












ONDERVVYSINGE 
CHRISTELICKE RELIGIE, 

In vier Boecken begrepen: 
Ee 

Door JOANNEM CALVINUM. | 
vt de Latijnſche ende Afrancopfche ſpraecke ghetrouwelick verdupiſchet, 

Met den Sendtbriefdes ſelven Calvini aen den Coninck van Vranckrijck. — 

Daer ig oock achter aen ghevoecht een ſchoone Takel 
Auguftini Marlorari , inhoudende De voornaemſte poincten Dee bepliger Ride 

_Behiftuere netwelche nopt te bogen daer bp en ig geweeft, BE 

oy een niew overgefien ende verbetert. — 
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Notch van nieus hier achter aen ghevoecht een ſchoon ſtucxken vande Keformatie — 
Cheiſtelicker Kercke in het Paufdom/gemaeckt in't Tathn door den ſelven Autheur: | 

Ende nu getrouwelick — — — ebr CAREL AGRIC. | k 
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Voor de Wi van Everard Cloppenburgh, woonende op't Water, inde Verg Byte 
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JOH. CALVINUS zaednrfe. 
Te ick,doe dit Boeck eerftmael gedruckt wert,niet en dochte dat neet 8 

feer begeert ende getrockea worden, gelijck Godt door (îjne groote goedigheyt gewilr hecft, (6 hadde ìk 
het ten meeften deele met lichter hant gemaeckt, ghelijckmen cleyne wercken pleeght : Maer doe ick 

verftont dat bet byna vanalle Godzaligen aEnghenomen ence ontfan : 
ick nemmermeer en hadde derrên begeeren noch hopen : ghelijck ick var 
meer toe fchreef dan ick verdient hadde, alfo achtede ick oock dat het foude 
waert dat ick fulcker grooter liefde ende gonfte die ſy tor my dragen,ende van felfs mijn neerfticheyt verwec= 
ken, piet ymmersnae mijn cleyn vermoghen „ genoech en dede. _Ende-dit hebbe ick cefocht te doen, niet 
alleenlick doe dit Boeck detweede reyſe ghedruckt wert, maer fo menichmael als het is wederom gedruckt 
gheworden,is het eenichlins vermeerdert ende geberert geworden. Ende hoewel my den arbeyt die ick datrnael 
dede, my niet en beroude noch en verdroot, fo hebbe ick nochtans my felven niereer connen genoech doen,tot 
dat ick ne ghevoecht ende ghefchickt hebbe in ſulcke orden als ghy nu lier, ende ghelijck ick hope, dat ghy’t 
ſult prijfen. 
Vobis hoe neer ftich ende begeerich ick geweeft hebbe om de Gemeynte Godts hier inne te dienen, dat 

mach daer mede Klaërlick beruy ght zijn „dat ick den laetft-voorleden winter, doe ick meynde dat my de vierde 
koorrfe foude den doot aengebrach: hebben,hoe my de ziekte meer quelde, hoe ick my felven oock te weynie 
ger ſpaerde, tot dat ick defen Boeck vol-eyndight hadde, op dat hy nae mijnen doot {oude overblijven, ende 
bewijfen:hoefeer ick den genen, die nu eenigen voortganck gedaen hadden, ende noch begeerden meerderen 
voortgancktedoen, fochte genoechte doen. , Ick haddet wel willen eer gedaen hebben;maer het comt haeft 
tijts genoech, ift dar het wel cofnt Ende (fo veel my aengaet) ick fal dan meynen dat het wel te rijde gecomen 
is, als ick {al verftaen dar het der Gemeynte Gods overvloediger vrucht aen gebracht heeft dan te voren : want 
dit is mijn eenige begeerte. Ende het {oude voorwaer feet qualick met my gaen, ten ware dat ick, te vreden 

herten gevoelde datn en my veel 
groote ondenckbaerheyr wefen, 

Î 

gen wert mer ſaleke hefde erce gonfleals 

zijnde dar het den eenigen Gode aengenaem is, der ongeleerder menfchén dwaes ende verkeert gevoelen;ofte — 
der ongelchickter menfchen ongerechtich ende boos oordeel niet en verachtede, Want hoewel God mijn herte 
gant{chelick heeft gewent om zijn Rijcke te verbreyden , ende het gemeyn nut ende voordeel te foecken ende 
helpen: ende alfo mijn con{cientie my oock goede getuygeniffe geeft ‚ja de Engelen felve tot getuygen hebbe, 
dat van dien tijt aen dat ick hert Predick-ampt inde Gemeynte aengenomen hebbe, mijn voornemen niet anders 
geweeft en is,dan der Gemeynte Gods voorderlick te zijn,de oprechte leere der Godfalicheyt beveftigende : fo 
meyne ick nochtar Fa, — _m, gheberen ende verſcheurt 
wort. Doe nudefe : J dat te Auꝑsburch, daer de 
vergaderinge der St En € at ick wederom aen het Pauſ- 
dom foude zijn gev nder Princen Hoven was aen= 
genomen. Ende di as verborgen mijne fo menich- 
mael wel-beproefd; ugen lichtelick conde dooden, 
fo hadfe my oock b mefchuldigen Maer de Duyvel 
fal hem felven met ynt dat hy my met diergelijcke 
ftinckende leugene ‘trager fal maecken : want ick 
betrouwe dat God, n den loop zijnder heyligher 
roepinghe met ſta godſaligben Leferen een neu 
bewijs in den druck ſt, dat ick de ghene die hentot 
her lefen der heylig de onderwijfen om een lichten 
toeganck daertoe t egaen. Want ick meyne dat 
ick de fomma der 1 le wijfe gevoegt hebbe, dat het 
den ghenen die de t hy voornamelick moet in de 
Schrifture foecken tis. Daerom dewijle ick nu 

defen wech bereyt wmaels eenige make, cort zijn : 
Want het en fal my igie te fchrijven, noch eenighe 
gemeyne plaetfen er van groote moeyte verloft 
worden, fo verre heeft: Maer dewijle dit mijn 
voornemen in foo aerlick gelijck in eenen {piegel 
gefien wort, fo he ‚dan met woorden daer vante 
roemen. Vaert we e vrucht gecrijcht, fo helpt my 
met uwe ghebeden int Jaer M.D.LIX. 

Ick-bel mende ſchrijven, 



Ben Öroot-machtichtten ende door⸗ 
luchtichtten B. Veere Francilſco / alver Chaiſtelicklten 

Coninck van Beanckrijck/zijnen Landt· Voꝛſte / wenſcht Johannes 
Calvinus welvaren ende ſalicheyt in Chriſto Jeſu. 

OMR IL ick Dit werck aldercerft inde 
\AN bant nam/ Grootmachtichſten Coninck’ en 
WÀ Dacht felt nier rens Dat ick pet wilde fchzijz 

€ ben/ Dat uwe Co, Mi. namaels foude mo⸗ 
ghen behantreyct werden: maer mijn booz⸗ 

nemen wag alleen fommige aenlepdinggen boog te ſtellen 
tat een Chzriſtelick bericht ende onderwófinghe der ghe⸗ 
nen/ Die de warachtige Religie toegedaenzijn. Ende fooz 
vanighen acbept dede ick boornamelick tot Dienfte onſer 
ffrancopfen onver de welcke ick haerder bele bemerckte 
Die wet na Chzifto hongher enne dorſt hadden maer ver⸗ 
nam haerder feet Wepnighe die maer in eene matelicke 
Bekenrcniffe oer felbe Religie te vecht onderwefen ofte 
gheleert waren. Ende boozwaer dat Dit mijn opſettelick 

boognemen gheweeft fp/betuveht het boeck ſelbe / dewile 
te een gantfch eenvoudige ende ſſechte maniere ban onz 
Berwifinghe daer inne booygheftelt hebbe. Maer ais ick 
naederhant beeftont dat eenighe quaetwillige in uwe Co⸗ 
nincklicke Mes Rijeke fo ſeer de oberhant hadden genoz 
men / dat De gefonde leeringhe daer inne geen plactfe en 
werde gelaten/fo dachte ick wel Daer aen te doen / dat ick 
beyde te gelijck / henlieden onderwefe/ende boog uwe Co⸗ 
níncklicke Me. mijn belÿdeniſſe bede / Waer wr defelbe 
mochtebekennen wat Bit boozeen leeringe fo / teghen de 
welcke haer met ſodanigen toorne ende bitterheyt De ges 
ne ontfetten Die uwe fRrs. Coninckrijcke met bperende 
fwaert hedenf-dacgs in oncufte ſtellen. Want ick en wil 
mo niet onthouden bzp upt te bekennen dat ick hier baft 
te famen hebbe getogen de ſomma Ber leeringe / dewelcke 
bele lieben opentlicken uptkondighen ende roepen Datfe 
met gebanckeniffe/berjaginge/banninge/ja met bper ens 
He fwacrt’ te Water ende te Lande uprgeroept behoort te 
Wozden. Mp en is fekerfick niet onbekent/met wat hef⸗ 
tighe aenklachten fp uwe Ronincklicke Mes. oogen ende 
Gerte verbult hebben/om onfe fake bo uwelkonineklicke 
Maijeſtent berdachtigh ende buplte maken. Maer het 
ftaet uwe Coninklicke Me. toe genadiglitken te oberwe⸗ 

n/dat noch mm woorden / noch in wercken ymmermeer 
eenig onfchutt fal plasefe hebben / daer men alleen De 
eenklachten aen neemt. Boozwaer indien pemant om 
pefe Onfe faecke hatigh te maecken / ffaende wilde hou⸗ 
pen dat deeſe leeringhe ban dewelcke ick uwe Loninck⸗ 
licke sRajeftept reeckenſchap wil geben/ bp een gelijcke 

fleecken. Als nu de Rechters met foodanige paſſien ende 
inbeeldinghe ghequeit zijn / foo fouven fp bate booz-ooze 
Deelen/ daer fp mede ban hups komen/ boog vechtbeerdiz 
ghe bonniffen / ende laten haer duncken / fp hebben haer 
ampt feet wel nptghericht / als fp niemant tot de ſtraffe 
laten betrecken / van diebante boozen / oft dooz zyn 
epgben felfs Bekenteniffe ofte bolkomene getupgenifie fi 
obertunght. Maer ban wat mif daer 4 Ban deeſe bete 
maledijde leeringhe feggen fp. Ja met wat vecht iſſe overe 
tupght ” Su hier lagh het booft-ftuck der beſchermin⸗ 
ghe/ miet om befe leecínge te berloochenen / maer als booz 
de opzechte te berdedigben. Maer hier wert terftont alle 
bzpigbepbt benomen / am eens Den mondt tot dien eyn⸗ 
de te verroeren. Ende hieromme en bidde ick uwe La = 
nincklicke 4D”, niet met onreden / dat haer geliehen wil te 
nemen De rechte kenniſſe defer fa:che / dewelcke tot hier 
toe int beewert ende fonder eenighe ozdentlick proces 
ban rechte / ja beel meer dooz een ontſinnighe haeſtig⸗ 
heydt / dan door een rechtmatighe bedachtſaembevdt ofte 
ernſtighe / untghericht ende ghedeeben is geworden. Ens 
De en ſal uwe Konincklicke Me oock niet dencken/dat ifs 
bier ín den Gn hebbe / vooz mp felben int bpfonder te ſpre⸗ 
ken / als oft ick hier ſoude willen verſoecken om met vᷣꝛn⸗ 
igheydt wederomme in min Baner-landt te moghen kes 
ven / tot het welcke / hoewel ick uyt Det naturen, foo dat 
bebesgBt/ een fonderlinghen toe-tveck hebbe / foo falick 
toch het ſelfde / na Dat De faecken daer nu ffaen/ fcer toel 
maecken te derven: maer ick neme Gier aen De algemepn 
faecke van alle Chriſt · gheloovighen / ja de ſaecke Chrifti 
ſelbe te berdedigen / deweicke inuwe Konincklicke Maje⸗ 
ftepts Ry hedenſdaeghs alfa gantfch ende gaer onder 
De boeten lept/ ende is bertreden / datter nauw elicx eenige 
hope meer fchijnt oberghebleben te zijn/ om defelbe weder 
op te cichten : Ende Dit al beel meer dooz tpzannie ban 
eenigbe Pharizeen / dan door uwe Ronincklicke Maje⸗ 
flevts wille ende boocweten. Hoewel het hier / Wie de 
rechte ſchult daer aen Geeft / onnoodigh ís te berhalen / 
ban foo becle iſt / Hat de ſaecke Chriſti leydt baft jams 
merlicken berlaten : Want De GBodrloofen hebben: f: 
berre ghebzacht/ bar De waerhepdt Chrifti Jeſu / hoewe 
fp niet t'eenemael t'onder ghebzacht ende uptghejaegbe 
is / haer felben nochtans / of fp alreede waer begraben/ 
fchandelicken moet verberghen ende berkruppen: ende 
dat Daerenboben de arme Wercke/ ofte in een ſchrickelick 

obereen ſtemminghe ban aile Staten berboemt/ ende In | Gloet-bade (wermende/ofte ín ballinckftchap berdzeven? 
beele Gherfehts-bancken alreede fp veroordeelt: Die en 
foude anders niet ſeggen / dan dat defe leeringe eenf Deels 
dooz tpzannie ende macht ban De bpanden der ſelve met 
ghewelt onder de boeten geworpen / ende een Deels oock 
Door leughenen / practijcken/ende balfche beſchuldingen / 
looſſicken ende bedzieghelicken berdruckt fp gheworden. 
Betis ghewelt / de ſaecke onberhoozðt een bloedt· oodeel 
daer ober uotte ſpreken: Wet is bedzogh datſe ontſe hul⸗ 
dighlica ban opzoer ende boof dadigbevdt werdt betieht. 
Ende op dat niemant en Benthe dat Wp t'onrechte klas 
gen / kan uwe Contncklicke Majeſtept felfg onfe getup⸗ 
gezin met wat balfche leugenen haer deſe ieeringe voor⸗ 
gbebracht wozt/ te weten / dat fp tot geen anderepnde en 
ftrecke/ dan dat fp den koningen het ſwaert vpt de hant 
rucke / alle Wechten/ ende Ghevichts-bancken om berte 
werpe/alle Staten ende Regeeringhen untroepe/de ghe⸗ 
mepne beecde ende rufte verſtooze/ alle Wetten te niete 
make/alle epgendommeende beſittinge der goeden wech 
neme/ende in ſamma alle dinghen met malkanderen fon= 
ber anderfchept ober eenen hoop legge ofte merpe : Ende 
Dit is noch Wel het alderminſte Dac uwe Bonincklicke 
Majefteyt boog 't hooft komt. Want onder Het gemepn 
bolek werden noch anghelÿck fehandelicker dingen meet 
boot geftooten/Dewelcke/iotenfe warachtigh waren/fa 
mocht de gantfche Werelt deſelbe met alie hare Leeraers 
snoe Kenbangberen/ wel te recht / oock tot Dupfent bpez 
ren ende Dooden beroozdeelen. Die (oude an hem ſelben 
nu Willen berwonderen Datteghen Baer een alghemepn 
bate is onefteecken / daer men alle defe onbehooglicke 
balfche oplegginghen ende aenklachten ghelaof gheeft > 
Dit is de ooꝛſaecke waer Hooy alle Staten der Werelt in 
Be berdoeminghe ban ons ende onfeleeringhe aldus ons 
derlinghe ober cen ſtemmen / ende De Hoaf gen te ſamen 

ofte dooz dzepghementen verſchzrickt zijnde / niet eens en 
derf kicken. Ende en houden noch niet op de muere die 
nufchint te berballen/ende Die fp al beftaen Hebben dooz 
te bjeechen/ na hare ghewoonlicke vaferie boozts te bez 
floymen ende omme te ſtortten. Ondertuſſchen iſſer niez 
mant die hem felben tegens defer lieben uptlinughe vas 
ferie eenighe befcherminghefaude derven beftaen aen DE 
ee tenemen. Ende of daer wel ſommighe zijn die ges 
en zijn / Willen de waerhendt toe ghedaen te wefen / die 

boudent daer booz / dat men de dwalinge ende bet onber⸗ 
ftandt ban de onwederbaren menfchen war behoordt te 
berdraghen. Want alfoo fpzeechen deefe koel· ſinnighe liez 
den / ende noement een dwalinge ende onberftandt/Dat (Pp 
de opzechte waerhepdt Godts weren te zijn: fn heetenſe 
onwederbaren menfchen / der welcker berſtandt fp cach 
fien / dat Chyífto niet foa gantſch onaenGenlick fp ghe⸗ 
weeft / Fadat hp den felf ben de berborghenthepdt zijnz 
ber Bemelfche wijf hepdt niet onweerdigh en Heeft ghe⸗ 
acht. Dus ſeer fchamen fp hen vaft alle des Evangeli⸗ 
ums. Maer het wil geoormachtigfte Boninck uwe Dac 
jeft. betamen haer herte ende oogen banfoodanige rechts 
beerdige befcherminge niet af te Beeren’ boopmamelcs in 
foo een ghewichtighe ſaecke. Daer het hieromme te 
doen ís / hoe dat Godts eere op Aerden mach werden 

| ghehandt-boudet / hoe dat de waerhepdt Godts hare 
Wweerdighepdt beboude / ende hoe De Beere Chriſto Fes 
fu zón Micke oberbalten onder ons bljben. Dat is boor⸗ 
Waer een ſaecke boo, uwe Bon. Majcs. oozen/ weerdigt 
om te verhoozen / Weerdigh dat defelbe de kenniſſe daer 
ban neme / weerdigh dat fp vooz haer Kicht · ſtoel kome : 
aengheſien deeſe oberweginghe eenen vechten Koninck 
maeckt/te weten dat hp bekenne/ dat Gp inne vegeringe 
ving Rúer een bier Sons peen die en vegeert geëhkor 

wancks 



Voor-treden aen den Coninck van Vranckrijck. 
vinckrijcke / maer beel meer een Moozders Regiment 
dre met alſo en regeert / dat Bp Godts eere dar inn Dies 
ne. Sock is bie ſeer berdtwaclt/ Die —— urighe 
wel-baert ín een lininckricke berwacht dat met den 
fcepter Gobts/ daris doeë? zijn Weplighe woort niet en 

Wea. Wort geregeert. Dewyle doch de wonlieke fpzeucke nict 
29,18. encanfactgteeren/ inde welcke ghejept wort : Dat het 

Wal. 
2748 . 

Dani. 
Ed 
Eſai. 
Ile 4. 

9, 

Toin. 
22, 6, 

bolck woeft ende Wildt wozt/ Wanneer De Propherie 
upt is / ofteop hout. Ende ban ait loffelick voornemen 
en behoort uwe Lo. Mt. miet re laten berſchricken / 
De berachtingb: ban onfen nederighen ſtaet ende arme 

conditie: - Ons en ig Boorwaer niet onbekent/ wat won 

voor clerne ende arme lieden zjn / namelic boor Goor elz 

lendrge ſondaers inde soghen der menfcjen tcenemael 

beracht „jaars werelts,bunlniffe ende unthaechſel / ende 

wat noch orweerdighers genoemt mach werden : alfoa 

batter meten ober biift/: Dies Wp ons voor Godt mogen 

hebben te beroemẽ / oan fpne eenige barmhertichept / doorz 

de welche wy tot de hope Der eeũwighe (alichept/ ſon⸗ 

ber cenighe oͤnſe berdienſte op ende aengenomen zjn : 

maer bp denmenſchen niet beel meer dan anfe fwachept/ 

ne welcke maer ter alde v wepnichften te bekennen onder 

hen lieden De aldermeefterfchande is. Maer ſoo beel 

onſe leeringhe belangt / die moet dach boben alie heerlick⸗ 

heyt ende ghewelt des Werelts verheven ende onber⸗ 

winnelit blijer’ dewhle fp niet de onſe / maer des leven⸗ 

ben Gods is ende zijnes Sheſalfden / welcken de Dader 

tot eenen Coninck qheftelt heeft/ Dat bn regheere vande 

gene Zee tot de andere / vende vande wateven tot aen het 

epnot Der Werelt: Ja alſo regeere / Dat Gp de gheheele 

werelt met de eenighe roede zijns monts laende DE 

fetve met alie haer macht ende Weerlichept / alg een 

acvdensbat onrwee beeke :- Ghelhck dan Han De Beerlicz 
Pal. 2e pept zijns Rijee de Peopdeten boozfept Gebben : Dat 

hp Be Coninekrijcken foo hartals pfer ende ftael / ende 

faa claer als gout ende filver/ ſoude verbreken. Het 

ig wel waet dat onfe vnanden ons wederfpzekende Verz 

wijten / dar wp Gads woort bedrziechlick boor wenden/ 

ban bet welcke / foo fv ſegghen / wy zh a De alderarchſte 

bervalfcherg: Doch uwe Loninchltcke Majeft. falna 

Bare wijfgent lefende/ deſe onſe bekenteniffe ſelfs connen 

ooydeelen/ dat dit verwit niet alleen ſu een ſeer booſe⸗ 

maer oock fi 
en fat ebenwel niet quaet zijn hier pet te ſegghen / dat 

uwe Eoninclicke glt, ven wech opene tot de ſelfde over⸗ 

lefinge, Deteplige Paulus willende Dat alle Prophetie 

met den gheloove geiycformelick ober een oude komen / 

heeft een gantſch ſeker richtſnoer gheſtelt / nae het welcke 

alte uptlegginghe der heblighe Schzif ture ſoude be⸗ 

pꝛoeft worden. Indien nu onſe leeringhe nae deſen regel 

des gheloofs can gheprobeert ende bebefticht worden / 

foo hebben wp De bictogie alreede in De hant; Bant wat 

comt doch met Den gheloove beter ober een dan als wp 

bekennen Dat wy vanalle Deuchden ontbloodt zjn’ 

om bart Godt beeleedt te Worden” Dat Wp ban alle 

goet vdel oft ledich zfn/ om ban hem bervult te worden · 
Dat wp Bienft-knechten der ſonden zjn / om ban hem 

ghevicht te worden # Dat Wp kranck zijn / om ban 

em Onderhouden ende ghenefen te Wozden + Dat ons 

atte oorfaecken ban ons felben te bevaemen / benomen 
zin/ op dat hp alleen ghemaeckt foude werden/ende Wp 
ong in hem mochten beroemen? Alg Defe ofte dierghelie⸗ 

ke dinghen ban ong gheleert Wozder/foa voepen onfe we⸗ 

der parten daer teghen / ende klaghen dar hier mede 

Wozdt omgheftooten/ ick en Weet wat verblint licht det 

naturen / de vercierde boor berendinghe / ban ons felben 

beguaem te maker boor Bodt te komen/ de bzpen Wille, 

De berdiendelicke wercken des eeuwigen lebens / met haz 

re overtollige goede wercken / Die fp meer doen dan de 

Bet berepfcijt, ofte dan fp felfg tot de falighepdt behoez 
ben. Dacromme dat fu niet en konnen (den dat den 
gantfchen roem ende lof alles goets / aller deughden / 
veehtbeerdighepdt ende Wijf hepdt/ bp Godt alleen fal 
ffaen ende blijven. 1u endefen wp toch nergens dat fp 
geftvaft zón geworden Die te beel upt De fontepne des les 
bens Gebben ghedzoncken. Maer bevinden ter contrarie / 

As patfe de Dzop eet wel hart beſchuldight / bie haer fetben 
83 De ſtinckende ende ondichte poelen hande gegraven / die geen 

Water konden houden. Daer en boven wat kan her geloz 
be doch epgentlicker nakomen/ende gelek zijn/ dan dat 
men Gent felven Godt ale een ghenadighen ende lieben 
Dader boorftelle / Daer Chriſtus voor cen Wzoeder ende 
Derfaender bekent Wordt / Dat mert alles goets ban 
gem ſekerlick verwachte / wiens onuptſpreeckeũcke lieſde 
haer tat ong foo wodt beeft berfpzepbt / dat Gp zijnen 
eenigen Soone nier en heeft gheſpaert / boor ong in 

een gantfch onbeſchaemde leugen. Dan het | 

den daodt over te nheben Dat menin een feceksre hope 
der ſalighepdt / ende des eeuwigyen lebens gheruſt sds Ee: 
miet denckt Datong be Dader € bztftum beeft ghegeben/ 
in den welcken alte defe ſchatten zijn berbozohen £ Bier 
ballen (p alle ghelptk'op ons / ende roepen, vat een ſo⸗ 

danigh feecker betrouwen een groote ſtoutighendt ende 
bermeteithendt fp: Maer gheſck Wp ons ſelben niets / 
fao moeten wp tet contrarie Godt alles toeſchriven enz 
de toebetvouwen) ende bp en konnen doo? anders geen 
middel ban de poele beroeminghe Werden ontledight / 
dan Dat wp ong in Den heere leeren beroemen. „ War fal 
ick meer fegghen ” Aecnmerckt / Gzootmachtian fie Ko 
ninck/ alte de poinctewvan onfe facche/endouwe Meje⸗ 
ftept goude ong Loor de aldererghſte Boeben op Aerden 
maer wat gheltet indien uwe Majeſtent nief openelieks 
en bevint / Dat Wp verdruckt ende bevacht Worden Lom 
Dat wp onfe Hoope op den levende Bodt ſtellen omdat 
Wp ghelooven / dat dit het eeuwighe leben fp den eenigen 
waerachtighen Godt te bekennen / ende dien ho gheſon⸗ 
den heeft / Jeſum Chriſ um⸗ Om deſe hoope Werden eos 
nighe onder ons in ketenen ghebonden / eenighe met roe⸗ 
ven gheſlaghen / eenighe tot een Dehou-fpel gheſteit / de 
ſommighe ghebannen / de ſommige onbarmhertelitk gez 
pijnighet / De ſommige verloopent: we moeten baft alie 
gelijck daerom lyden derbloeckt ghelaſtert / ende gantſch 
onweerdigblicken ghehandelt worden. Bie Ronncklic⸗ 
ke Majeſteyt aenmercke nu oock aen d'andere zijde onz 
fe teghen-partijen (ick mepne de Miſ⸗ papen / weicken te 
gheballe alle d'andere oock onfe bpanden worden) ende 
Wilt een wepnigh met mp overwegen ende ter Berten nez 
men wat fn in den ſchilt boeren/ ende met wat paffien (pp 
worden ghedzeven… Lp en maken niet beel werer daer 
ban taer ſelven ende anderen toete gheben / Dat men ve 
waerachtige Keligie dewelcke ons in De heplige Schrift 
gheleert wordt / ende ban allemenfchen bekent behoort te 
worden / niet en wete / niet en hebbe / ende niet en achte / a 
mennen / daer fp wennigh aen ghelegen / wat een pegelick 
ban Bodt ende van Chzifto houde / ofte nieten houde, 
als ho alleen dooreen berdzaent ende (echt Empel gelas 
be (foo fp Dat noemen) ſyne mepninghe het oordeel der 
Wercke wil onderwerpen : ende en treckent oock niet fect 
ter herten / al hoogen enne ien fp Godts eere met opent: 
licke laftevinghe befmetten : als hem alleen niemant pet 
wat en laet ontballen/dat onfe Moeder de heylighe Rer⸗ 
ke / datis / de Stoel ban Koome / aen haer Wroone ra⸗ 
ken/oftete na gaen foude, « Waeromme ſtriden fp doch 
met -foodanighen toorme ende berwoetthepdt boor de 
Miſſe/het Bagbe-bper/ve Be-baerden/ende dierghelc⸗ 
ke beufelinghen meer « alſoo / datfp ontkennen dat de 
oprechte Godt f-dienft eenighlins beftaen kan/indien ale 
le defe dingen niet gelooft ende met eer berwerrer ſlecht 
gheloöbe (foo te fpzeecken) aenghenomen ende boog 
waerachtigh ghebouden en worden / hoewel fo Der ſelve 
niet. een-met Godts woojt konnen bewjfen » Waerom⸗ 

me féggbe ick / anders dan om dat harten bupck haer 
Godt / ende haer Weucken haer Bodtf-Dtenft ig” Des 

ï | d ‚welcke wech gedaen/ende Gen benomen fjnde/fp niet alz 

ghevzidt te worden ” Bat wo blindt zjn / om ban hem 

beelicht te worden Dat Wp lam zjn /om ban hem op⸗ | 
leen en’ ghelooben dat fp gheen Ehziftenen/ maer dat fp 
daer en boven geen menſchen meer zin fouden : Want of 

wel eentghe onder Hen Vol-op hebben / om (eckerlickt daer 

banteteven /ende andere wederomme alleen haren poot 

fupgbén / ende fulcy nauwelijc aen een korſtken broots 
Derten knaghen / ſos leven fp doch alleupt eenen pot / de⸗ 

welcke fander behulp ende onderftokinge Van defe boor⸗ 
gaende dinghen/nter alfeen foude berkouwen/maer oock 

teenemael naoefte bebziefen. Ende hieromme Die onder 

hen lieden aldeemeeft in de Weucken hebben / ende boor 

baten bupek de forgbvuldigbfte zyn die zijn cock welde 

fterchfte ende bperigfte Daoy- berbterg ban haer gelove. 

In fomma/ het ís hen-lieden alleerte Daeromme ts doen / 

bat fp bun rhek ofte ſtaende Gouden / ofte haren bupen 
mogen bol houden, Ende vaer en ig niet eene ondet hen 

allen die maer een kleyn borterken ban eenen oprechten 

Thriſtelicken pber ban hen ghebe. Ende en houden eben 
wel niet op defe lerringhe te beſchuldighen ende deſe ſel⸗ 
be met âlle onbehoorticke middelen /foo beele ben mage⸗ 
ticker 15’ bn alle menfchgen/ defe batelicken/ ofte anders 
berdatbtigh ende twifelachtigbtemaccken. Zp Moes 
menfe een nfeuwe ‘ende eerff ontancp op gbekomen leerm⸗ 
ate. Sp feggben vatfe twfetachttgh ende onfeecher is : 
ende bzaghen met wat mícacuten (p bebeftightis ghe⸗ 
worden. Lp willen De redene weten / waeromme bat ſu 

het conſent ban foo peel Oudt · vaderen / ende Van ſoo een 

lange gewoonte foude te boven gaen Syp dringen daer 

op ‘bat Wpfe boog een Hettecfehe beboozen tebekennen/ 
ats pieteggen de hecche ftrijde : of dat de Kercke al over 
bele hondert jacen fp geftozven” ín dewelcke dief g belicken 

opt gehoopt 1e ghewozben, Epndelickſegghen fp * 
he n 

ton. 
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_ fp Afteebe niet beel bewijs ofte ghetieegBentffe en behou⸗ 
Wen” alfa menupe de druchten jeer lichtelicken kan dor⸗ 

Beelen wat Get boor een leeringhe fp ; te weten / dewelcke 

foo een groote menigite van Secten ſoo veel muptergen 
ende oproeren / ende foo een onghehoorde bypighepdt zot 

alte baofhendt beroozfaeckt ende ingebracht hadde. 

Poorwatr bet balt Defe lieden boben de mare feer Licht 

bar {p ons bp het Fecht gemeen bolck / Dac men doeh 
wel haeſtelick kan Doen ghelooben / cen voordeel af ien 
in een ſaecke die (ſoo te ſegghen) deſert is / datis, die 
berlaten wordt / ende Daer niemandt De handt acten 

: Moer mocht het ong oock eenmael aber 
beuren ban upt te fpzeechen / ic ſoude Wel menz 
nen / dat de bitterhepdt ende hitte / Waer mede fp 
nu teghen ons ſoo wzeeedelick (chuam-besken, ende upt⸗ 
berſten / alwat ſoude verkoelen. Fn den eerſten dan dat 
ſoſe een nieuwe leeringhe noemen / daer aen Doen ſy Godt 
ghewelt ende onrecht⸗/ wiens heplighe woordt niet en bez 
hoordt beticht te Worden ban eenighe nieuwigbepdt. 
Vodꝛwaer foo veel en lieden belanght / ick en twjfele 
miet of fe is hen nieuwe: bewijle dach Chriſtus felbe enz 
de ſyn Euangelium Gen nieuw zijn. Maer die Weten 
dat defe Predieatie Pauli oudt is/te weten / dat Chriſtus 
Jeſus is gheſtorben voor onfe ſonden / ende verweckt our 
onſe rechtbeerdigheydt / die en ſullen bp ong niet nieuws 
binden. Datnudefeleeringhe Dus langhe onbekent enz 
Be begraben ig ghebleben / daer Dan is De booſ hepdt der 
menſchen Be ſehult te gheben / ende Warte (p ons nu DOO 
Godes ghenade wederomme wozdt ghegheben / foo Gez 
boozatmenfe ten minſten oock wederomme in are oude 
aenlien ende Weerdighepdtte ontfanghen. Even upt 
deſelbe ocaſpronck Der Onwetenthevdt komt oock dat fp 
Defelve twyfelachtigh ende onſeecker achten te weſen. 
Ende Dit iſt voozwaer/Daert ban de Beere Door fpne Pro⸗ 
pieten klaeght / dat cen Oſſe fijnen hzeere / ende eenen 
Ezel De Krisbefgns Meeſters beeft ghekent : maer dat 
bp ban fijn bolck ſelve onbekent fp gheweeft. Doch hoe 
feer fp deſe leecinghe ban onſeecker hepdt befpotten/ alg 
fp ve bare met hun epahen bloedt ende berlieg des levens 
fouden moeren beſeghelen / dan foude men wel fen hoe 
keel fp daer ban hielven. Maer het heeft met ons ghe⸗ 
loobe verre een ander inſicht / Get welche haer noch boog 
De vꝛeeſe des doodts / noch voor Goots oordeel Laet Bers | 
fchzicken, Dat fv ban ong miraculen ofte wonder-tez 
kenen willen hebben / Haer aen betoonen fp Gare onbe⸗ 
fchaemde boof gende, Want wr en [meden ons felben 
nier een Nieuw Euangelium / maer behouden eben het 
felf de / om ne waerheydt ban het welcke te hebeftighen/ 
alle De Wonder-Wereken dienen Die Chriſtus enne ſpne 
Apoſtelen opt ghedaen Hebben. Maer ait Hesen f) 
boben ons bp onders ende meer dan Wp Hebben /. aat fp 
haet leeringhe kannen beveſtighen met gheſtadighe míz 
racuienende wonder·wereken / tot op ben dagh dan Gez 
Ben : mact het zjn ſoodanighe micaculen/Die eenen goet- 
hertighen / anders wel ghevuft zynde / beel meer onruſtigh 
ende dwalende ſouden maecken : alſoo gantſch pdelende 
ſpottelicken zón fp in hare miraculen / ja ſoo ſtinckende 
ende leugenachtigh. Ende ghenomen fu waren foo won⸗ 
gerbaetlicken als fp pmmer mochten / ſoo en behooren fn 
evenwel teghen de waerhendt Godts niet gheweerdeert 

Marc. 
16.20, 

ctoz, 
143» 

Hebz · 
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te wozden: Bewjle doch den naem Godis altjdre ende 
boven al moet werden ghehevltght/ het fn door Wonder 
Wercken/ofte Booz Den opdentlicken ganck ende loop der 
nature. Ende foude miſſchien haer voor ftel hiet eeniz 
Shen fchijn hebben / indien ons de Schriftute niet en 
teerne/ban her epghentlick ende wettelick ghebzunck der 
miraculen: Want de henlighe Marcus fendt: Bat de 
Wonder-teeckenen die De Apoftelen ghedaen hebben / tot 
beveſtinghe ban haer lieder Pzedicatien gedient heb⸗ 
ben. Defgbelijsr (epdt de heplighe Lucas : Bat de hee⸗ 
re het woozot finder ghenade beeurgyt hebbe / als hp de 
teeckenen ende Wander-werchen Hoog De handen der 
Apoftelen liet ghefchteven. Ende hier mede komt over 
een De fpzeuche Des Apoſtels: Bat De faligzepat daag He 
berkondinghe des Suangeliums bebeſtight fp ghewor⸗ 
Ben in het gheene dat Sodt daer ban Geeft berunght met 
teeckenen/wonder-wereken/ende menigherien krachten. 
Sullen wp dan de Wonder- wercken / Die wa hoozen dat 
zeghelen Des Euangeltums zijn, ghebrureken ofte keez 
ren om Get gheloobe des Euangeliums Bact mede am te 
ftaoten > Bat alleen tot berzeghelinghe der waerhendt 
ingheſteldt ts/ Willen wp het felve tot verfterckinghe der 
teugbenen mif bzupcken - Baeromme moet de leeringhe/ 
newelcke de miraculen voorgaet / ſoo d'Euangeliſt ſept / 
eerft onderſocht ende beproeft worden / ende alsfn vecht 
ende goedt werdt bebonden / aan behoordtſe ban de miz 
raculen met goede redenen Gbebeftight te wozden : 
Macr de Vioebe ban De opgechte leeringhe / nae, 

de ghetupgheniffe Chzifti/ is deſe / als fu niet tot der Pom. 
menfchen / mact tot Godts eeveftrect. Dewule dan 7: 
Eh riſtus defe proeve Dee leeringhe ſteldt fooen konnen CHIC be 
bie Niet boog vechte miracuten Werden ghehouden / nie tor 2? 
een ander eonde ſtrecken Dan om den name Gens daer 
door groot te maecken. Endekop hebben mede re bez 
dencken/dat oock De Dethan felve ſyſſe miraculen heeft / 
dewelcke hoewel (p niet dan Sposockſelen zjn/ ende veel 
meet bedroghs met haer brengen / dan eeraghe wate 
krachten / foazijnfeoach alſos gheaert datſe den onwez 
derbarenen ende eenvoudtghen ſithtelicken konnen mtfz 
lepden. De WBaer-fegghers ende Toobenaers zijn t'alten 
toen bernaemt gheweeft van groote Wonder-reeekkenten: 
D'Af-gedevie Der Bevdenen Heeft Booy veele ongheheorzde 
wonder-teeckenen lancy foo meer toegenomen / alle Dez 
Welcke nochtans niet ghenoeghſsem en zjn om ons re 
beweghen / de Duperftitten ende Bo-ghetooven Herigens 
Benen ende Waer ſeggeren LOO, goet aen te nemen Ens 
De onder Grt deekfel van beel miraculen te konnen doen / 
hebben in voog-tjden De Donatften de eenboudighepdt 
bes ghemeenen volcr op eenen Dool wegh ghebrachte 
Baer ober Wp oock tegen ante bpanden met Get jelf de 
antwoozt op De baen “omen, het welke te dien jde Del. 
Auguſtinus ven Bonatiften beeft gegeven, te weren; Dat Ancujt 
pe deere ons tegen deſe Wonderwerckers eenmael gezin Lane 
noeg beeft ghewaerſchout: als hp boozſeydt enne ghe⸗ prat. 
pꝛopheteert Geeft / datter veel valfche Propheten fauden 13. 
opftaen/die Door groote teeckenen onde Wonder werken” PA: 
oock felbe de UArverkogene foudenvertepden/ inzien + 
mogelick waer. 182 hebben oock De waerfchouwmabe 2. Eger. 
Pauli/dat het Rjcue Des Antichziſts zijn fat metallerlep z. 9, 
krachten/leugbenachtighe teechenen ende wander werc⸗ 
ken. Maer onfe miraculen (ſeggen fp) en gheſchieden 
noch doo, Beelden, noch Doa, Codenaers / noch boog 
balfche Propheren / maer door de Bepliggen / vecht oft 
wp nieten berſtonden / Datdte Des Busbelg pzactijcke 
ig / hem felben m een Enghel des lichts te beranderen. 
Be Egppitnaers hebben hier boormacig eenen Godt :. oz, 
gemaekt ban Jeremtam / die in haer Tant was begraven: 11.4 
Sfferhanden ende alle andere eere aen doende / die fv has Zeroui⸗ 
te Goden plegen te bewifen. Hebben fp act mede den MES Ut 
B. Peopbeet niet maf bauweke ver hun Af-goderie ” Enz — 
De nac Blans quamen fp tot daer toe, datje ban de bezen nn 
Der Dlanghen ghenefen zijnde, Baer lieten dunchen datſe zere 
Doo de bereerinige van fijn Gzaf ffede/ fodantge weldatt mam. 
tot een beloontngge onifinghen. Wat fullen wp bier roe 
ſegghen / anders van Dat Dit 1 allen tüden geweeſt 13, ende 
noch falsún een rechtbeerdighe wzane Sodts / om alien 
den genen dte De lief De ber wacrhept Niet aengenomen 
en ebhen/ een krachtighe dwalinge over te ſenden / dat ſe 
de leughenen ſullen geloof geben ? Soo en onbzeeckt Bet 
ong dan niet Aen de miraculen;ja die fcher zijn ende Dupe 
ten alte twifelinge: maer deſelbe Den onfe veanden/enDE 
met dewelcke fp te booefchijn komen / zijn niet oan lea;e 
Practĳeken ende Spook ſeſen des Datas, Dewijle jp her 
bolck ban den waerachtigen Gebdtf-dienft af keeren toc 
Wangeloove ende fuperfticie. Wet is doc wel een berkeer⸗ 
De fake dat fp ong de Baderen / ick meene be Deheijders 
der eerfter Vercke/ tegentworpen/ vecht of Die deſer lieden 
Godtloofe mecninge toeftonden : Maer fo berreiftdacr 
ban/ waer dat den ſtrijt Die tuſſchen ons Lepden is / door 
brt oozdeel Der Vaderen gheſlicht ende te neder ghelerde 
mochte worden / het meefte deel der oberwinninghe foude 
ober onſe zijde hangen. Maer aengeſien veeldingen eenſ⸗ 
deels wel ende wijffelicken ban ven Daderen gheſchreben 
zjn gheworden: ende fp ín eenige faken wederenume/dat 
allen menfchen kan ghebeuren ghedwaelt / ende haer ſel⸗ 
ben hebben bergrepen/ foo komen nu deſe f tte lieden / na 
hare aert / berftanot/ ende goede mepninghe die fp heb⸗ 
ben/ende aenbidden ofte omgelfen alteen hare ghebreee⸗ 
ken ende Dwalinghen / ter contrarie niet eens waer nez 
mende ofte anders opſettelick ber wygende ende verval 
fchende dat ben den Baderen wel ende loffelick ig gh ez 
fehzeben/ alſoo dat defe gheſellen gheen dich foo ſeer cn 
ſchynen te beforgen/ dan beel drecx upt hee gout te willen 
vergaderen. Ende noeh en houden fp Niet op ons na te 
roepen / dat We de Baderen berachten / ende Gare bpanz 
den zjn. Maer foo berze iſt daer af Dat Wpfe (ouwen ber 
achten / Dat het mp/ indient hier te propooft quame / nict 
fwaer en foude vallen / het meefte Deel / Dat wp ſtaende 
bouden/ende hedenſ daeghs leeren / met de ghetupgheniſ⸗ 
je der ſelben ie bewij ſen. Maer wy leſen hare ſchuften «. Cor 
met (ulcken oozdeel / Dat Wp het woordt Paulialtidt 3- 2% 
boo, oogben hebben : Ce Weten / dat alte Dinghen 
ons zn / om ons te Dienen / ende Hier datfe over 
ons fouden de heerfchappie hebben / ende dat wp 
alie Chriſto alleen toebeboozen/ Den welcken wy ſon⸗ 
der uptneminghe In allas ghebooyfaem zyn moeren, 
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Voor treden aen den Coninck van Vranckrijck. 
Die it onderſcheydt niet en Houden; Die Fonnen in faecz 
Ke der Religie / ofte het geloove aengaende / nemmerz 
meer eenige ſeeckerheydt hebben / aengheſien de Bepliz 
ge mannen daer Wp hier ban handelen veel dingen ofte 
nieten hebben geweten : ofte haer fake onder etckandez 
ten niet eens en zijn / ende daer toe meermaels haer felben 
Wederftcijde. Salomon / ſegghen fp/ en berbiet ons niet 
fonder oozfaeche/ De oude palen / die ong onſe boor· oude⸗ 
ren geſtelt hebben te obertreden. Maer wp moeten 
Weren dat wp in De afmetinghe der landt palen / ende ín 
tert fake nie de gehoorſaemhept Des geloofs acngart/niet 
eenderlen vegel ende rechtſnoer hebben te houden : Bant 
ong ghetoob. moet alſeo zjn gheſtelt ende gheſcha⸗ 
pen / Dat her ons Doet Hergeten ons bolck / ende het 
hursonfes Baders. Daerenboven Dewifte fp altijt in 
eenen Beeftelicken fin ofte bediedinghe foo grooten luft 
hebben / waeromme en nemen fp miet beel liever 
De Apoftelen als cenighe andere boor haerc Baberen/ 
Diemen haere parten dach gheenſins en behoort te ober: 
reden 7 Want aldus heeft Het de Beplighe Feronpmus 
uptghelepdt/Wiens woorden fp in hare Canones 
ten. Ende noch willen ſy Bat de palen der Oudt· bade⸗ 
ren /Diefp meynen / fulten werden onderhouden. Maer 
hoe derven fin die/ alſt haer te paffe komt /felfs fo floutelic 
overtreden” Do waren van het ghetal der Baderen/ onz 
Der De weitkeeene heeft ghefent: Onſe Godt en etet noch 
en Drinichet ntet : ende en behoeft daeromme nach ſchote⸗ 
len noch vrinck-beiters. „Gen ander Der Sut-baderen 
beeft gijefept/ dat de Datramenten der Chriftenen noch 
geut Hec} ſilber van doen en hebben / ende om des gouts 
Wille G De niet aengtjenacm enzijn. Doo overtreden fp 
dandefe paten / alg fp in hare Ceremonien met foo beel 
Guts, Dilber/ Barbet/P boog/cofislicse geſteente / enz 
De zijne te pronc ffaen/ende dencken dat God niet en can 
ghe-eert worden of alle deſe dinghen moeten Daer bol op 
ende in alle overvioedichepdt bp zijn. T'was oock ein 
Oudt-baner / die fepde / Dat hr in De Daften bip foude 
derren bleefch eten / als Gen andere Haer van onthielden” 
Daeromme dat hy een Chriſten was. Zoo overtreden fp 
dan de palen als fp hem in den ban doen) ofte den Dun: 
bel over geven” diein de Baſten bleefch heeft abegeten. 
Wet waren Vaneren/onder de welcke een ſeyde: Dat een 
Monic? die met zijn banden niet en arbepde / eenen roo⸗ 
bee gefijck gheacht worde. Een ander Out- bader (evde/ 
dat het den Moniken niet toe en ſtondt ban andere liez 
den geet te leben / al waert oock Dat fp hacr in aendach⸗ 
tinghe / in ghebeden ende ſtuderen / fander ophouden Gez 
rommerden. Deſe merck-pale hebben (p oock aloberz 
ghetreden / alg fn defe luye ende dicke Monicx buncken 
in ge hoerzhunfen (bat ís moe Cloofters) hebben gheſte⸗ 
ken/am van ander lieden goet ende f weet ver ſadicht ende 
ghemeſt te worden. Ber was een wt de Daderen / Die 
fepoe/dat het eenen verſchrickelicken grouwel was / datz 
men een gheſchildert beelt Chriſti / ofte van eenich hep⸗ 
lich in een Chaiftelicken Tempel ften foude, Ende ſuſcx 
en ig nier alleen dooreens menfehen femme wrgherpzoz 
ken gheweeft / maer oock ban een Rerchelick Concilium 
beſloten / dat het gene datmen aenbidt/ nier en fn geſchil⸗ 
dert / noch afgiemaelt: foa berre iſt Daer ban/ Dat fp deſe 
pale niet en fouden obertreden / dat fp ooek niet een clepn 
boecxken in hate Tempelen ledich.en laten / fp berbulz 
tent met hun beeldekens. Een ander wt den Baderen 
beeft gheraden / datmen De dooden / na dat fv eerlicken 
ter aerden ghebracht zijn ende begraben/boozder behoort 
te laten ruſten. Deſe limite Hebben fv oock in ghebro⸗ 
ken / willende datmen van hun afgeſtorvene cent eewighe 
gheheucheniſſe fal houden. Wet was een Wet den Bade⸗ 
ren / Die fcpbe dat in het Abontmael her wefen ende naz 
tuere des Groots ende Wijnsebenalfao blijven als de 
menfehelicke natucre in Chriſto Jeſu blijft / mer zĳn 
Goddelick wefen vereenicht zynde. Daeromme en houz 
Den ſy hert niet aen Defe linuten / alg fn Willen doen ghez 
looben / dat ter‘“ont nae Dat De bijf Woorden zijn geſpro⸗ 
ken / het wefen of de nature Des bzoots ende Wijns te nie⸗ 
te ghedaen ſy / om in wefentlick vleeſch ende bloet beranz 
Dect Ee werden. Hp was onder t'ghetal der Daderen / Die 
loochende dat in Ger Dacrament des Abontmaels / onder 
her bzoot Get Letaem Cheiſti fp belloten: maer dat het alz 
teen fp (dit zn fijne gen woorden) een berborghentheyt 
zijns lichaems. Doo gaen p Defe mate ban (elfs te bup⸗ 
ten / alg p feggen vat Het lichaem Epzifti vaer fp begre⸗ 
pen/ ende hem op een vleeſchelicke maatere aenbidden/ 

berre zijn fp Wel ban defe merchefteen afahetweken / Dez 
_Wwile fp niet alleen De Vercken / maer oock byſonder 
bupfen met hun Miſſen berbult hebben / ende om deſelbe 
te aenfchouwen alte man toe laten: ende voornamelick 
dert genen/de Welcke/of fp wel ontepn ende godloos sijn/ 
in De gelt tellinge nochtans de aldermiltſe ende gezerfte 
sún:ende tot het gelooven aen Chriſtum / ende wt Det gez 
toobigen algemepn gebrunck ende orffeninge der Dactaz 
menten / miemant en nooden / maer berenopen beel meer 
haer epgen ſelfs berfterde wercken boor De genade ende 
berbientte Chriſti. Wet was eon Wt den Daderen / die be⸗ Gelafius 
(loten hadde datmenſe ban het ghebzuyck des heplighen Cenone_ 
Abontmaels Chꝛiſti t'eenermael ſoude wtlupten / Die er Co7P=rt- 
ſelfde alleen onder eenderlep gedaente gebauwc tende van 7“ 
Deandere hen wthielde. Een ander Wt aen Vaderen Wil 7 
onbeweechlick ffaende Gouden / Darmen De Chziftelicke , , 
Gemepteniet en moet ontrecken het bloet Haers Heeren! p-ranus 
boor Wiens bekenteniffe hun wert bevolen oock haer zpif.:. 
bloet te bergteten. Saer fp zíjn Dit pepl oock al verre te Lot. de 
boben gegaen / als fp onder een harde firaffe cen ende het lett. 

berbaz [ felfoe dinck verbieden / at eene Der uden met den ban 
geftraft/ende De ander met goede ende crachtige redenen 
beeft berdoemt. Twas cen wt den Baderen, die't boor Auguff. 
een groote vermeteltheydt achtede/ ban eenighe dupftere 10 2, de 
ſaken pet wat te beflunten / fonder clare ende onweder⸗ per. mer, 
fpzekelicke ghetupgheniffe der B. Schrifture. Maer bie ulti- 
perck hebben ſy bergeten/ ats fo fo neelinfertinghen ver ”°- 
guten / ende foo Dect meefterlfcke ftatupten ende ordon⸗ 
nantten fonder eentch Godts woordt ingeboert hebben. 
Bet was een banden Vaderen / die Moñtano onder enz 
ere ketterien / op lepde/ende berweet dat hp d'eerſte was 
Die het ghebodt ban de Baften opgericht hadde. Deſe 
tate hebben ſy inſghelcx t'eenemael obergetreden / als 
fp be Baften met foo enge wetten bepaelt hebben. Wp 
ig oock onder t ghetal der Daderen gheweeſt / Bie niet enn 
Wilde toe laten” Datmen den Kerckendienaren den echtez 
licken ftaet foude verbieden/ maer berclaerde Dat de ech⸗ 
telicke t'famen-comfte eerbaer ende cupfch was. Het 
Waren oock Daderen Die defe zijne berclacinghe roe biez 
ten/ende met hem Daer in ober cen ſſemden. Delen tupn p, pinus 
zyn fp oock al berre obergheſpronghen / als fp hare Datez ,: 'r,;. 
fteren De onthoudinghe des houwelicx hebben geboden. perirsr, 

| Wet was een van den Vaneren díe fchreef/ Datmen Chri⸗ „if. 2 
ftum alleen moefte hoozen / ban Den welcken ghefcpdt <ep 14. 
ts gheworden: Bien fuit ghp hoogen. Ende darmen nter Opriane 
en hadde re (ten op het ghene war andere boor ons ghez £P:A.2- 
fept of gedaen hebben/maer beel meer/ wat Chriſtus die #6:2* 
boog allen / heeft beboten. Dit ooghenmerck ſtellen (p 
haer felben niet dooz / ende en laten oock niet toe datment 
andere boor houde / DEWle fp haer felben ende anderen 
Beel lieber alterten meefters / dan Chriſtum hebben Hao 
oogen te ftellen. T'was een we den Baderen / Die Wil our. 
hebben Dat de kercke haer felben boven Chriſto niet en zis. 
falberheffen : daeromme dat ha t'allen tijden warach⸗ contra 
tichlick oozdeelt: ende om Dat de Richters Der kercke / ſoo Crefoo- 
fp doch menſchen zón/ghemepnlick connen Wozden bez "17 
Dogen. Welck merckreecken fp oock aen d'een zijde ftel⸗ eld 
tende/ wel bermerelick derren feggen dat het aenſien ende 
De weerdicheydt der Schriftuere hangt acn het goet-bez 
bagben/ber kercke. Alle ac Daneren hebben err met ect 
bert ende gemoet eenen grouwel gehadt/ende berbloeckt 
dat Get hepligbe woordt Godts dao, eentge archliftighe 
Sopbifterie / ende twiſtighe cedenen Der werelt-wijfen 
befmet ende berwerret foude wozden. Wouden fp hen 
binnen defe limiten / als fp alie haer leben lanck anders 
níet cn Doen Dan He eenboudicheyt der Schriftuere Door 
ontallicke beel twiften ende meer dan neuf wüttghe vra⸗ 
gente berdonckerenendebegraven” Alfoo Dat de felbe 
Daderen/indien fp Weber op ſtaen mochten/ ende hen ſo⸗ 
danige conftelicke twift venen (De welche fp een diepſinu⸗ 
nighe Gods geleerthept noemen )voor quame / ſy en ſou⸗ 
den nieteens dencken dat ſoodanighe diſputatien ofte 
reden tonſte van God ſoude booztcomen. Maer ick fouz 
de hier nemmermeer een eynde hebben / indien ick int 
lange ſoude willen booztbaren te vertellen hoe moet⸗ 
wiltichticken deſe lieben het jock der Baderen / welcker 
feer gehoor famíige Kinderen fp zón willen / pan haer Werz 
pen ; boozwaer jaten ende dagen foude ick daer mede 
Doo, bzenghen. Enne fp zijn nochtans fo (eer onbe⸗ 
fchaemt/dar fp ons Wel ffourelick Beeren oplegghen / Dat 
wp ons Niet en ontfien de palen ende limiten der Dadez 
ren fonder alle onderfchept te obertreden. Doozts dat (p 

recht oft gp plaet elick daer in ware beloten. Wer waren,| ons wijfen op De oude gewoonte/dact mede en connen (p 
Daderen/De wecken, gelijck (p De gantfche Ghemepnre,| niet beel wrrichten: Want hee (oude wel een quade fake 
maer cent Avontmael wt deelden / ende Daer ban alte open: | zijn/Dat on fouden zijn gedzonghen de gewoonte te Wijz 
bare godde ooſen ende laſteraers wt loten / alfoodeden | ken. Wer ig wel waer/datmen de ghewoonte / moten de 
fpfe alle in den ban Dre Gun Lp het gemenn gebzupek deg | menfcheticke oordeelen opzecht waren / ban de vzomen 
ſelfs mec teghenwoogzdich en lieten vinden, Maer hoe twelfoude mogen boor goet over Nemen : maer het geet 

vat abcd ned ale PV in AT 

* 

9 



Decrer. 
diff. 8, 
cap. 5 1. 

Extr. de 
Confue- 

Jud, 

Efaias 
8.12, 

Genef. 
Pee 

Hebz. 
11.7. 

Cyprian. 
Epsft,3. 
dab 2. 
An Epifle- 
dam ad 

Inlian.de 
hare ba- 
glizan. 

Voor-reden aen den Koninck van Vranckrijck. 
_ bpwĳleval wat felt fatm daer mede / ende anders danmen 
fomtütg wet berwacht: Dewmijte het athene datmen ban 
belen fiet gefchieden feer haeſt cot het recht der gewoon: 
te getogen/ofte voor cen gewoonlick gebruyck Wert aen⸗ 
genomen. Beten heeft hier ooek napt op aerden met het 
ketsen Der menſchen ſoo wel geftaen aat De meefte menig 
te Der felbe Get alderbeſte heeft behaeat. Doo is dan upt 
beelder menſchen bn fandere genzeken dickwilgeen ghe⸗ 
mepne dwalinghe ofte beel meer een alghemenne bewil⸗ 
diginae tot het gebzech ontftaen / her welcke niet te min 
deſe fine lieben Willen / datmen nu boor een Wet fal 
aen nemen. {Maer die niet gant ſch blint en zijn / konz 
Ren lichtelick vernemen (Dat footefpzeken) ecn groote 
meentchte Der Zee baeren des quaets den Aertbodem 
overſtort hebbe / ende dat de gantſche wijde Wereldt 
met beel doodelicke fenijns Der: ſchadelicker leeringhe 
tg verbalſcht / ende infomma dat alle dingen for ober 
boon liggen / dat wp bebzeeft zijn of ban Den welſtandt 
Der menfchen den maet t'eenemael-berfsoren te geben / 
ofte anders teahens ſaadanighe quade ghewoonte ende 
in beeuck ghendotſaeckt Warden in tÿdts te boozſien / 
pat de felbe genoegh met ghewetot wederamme fuilen 
meeten af brengen. Ende nach en wilemen Die remezte/ 
oft deſe noothulpe níet aen De Bant nemen / upt oorſake / 
dat wp tot het geene dat ons ten aldermeeſten ſchadelick 
ís’ alreede foo lange gewent zijn/ ende ge oeffent. Maer 
al waert nu foo-dat cen algemennedwalinghe in Werelt: 
licke faecken Der menſchen D'oherhant nante / ſoo moet 
“nochtans in het rijcke Gons zijne eenige ceeuwige waer⸗ 
heyt boo: al ghehoort / ende ten alderhooghſten gewaer: 
deert worden: De welcke haer felben noch Doo: eenigh 
„baorgebrupek ofte beſittinghe Van lange jaren / noch 
Dooz oude gewoonte / nach door eenighe onderlinge te 
famenfpanninge ofte rotterve ammermeerfal laten ons 
Der ons gewelt brengen. Alſoo heeft De Propheet Efaias 
in daarden be uptberkozene Gads geleert / Dat fn niet 
en fouden roepen Conſpiratie ofte becbont/ ober al vaer 
bet bolcS riep Conſpiratie ofte berbont/ datis / dat fn 
ntet gelijckelijck met Get bolc% fn eenich godloos berbont 
fouden bewiilfghen / ende haer níet laten berfchzicken 
ban 't geene Baer voren Get bolck bebzeeft ende verſchrikt 
Was: mact dat zy beel eer Den heere Der heyeſcharen 
ſouden hepligen / ende laten hem have breeſe ende berz 
ſchrickinge zjn. Deſe lieden mogen ong dan nu foo bele 
erempelen der oude rijden / ende vienu dagelicx gefchtez 
den’ boor Werpen a's fp wíllen’ indien wp alleen arbep⸗ 
den Den heere der Bevefcharentehepligen / fas en fulten 
fp ans daer medeniet feer konnen berſchricken. Want 
of wel ober bele hondert jaren / De men {chen ín ghelcke 
goddelsofe mepninge endeoeffentnge Gebben bewillicht / 
foo is de Beere Doch ſterck ende maebtigh ghenoegh om 
Wzaecke te doen tot in het derde ende vierde ghellachte / 
ende oft fchoon de gantfche werelt de felfoe boofhepdt 
foude Willen toe ballen/fao beeft hp doch door de wederz 
barentbept oogben ſchijnlicken latenbernemen / hoedaz 
nich den uptganck der ghenen gheweeſt fp die met Ben 
meeften hoop ſondighen / als hp het gantfche menfchez 
licke gellachte met den Sundtbloet vernielde / untgeno⸗ 
men Noah met wennigt zielen/op Dat hp door het eenig 
geloove Des vꝛomen Gut vaders/ de geheele werelt ſoude 
berdoemen;in fomma/een quade gewoonte en is anders 
niet / dan een alghemepnepeft / in de welcke die ſoo Wel 
flerben die onder een groote menichte ſterben / als oft fp 
alleen ffogben. oben defen/ behoorden fp welte obers 
Wegen / het gene dat Cvpzianug opeen plaetfe ſchaft / 
te weren/ Dat Be felbe / die door onwetenthept fondigen / 
of fb haer felben nier wel ban alle ſchult en konnen ontz 
ledigen / nechtans eentchling mogen zijn te berontſchul⸗ 
digen / maer dat de gene Die de waerhept hertneckelicken 
berwerpen alffe hen door Gods ghenade wort aengebo⸗ 
den / geen onfchult Det werelt konnen boaywenden. Sp 
en mogten ons oock met Dit argument ofte inreden niet 
alte ſeer benauwen / waer dooz fp atbepben ons ſoo berz 
te te brengen; dat Wo fouden moeten bekennen delzercke 
oft ober beel lange jaren fp gefiozben ofte bat Mpnu tes 
gen de Kercke ſtryden. VBoozwaer De Rerckechꝛriſti leeft / 
„en ſal leben / foo lange als Chriſtus ter rechter handt des 

Matt. 
28.20, 

Daders fal vegeeren/Dooz Wiens hant fu wort onderhouz 
den / door Wiens befcherminghe fp ís ghewapent / Doorz 
Wiens kracht ende vermogen (p werdt gheftercht/ Go (al 
fonner eenighen twijfel berbullen het geene dat hp eens 
beeft blooft/te weten, Dat ho rot het epnde Dee werel: br 
Den zynen falbljben. Tegen defeliercke en nemen tp nu 
geen oogloge aen be handt: dewijle wp door een geljckt 
_pbereenkomft ende bewillinge met alle Chriſt · geloobige 
Semennten eenen God/ende eenen Chriſtum den heere 
aenbidden en eeren / geljck hy aen fijne geloobige diena⸗ 
ren t'allen tjden aengebeden en geeert is geweeſt. Maer 
F 

deſe lieden fjn Wel verre ban de waerhept / als ſy anders 
gene kercae en bekennen Dan die ſo met den oogen aen z 
fcgouwen/en willen De felbe tuſſchen ſekere palen bellunz 
tenonder de Welcke fp geenſins kan worden begrepen. 
En Dit fijne hooftſtucken / om De welcke wp tegen elek 
anderen ſtrjden. Fn den eerften : Dat zm De geftaltenifie 
bet Kerchealtijde ſichtbaerlick / ende oogben-fchijnlick 
willen hebben. Een anderen dat fn De felfoe geftaltez 
niſſe op de Stoele Der Koomfche kertke bupden/ ende op 
den ftaecban hare Prelaten. Maer wp feggen daeren⸗ 
tegen/dat de kercke onder oogenfchijntscke geftalteni{fe 
ofre gedaente beftaen ftan „ende Dat haer ghedaente niet 
bp den vptwendigen ſchin / De Weleke fp oo hoogh bere 
beffen/ maer bo een ongbelijck ander / ende contrarie 
merck-teechken bekent werde / te Weten; bp De venne ber: 
candinge ban Gods woordt, ende bet opzechte gebruyck 
der Dactamenten. Dp murmureren/ alfmen be kercke 
niet altüdt alg metten Linger en kan wijfen. Maer Goe 
menichmael ís fn bp bet Joodſche bolck ín faodanighe 
ongedaente gekomen / dat bana geene oagenfchijnticke 
gt! alteniffe aen haer Was te mercken· Wat aentenlicke 
gbedaente heeft fp gehadt / als Elias klaeghde bat hp ín 
Be fclfoe alleen was obergebleven? Woe langhe heeft fp 
na De toekomfte Chꝛiſti / fonder centge upterlicte ghe⸗ 
daente ín t verborgen gelegen ? Woe menichmael is fp 
ban Die tijt af/ met ooploge: Beroerten, ende ketterpe foo 
feer befpiongen ende berdzuckt geworden” bermen tsaer 
geftalteniffe nautwelicg konde gewaer worden > Oft defe 
fpne lieben dan in die tijden geleeft hadden / ſouden fs 
Wel gelooft hebben / dat daer oock newaerts eene kerese 
geweeft ware? Loo moeten fp van ten laerften aen De 
GSonlicke antwoorde gedencken die Elia werde gegeven, 
te weren / Dat daer noch ſeven Dun fendt mannen waren 
obergebleven’bie Bare knpen boog den Baal niet en had⸗ 
den gebogen. Ende hetis bupten alle twóffelinge/ cf 
Chꝛiſtus heeft altijdt op der aerden geregeert / na dat Gn 
ten hemel ís opgebaren. Indien nu de chriſt· geloobi⸗ 
gen ten tijden ban ſoodanighe berwoeftinghe pewaerts 
eenige uptwendige ghedaente der kercke hadden willen 
hebben / ſouden fp den moet niet bp na berlooren hebben 
gegeben? Ende boorwaer / hilarius heeft het alrede te 
ſijnen tijden boor een groote feple ende fonde gheacht dat 
beel menfthen verbling zjnde dooz een forte eerbieninge 
Die fn dꝛoeghen tot de weerdichendt van hare Biffchopz 
pen/ nieteens en aenmerckten Wat fchadelicke peften 
onder foodanige sDom-aenfichten famtifts waren berz 
borgen : want alfoo fwzeecht jn: Gen dinck beemane 
tek ulieden: Wacht u boog den Antechriſt. Sp vergrijpt 
ufelben aen de fotte liefde der mueren/gp en eert De Keres 
ke Gods niet te rechte / ten aenfien ban have koftelicke 
daecken ende Patepfen zende mifbzupckt daer onder den 
naeme des bzedes, Cwifelen wp dan dat den Anrez 
chytft aldaer fijnen Stoel fal ſtellen⸗ Ick wil my felvert 
beel lieber / ende met meerder berfekerthept laten binden 
tuffchen de bergen ende boſſchen / aen de ſtaende wate⸗ 
ren / ende kerckeren / ende holen / want in de felfde had⸗ 
den booz-tijden de Propheten haer berblijf ende woonin⸗ 
ge als (p Propbeteerden. Nu wat is het doch anders 
Ban dat fprelt hedenſdaeghs in Defe ghehsornde Gifs 
fchoppen fa ſeer berwondert ende vereert / dan Dat fn die 
booz De Weerdichfte houdt Die hare Stoelen ofte Bifz 
dommen in Be grooefte Steden gheftelt hebben ? Wech 
dan met foodanige forten Weerderingte : maer laet ong 
het wederſpel doende ſulcx beel lieber Den Heere op gez 
ben/ alg Dre alleen wetende Wte de fijnesijn, den menz 
fchen ſomtÿdts den upterlicken fchijn finder Kercke wil 
ontrecken. Ende dit is boorwaer wel een fchzickelieke 
wraecke Gods ober den aertbodem. Maer als ne menz 
ſchen door hun goddeloofe wefen fulcy verdient Hebben / 
waeromme Willen wp ons de techtbeerdighe firaffe Boz 
des onderft aen te wederſtrjden op deſe wijfe heeft Gon 
ín voortijden der menfchen groote ondanckbaerhept gez 
Wwzoocken: want de Wijte fp nac fijne waethert niet wilz 
ben lupfteren ende fijnticht uytbluſchten / foa heeft hp 
toeghelaten dat fp in Hun berftant becblint zynde / met 
grobe leughenen berboert ofte millent/ ende in de aldere 
diepſte dupfterniffeder onwetenthept begraven foudert 
Worden, alfoa dat Lp na niet eens en foude ſchijnen dats 
ter een opzechte Lercke ware ober gebleben. Maer Gp 
beeft niet re min ondertuſſchen De ſijne hier ende daer 
berftropt ende in t berborgen zijnde / oock in't midden 
der hiwalingen ende vupftermffen / bant berderben bez 
Waert ende behouden, Ende dit en is hem niet nicuws/ 
noch wp en hebben ong dieg oock niet foo fect te bere 
wonderen: Want hp heeft het wel gheleert / Be fijne te 
bewaeren / oock in de berwerringhe felbe van Banz 
lon/ endein be bper-blammen Des bernenden Obens. 
Soo heel nu De uptwendighe ghedaente Der Kercke bez 
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‚ Voor-teden aen den Koninck van Vranckrijck. 
langht / Be welcke ſplieden / ick en Weet niet met wat 
prancherve / acbepden in grooren aenſien ende Weerdigz 
hept te bzengen / ende boe ſchadelick Get felfde haer booz⸗ 
ftel fn / toit ick uwe Wonincklicke Majeſteyt met Wevz 
nich woorden / ick en fegge niet verklaren / maer alleen 
aenroeren / op bat ick Het haer niette lange en maecke. 
De Paus van koomen (feggen fp) Die De Apoſtoliſche 
tael velit / ende Die ban hem tot Biffchoppen zijn ghez 
ſalft ende gewpet / als ſy maer eenen ffaf ende mijter heb⸗ 
ben / foo depreſenteren endezijn ſu de Kercke / ende bez 
booten daer boor ghehouden ende aengeſien te worden / 
ende en konnen ober ſulcx oock nier dwalen. Waeromme 
Dat” Want (feggen ſy dacrop) het zijn herderen der 
Kercke / enoe zijn Den Heere gewvet. Aaron ende de andez 
re boorzſtanders Des volcx / Waren Die aack niet Herders + 

Maer Karan ende fijne ſoonen alvene tot Prieſteren ghez 
pet jnde hebben niet te min gedwaelt / als fp het qulz 
Ben Half hebben gegoten. Waeromme en faudemen dan 
nave ſelfde “eden nier bier hondert Propheten Die Achab 
bedrogen. niet gehouden ofte aengefien hebben door De 
Herche” Waer De rechte Merche hielt be partpe van 

Micha die daer Wel alleen ſtont / ende veracht Was : 
maer / upt wiens mont de Waerdent te voorſchn quam. 
Hadden niet den name en Get aenſien der Rercke De Pro⸗ 
pheten / die met een ghedrzupſch alle abeljek tegens Jere⸗ 
miam ep ſtonden / ende haer wel ſtoutelick beroemden/ 
dat Ber niet en honde geſchieden / Dat De Prieſteren in De 

Wer ſouden dwalen / ende den wijfen Waets foude ontz 
breken / ende dat de Propheren (ouden onrecht leeren⸗ 
Eeghen deſe gantfche menichte der Propheten Werde 
Jerennuas alleen worgefonden / om hen in ben name Des 
Heeren Der Benyfeharen aen te feggen / dat het den Prie⸗ 
fier aen fijn Wet / ende Den Wiſen aen Sjnen raet / ende 
Ben Propheet aen fijn woort ſeer Wift jaude faelgeeren. 
Was niet foo eenen fchijmin Het Loncilium/ Dat de hoo⸗ 
ge Prieſteren / Schriftgeleerden / ende De Phartzeen Verz 
gaerden, als fp ander Gun vande doot Thriſti wilden 
berakflagen ” Dat fp nu geiten gaen / ende hen aen deſe 
uptwendige monumerte houden / om Chꝛiſtum endealle 
Prꝛopheten Bads meet boog Ketters te Schelden / ende 
dze Dupdelg dienaeren / daerentegen tot inſtrumenten 

pes Benligen Geefts temaken. Indient hen lieden oock 
zer herten gaer dat fa boor geven / faa begeere ick Dat fp 
mp ter goeder trouwen Hier op Willen antwoozden / ende 
feagben: An wat lant ende plactfe be Kercke haer velie 
ventie ofte waonftede heeft gehouden ten tijde als De 
Paus Engentus door het Concíiltum ban Bafel ban de 
Raomſche Dtoele afgeftelt/ ende in fijn fteve Amadeus! 
hertoge van Davopen / gekozen is gewonden ” Al ſou⸗ 
Den fp van hooghmoet berften / foo ein konnen fn doch 
niet ontkennen) of het ſelve Concilium / foo beele Be uptz 
wendige belendinge aengaet/ (p goet ende wettelick gez 
Weeft/ ende Get welcke nier ban eenen Paus alleen / maer 
ban hen bepden is Befchgeben ende aengeftemt. Nu faa 
is in Get boagfepde Concilie de Paus Engenus als ee⸗ 
nen ketter / Wederfpannigeende ongehoorſamige in Den 
ban gedaen ende bernoemt geworden, met alte fijn gefelz 
ſchap / beude Cardinalen ende Biffchoppen/ende Die met 
em tot berfeheuringe van't Concilium ghearbeyt had⸗ 
ven: Endeis nochtans door gunfte ban eenige Princen 
na der hant wederomme in fjnen Pauelicken Droel / 
ende eerſte weerdichent gedrongen: Daerter contrarie 

de verkieſinge Amadei / met raet ende daet eenes hepli⸗ 
gen ende algemepnen Conciliums wel ordentlick te Wez 
ge gebracht znde / tot miet ende (ſoo te ſpꝛeken) in De 
aſſcheis geloopen: uptgenomen alleen Dat hn/ even alſ⸗ 
men eenen blaffenden hont een ſtuck broots inden mont 
werpt / met een Cardinaels hoet gepaept is ghewozden. 
WDt oefen Hoop ende aenhanck Engen / van Get Conci⸗ 
lium daer te bezen tot ketters / rebellen / ende maetwilz 
lighe bevoordeelt en zijn na Der Gant boorts gekomen alle 
andere Pauſen Cardinalen / Biſſchopyen / Abten en Paz 
pen. Bier is her dan daer fp haer ſelben moeten geban⸗ 
gen gheven. Mant welcke ban bende partpen fullen fp 
Doch denname Der Kercke Willen toefchyzijben ” Douden 
fn wel derren loochenen / Dat Get een alghemepn Lonciz 
lium geweeſt fp/ aen het welcke / ſoo beele De vpt wendige 
Majeſtent aenginck / doch niet en ontbraack“ Bewile 
het pmmers mee twee groote Bullen wel falemnelichen 
upt ghekondicht / door des Koomſchen Droels Legact / 
Die daer De hoogſte plaetſe hadde / wettelicken ingewopet / 
met alle berexſchte Ceremonien feer wel gheozdonneert 
ende met gheljcke booghweerbighendt tor den epnde tac 
untgheboert is gewazden. Sulſen fn Wel willen beken⸗ 
nen dat Eugenius met fijnen gancfchen aenhanck / ban 
be welche fp Doch alle gelijck hare Wuingge hebben / een 
Wetter fn / Soo moeten fp dan Daer roe komen / dat fn 
een ander gedaente ofte geſtalteniſſe ves Vieuche beſchzj⸗ 

ben: Oft bp moeten haer al te ſamen / foo beelalffet 
zijn / nae haer epgen ſelfs leeringhe / boor ketters hou⸗ 
den / als die met haren Wille ende doorweten ban De Lets 
ters gewpet ende geordonneert zijn geweeſt. Ende ick 
neme men heeft ban te vooren nopt geweten/Dat be Kerc⸗ 
Ke niet aen eenige uptwendige pale ofte pompeulichept 
fp gebonden / foo fouden fp ons doch daer ban genoegh 
een ſeßer beoyfchzift gheben/ als fp onder den ſchoonen 
tijtel ende het deckſel ban een kercke / haer felben ſoo ee⸗ 
nen fangen rjt be geheele werelt verſchrickt gemaeckt / 
ende tot een ontfich ofte verwonderinge gheftelt hebben / 
daer fp boch in den gront niet Dan cen doodtlicke peſte 
geweeft zijn. Ick en fpreke hier niet ban hare zeden / ende 
lantkondige boeven ftucken/ ban Be welcke hun gants 
ſche leben t'eenemael berbult is / dewÿile fp haer niet em 
ſchamen te bekennen Dat fn Phatizeen zijn / de welcke 
men wel ſchuldich fp te an maer niet naer te bolgert. 
Ende uwe Conincklicke Majeſteyt fal boorwaer oo⸗ 
genſchineliek bebinden/ Dat eben de ſelbe Leeringe, door 
De welche fp by alte menfchen willen gehsuden zijn boog 
de rechte Kercke / niet anders Dan een Wzecde ziel moor⸗ 
derpe/ja een berderffelick bper/een onderganck ende ber⸗ 
woeftingte der kereke en fp / indien uwe Conmchliche 
$Raieftept om onfe fchriften te leſen / maer een weynigh 
tijts genegen is re verkieſen. Epndelick / ift wel een onz 
redeliek ſtuck vat fp ong derven opleggen / dat De pzedi⸗ 
catie van onfeleevinge een oorſake ghebe ban groote ow: 
roerte / twiſt / ende oncenichept / ende datmen fulcr upt ne 
vruchten Der felbe in beel menfchen/ dieſe aenhanghen / 
Wel kan vernemen. Maer de ſchuldt ban alle Dit quaet/ 
dewelcke men anders de boofhent Des Datans behoor⸗ 
be toe te ſchrijven wert boorwaer De leeringhe t'onrecht 
ober Den hals gedrongen. Want het is met Gods woozt 
epgentlick alfo geftelt/vat het nemmermeer te voorſchn 
en komt / of men maeekt oock met een den Datan terz 
ſtont wacker om dat te komen beſtozmen: Zijnde ſulcx 
een gantfcij ſeker ende onwederleggelick merck teken om 
bet felfde te onderfchepden van alle andere batfche lee⸗ 
tingen / De welcke haer lichtelicken openbaren / om dat 
fp baft ban alte man ghewiltichlieken Werden aenghez 
nomen / ende fulcr de geheele werelt wel belagen ende 
aenlachen. ven alfoo heeft De Vozſt defer werelt / nu 
eenighe hondert jaren / alg alomme niet- dan eert Diepe 
Dupfterhept regneerde / bp-na met alle menfchen ſjnen 
fpot gedzeben/ende niet anders alg een trage Sardana⸗ 
palus / in goede bzede flil ſittende lijnen welluft ende 
tijt-berdzijf gelhadt. Want Hoe foude hp ſhnen tit doch 
anderg Dan met lachen ende ſpreken dooz · gebracht heb⸗ 
ben/ dewyle hy in ſoo gen ſtuͤlen ende geruftige poſſeſſie 
„afte beſittinge zijns Kycx was geferen ⸗ Maer foo haeſt 
als het licht ban boben ſchjnende / fijne duyſterniſſe ces 
nichſins beſtont te berdzijben, foo haeftalg de ſtercke ge⸗ 
Wapende zjn Wijck heeft begoft te beftormen ende berz 
ftaozen/ alfoa haeſt 15 hy oock upt Den ſijnen ſtillen ſlaep 
ende traegbept ontfpzonghen/ ende heeft de wapenen 
wackerlicken aen De bant genomen : Daer toc ten alder 
eerften beweegbt hebbende groot gewelt ende macht ban 
menfchen/ om Hoog de felbe Be opkomende waerheydt 
krachtelicken te onderdzuchen / maer fiende bat Ip daer 
mede niet en konde uptrichten / heeft bp'tmet ſubthl⸗ 
bepteude hepmelickelagen aengelept : als hp namaels 
Doog fine Wederdoopers ende dierghelücke quaet ghe⸗ 
fpups/beel fecren en der ſcheydenheydt Der opinien beeft 
berweckt/ om de felbe waerhept re berdonckeren / ende 
epndeltch t'eenemael upt te bluffchen. Ende hp beftormt 
haer oock hedenſdaeghs met De felbe twee muurbzekerg 
ofte wapenen: Dewjle Gn alle blĳtichent aen Wendt 
om Dit opzechte zaet met gewelt ban menfchen tot ín den 
gront toe upt te voepen / ende met zjn onerupe / foo bele 
in bem is / arbept te verdzucken ende onderdempen/ op 
dat het zjn wafdom nieten hebbe / noch vruchten ban 
hem gebe. Maer dit nochtans alle te vergeefs / ift bat 
Wp alleen de waerſchouwinge des Beeren ter herten nez 
men / Die ons fijne axchliftige behendigheyt al over lans 
ge heeft ontdeckt / om ban hem niet vercafcht te worden: 
ende heeft ong tot Dien epnde tegeng alle z jn gefchut enz 
be aenloopinghe volcomelick toegheruſt ende berforght. 
Wat is bet oock boog een ſchand elicke booſheydt / bet 
Wooꝛt Goos tebefwaren / ofte van nijfdichept ende ops 
roerten Die De fotte ende Herfeloofe menſchen teghen de 
fele berwecken/ ofte ban fecten/die De Verlepderg alom⸗ 
me teghen haetzaepen # Ende dieten is nochtang niet”. 
nieus: ant Elias oock gebracgt Wozde/of ho de Man 
niet en was die Iſrael berftoorde? Chziftus felbe is 
ban den Joden boog een opzoermaker gehouden. Men 
beeft de Apoftelen befchuloight als oft fp het bolck tot 
oproer verweckt handen. Wat doen zp Doch Gedenfs 
daeghs anders Die ons ban alte beroerten / ſeditien ende 

oneenigheden 



Voor-reden aen den Koninck van Vranckrijck. 
oneenicheden Bie tegen ons ontftaen / felbe de oorſaecke 

1. meg. Opleggen? Maer hoemen foodanig-n behoorde te ant⸗ 
„grs. Woorden / Geeft ens Sirag geleerr/re weren’ Dat Wp niet 

Ë en zijn die De dwalmghen zaepen / ofte eenige oproerten 
bewegen: maer dar fo De ſelbezyn Die de kracht Gods 
wederſtryden. Gelekt vannu defe eenighe redene ghe⸗ 
noegh is / hate moetwillchent te wederleggen fo iſt aen 
D'ander zijde wederom ‘ee Gout vat nodde de ſwacz⸗ 
Bept ber fonumighe boor rt konei, die dooe ſoodanghe 
ergerniffegemeonkiek boor 't boft gheſtooten ende berz 
ſchrickt / ende in Gare verſchrichinge Wwanekelmoedich 
gemaeckt wozdert. Deſe vari andasf 
Bingen haer felden Dooz foodanighe aenſtootinghe te bez 
droeben / ende Den moet verloozen te geben, ſullen weten / 
Dat den Apoſtelen eben het ſelbete haren tijde is weder: 
baren, oat ons 1u oock tegenwoozdelick bejegent. Bäct* 
warten datmael beef ongeleerde ende onſftantbaſtighe liez 
den / De welcke / ſoo De heplige Petrus bertaelt/ Get ghene 

„Dat ban den heyligen Paulo godſalichlick was geſchre⸗ 
z Petri ben / tot haer euahen ſelfs verd emeniſſe becvalfthten. 
3.16. Daer waren ſonmighe Bodsberachters/ de weice om 

dat fp hoorden dat de ſonde machtie B ge worden ‚op 
Dat de ghenade te oberbloediger zhn fottde / terſtont daer 

upt gedooten / ende beh Apoftél wederomme baorwietz 
mom. BE ſeggende / 236 ſullen wo dan in de fonde bljuen / 
Hone op vat de genade meerder Wozde, Alg fp hoorden dat de 
De e gefoobtgen niet onder de WBer en Watin/antwaordett fp : 

Sos willen Wp Hai fandigen/ dewile Wp net en ſjn onz 
Det De Wet /maet onder de Genade, „Daer waren eeni⸗ 

“ge die hem op lepnen dat ho leevbe/Batmert het quaet twel 
doen mochte.· Beelbatfche Propheten hebben hen ſelben 

ingedrongen/ om de Kercke die ho gebout hadde) te ver⸗ 
Phiterg Heten. Sommige pꝛedicten Chriſtum door nijdichept 

ende twiſt / ende niet opzechteliek / mepnende ſyne ban⸗ 
den daer Door noch meer te beſwaren. Bp eenige plaetſen 
en hadde Get Euangelium geenen fartderlinghen voort⸗ 
ganck: Sen pgelgek (ocht bet ſyne ende nier dar. Chri⸗ 
ſtus was. De ſo amige gingen te rugge hen als Dé hon, 
„Den weber keerende tat hun uptfpaufel/ ende gelijk De 
gewaffchen ſeughen tot wenteling inhet ſſijckk „Andere 
miſbrunekt en de byphept des gheeft stot De bephent des 
bleeſchs. Vete gaven haer upt boot bzoeders, bande 
Welcke oen Gelovigen naderhant niet dan groote periz 

culen hadden té berwachten: onder Den broederen felbe 
fachmen grooten twiſt ontſtaen. Maer wat ffont den 
Apoftelen bterte doer ” Was het hert boorderlick/ofte 

vooꝛ tenen tijt lanck te bennen / ofte anderst'eenemael 
achter wegen te laten/ende te berloochenen het Euange⸗ 

* ium/Dat fp fagen te zijneen woztel ban foo beel frijdes/ 
“een materie ban foo groote perfcutén / ende eert 007) aecke 
ban foo menigerlen ergerniffen /: Maer in deſe aenbechz 
tingben :ón fp gedachtich geweeſt / dat Chriſtus fp een 
fteen ber aenſtootinge / ende een rotſteen der ergerniſſe/ 
tot eenen bal ende opftandinge ban belen geftelt/ende tor 
een teken dat weder Iproken wort· Met foodanich ghe⸗ 
moet ende hertelick betrouwen gewapent zúnde/ zijn fp 
allé periculen / opꝛoeren / ende ergerniſſen wel getrooft 

„aber gepaffeett/-endete boben gekomen. „Eben met Dez 
fen fin moeten wp ons felven oock nu berſtercken dewij⸗ 
te de beplige Paulus betupgbt dat dit des Éuangeliums 
geftadich durende epghen/chap ende nature is / Dat het 
een reucke des doot s tot den doot fn Dert'ghenen dte berz 
loozen blijven / hoewel het ong anders beel meer daer toe 
Was berozdineert/ Dat het een reuck Des lebens tot het 
leben / ende een Kracht der falichept waren alle die daer 
aen gelooben. Wet welcke wp dan oock in Der dact alſoo 
fouden bebinden/ tn Dien wy dooz onfe ondanckbaerhept 
deſe uptnemende weldact Gods niet en berhinderden/enz 

de ſelfs totonfe berderffeniſſe tooghen / datons anders 
bet alderhooghſte middel der ſalichent behoorzde te Wes 
fen. Maer ick keere mp ſelven nu wederomme tot uwe 
Konincklicke Majeſtent / Die haer pmmers niet en be: 
hoogt re laten bewegen dooz De balfche aenklachten ende 
opfpzaeck / daer mede onfe bpanden uwe Konincklicke 
SRajeftept poogen in eentge bzeefe ende verſchrickinghe 
te bzengben, als en foude door Ditnieuwe Euangelium 
( Want foo noemen fp 't felbe ) niet anders ghe ocht wozz 
den / Dan een oozfa'se ban beroerten/ende ban een ongbez 
bonden bzphevt tot alle booſhept ende fonden. Want onz 
fe Bod en is geen God Ber oneenichevtofte ſcheuringe / 
maer een Sod des bꝛedes: enne De Done Bode is niet 
ten dienaer der fonde / Maer ís gekomen om de wercken 
bes Dundelgteberftoozen. Ende wp worden ban ſoo⸗ 
banige aenlagen ende boozftel / booywaert'onrechte bez 
ſchuldicht / ve wijle wp doch tot genen tijden daer van 
heealderminfte bermoeden / pemant ter werelt hebben 
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gegeben. Siet / wy fouden De lieden zijn Bie in Hen nne 
hebben De Ronmckricken re berwoeften : daer men vant 
ons doch nopt een eenig woort en Heeft gehoort Dat ops 
roericheyt ſmaeckte / ende bie Wo Haer boog bekent zjn / 
dat wp onfe leven altijt tm eenboudicheyt ende ffulhepdt 
doorgebracht hebben foo tastge mo in uwe Konincklicke 
Ss. Landen hebben geferen/ ende oock na Dat wy nu 

„apt onſe woorptaetfen sórgedpeben / nier op en Houden 
‘Boe ve llonincklicke Majeſteyt ende De Welbaerr Des 
Honincärger Den Almachtigen te bioden. Diet/ wp ſou⸗ 
den ben-bzpen toom tat alle ſonde enne booſheydt ſoec⸗ 
sEen toeté gaven in de wandelinge van de weicken, alift 
(o welck Mo geerne berennen) batmen wel beel dinghen 
mach begrúpen/ foa en is de felbe onfe wandelinge noth⸗ 
tang nter foo ongeſchickt vatmenfe daersmme foo ſeer 
behaagt re verachten. Ende woa en Gebben (God lof) in 
den Guangelta niet foo qnaliek toe genomen/ vat onfe lez 
ben ende converſatie / ooch Defe onge beſchuldigers ende 
achterhlappers / niet felbe tot eenen fptegbel der funberz 
hept / vriendelickheot / bacmberttehept: maticheyt · Ijde⸗ 
ſaemhepyt / beleefotch eyt ende van veele goede deughden 
foude mogen dienen. Ende dat wp voorwaee Gob met 
een tépttopzetbt herte vzeeſen erde eeren 1 er dan 
openbaer: Dewyie baft alle oute Begeerte daer nac ſtaet / 
‚Bat bepde in onfe leven ende ſterben / zunen name gehep⸗ 
lieht mach worden. Jae de quade uders to ghe ſelbe 
zijn genoot ſaekt gewee;t getuxgeniſſe der ontſchult ende 
upterlickebzonuchept / foo beele die b den menſche tan 
zjn / van eenige unt Den onſen te gheven / diemen om het 
gene beeft Doen ſterben / da't meñ hen anders onderlin⸗ 
ge om hadde behooren re pꝛuſen Ende of daer wel eeniz 
ge zijn mochten (diemen nochtans tot noch toe in uwe 
Majeſtents Coninckrijcke geerteen Heeft secnomen) die 
ander het deckſel des Euargeltums alte dinghen in op⸗ 
roer ſtellen / ofte Die anders haer onghebonden dwalinge 
ende ſchantblecken met den mantel bande bzpichent Det 
genaden Gods ſouden willen bedecken ( ghelijck ick ban 
{oo danige lieden eenige Wel kenne > tegen Defelvezin de 
Weten / ende wertelicke:ftraffen gheordonneert ende inz 
geftelt / door de welcke fp na de gelegenthept ban haere 
nufdaden bel ſtrenghelicken behooren ghecorvigeert te 
worden: maer darmen onderttiffchen her Euangelium 
Gods níet eu laſtere ende befchuldighe om eenige quade 
ſtucken / Die fammige boofdoenders moetwillichlicken 
bedzben. Soo heeft Dan uwe Coninckticke 1Majet:ept 
tot hier toe bolkomelicken genoegh gebhaozt/ De fénijnige 
ende bittere aenſſaghen van onfetegbenpartpen /op dat 
uwe Conincklicke sl? '. hare oogen miet alte ſeer en neps 
ge om deſer lieden balſche aenklachten eenich geloobe toe 
te ftellen, Ende ick ‘orge dat ick her uwe Majeſteyt hier 
beel te lânge gemaeckt gebbe / dewijle deſe voszreden bz 
na een gantfche berantwoozdinge begrijpt: Baewel ick 
dooz De felbe des voornemens met en Was) een bolkoz 
men onſchult boor oogen te ſtellen / maer alleentot ghe⸗ 
nadige berhoozinge onfer fake/uwe Co. Mee. herre ende 
gbemoet een Wevnich te beinorwen / bet welcke nu wet 
van ons afgewent ende verdrtemt/ ja oock met toorne is 
ontffekken : Maer hopen dieg niet te min/ dat wp gare 
SMajeftepts genadighe gunfte een mael wederomme fulz 
len beekeijghen / in dien uwe Loninckticke fr”. anders 
deſe onfe bekententffe, / deweltke wo haer in de plaetfe ban 
een berantwoordinge hier baog ſtellen / mer een ſachtſin⸗ 
nige ende goedertieren affectie ofte gemoet ghelieben wit 
eens te oberleſen. Maer is datter contravie Der quaet⸗ 
willigen balfche aenklachten uwe Coninckticke Maje⸗ 
ftepts oogen ſoo feet hebben inghenomen / vat den berz 
weerders ho de felbe geeneplactfe der berantwoordinge 
altoos enfp obergebleben: ende Dat aen D'anderzijde dez 
fe oncuftige geeften / ende mooztdadighe bioechonden te 
aenſien enoe doghluyckinge ban uwe « onincke Majeſt. 
ſonder ophouden met ghevancheniffen ende voeden / met 
bper ende fweert/met tn ſacken te ſteken / met beroobinge 
ende berntelinghe der gaederen vaſt booztvaren te woe⸗ 
pen / foo fulien wp dach epndelick / niet anders dan als 
fchapen ter lachtbancke geepgent / tor De alderupterſte 
benauthept warden ghedzedben : Doch alſoo dat we dies 
niet te min one zielen m lydtfaembept befieten / ende de 
ſtercke hant oes Beeren eden bljdelick fulten verwach⸗ 
ten: De welcke haer Dan te zijnder tydt wel toegerust fat 
openbaren/foo wel om Den armen upt hare benauthent te 
berloffen/atg oock om De berachters te ſtraffen / ate haer 
nutegbenwoogdichlicken foaftouteliek berblijden De 
Heere der Weeren ende Koninck aller Boningen wil uwe 
Koninclic e Majeſteyts thzoone / vmmers met rechtbeer⸗ 
dichept / ende hare Majeſteyts Stoele met equttept enne 
billickbert beveſtigen. 

Gegeven tot Bafelden eerſten dach 
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et Inhout des eerllen Vorcx. 

Van de kenniſſe Godts des Scheppers. 

‚ Caputelen xuvij. 

1At de kennifle Godes ende de kenniſ- 
fe ons felfs, dingen zijn aen malkande- 
ren verbonden, ende hoe fy aen mal- 
kanderen hangen. 

2 Warthetfy Godt te kennen,ende tot wat eyn- 
de fijn kenniffe dient, 
3 Dat de kenruſſe Godes natuerlick is in der 
menfchen vernuft ingheplant. 

4 Dat defelve kennifle Godts eenfdeels door 
onwetentheyt , eenfdeels door boofheyt wort 
verftickt ofte verdorven. 
s Dat de kenniffe-Godkts in het maeckfel ande 
ghedurighe regeeringe der Werelt,fchijnt. 

6 _Dathet noodigh fy door de Schrifture geleyt 
ende gheleerdt te worden , om tot Godt den 
Schepper te komen, 

Met wat getuygeniffe de Schrifture moet be- 
veltight worden, (te weten,met de ghetuy ghe- 
nifle des Geefts) op dat haer autoriteyt feker fy: 
ende dat het een ongoddel ick gedichttel is, dat 
haer geloove ende feeckerheyt in het oordeel 
der Gemeynte fy gelegen. 

8 Dart daer bewyſingen ghenoegh zijn (fo verre 
het menfchelick vernuft (treckt) om de feecker- 
heyt der Schrifturete —— 
9Dat de gantfehe grondt der Godtſaligheydt 
door de raſende menſchen verftoordt wordt,die 
de Schrifture verlatende, tot openbaringen hare 
uytvlucht nemen, 

zo ° Dat de Schrifture om alle fuperftitie wech te 

nemen ende te beteren, den warachtigen Godt 
alleen, alle andere uytghefloeen, ftelt teghen alle 
de Goden der Heydenen, 

rr Dat men niet en moet Gode eenige fienlicke 
ghedaente toefchryven, ende dat fy alle int ghe- 

*_meyn van den waerachtighen Godt afwijcken, 
die hen felven Afgoden ofte Beelden oprichten. 

32 Dat Godt van de beelden ghefcheyden wort, 
op dat hy gantfchelick alleen gedient worde. 

23 Dar vande Scheppinge der Werelt aen, wort 
in de Schrifture gheleerdt een eenigh Weten 
Godts,d'welck drie perfoonen in bem begrijpt. 

14 _ Dat de Schrifture oock in de Scheppinge der 
Werelt ende aller dinghen, den waerachtighen 
Godt met fekere merck-reeckenen onder{cheyt 
van de gemaeckte ende gedichte Goden. 

Iy Hoedanigh de menfche is ghefchapen : waer 
oock van de machten der ziele, van het beelde 
Godts, van den vryen wille , ende van de eerſte 
geheelheyt der nature gehandelt wort. 

16 Dat Gode door fijn kracht de Werelt die van 
hem ghefchapen is, onderhout ende beſchermt, 
ende een yegelick deel daer van door fijn voor- 
fienigheyt regeert. 

17 Tot wat eynde defe leere dient, op dat wy 
haer nuttigheyt weten. 

18 Dat Godt alfoo der Godtloofen dienft ghe- 
bruyckt , ende hare herte buyght om fijne oor. 
deelen te volbrengen,dat fy fuyver van alle vlec⸗ 
ke blijft. 

A 

Inhoudt 



Inhoudt des eerlten Voecr. 
Van de kenniſſe Godts des Scheppers. 

Ooꝛghenomen hebbende te ſpreken ban de kenniſſe deg almogenden Scheppers! 
die {ich boo? al / ende ten klaerlikſten vertoont in de fcheppinge des menfchen iheeft 
d'Autheur het voor goet ende ſtichtig geachtet dat hn te gelijck oock van den menz 

{che in Defen eerften Boeck foude handelen. Daerom dan nu ten eerſten ingangh twee 
De voormaemfte poincten alhier wozden verhandelt / alg wefende de principaelfte Booft- 
ſtucken van De andere navolghende Boecken : Ee weten/ ten eerſten ban De kenniſſe 
Godts / ende daer na van de kenniſſe deg mentchen. Ban bepden te aclijck wort in het eer⸗ 
ſte Capittel gefproken/doct alſo Dat naderhant elck van Dien oock bpf: onder/en wat bree⸗ 
per verklaert wortsende Dat ook daer beneffens noch eenige andere ſtucken / wei van minz 
peren gewichte / wiet te min nochtans tot eenen ban defen twee ſtucken gehoorende aengez 
roert / ende na veren(ch der faken verhandelt wozden : Alg daer zijn de Rucker van de hen⸗ 
lighe Schrifture: Item van den Beelden / eyghentlick gehoorende tot het poinct vande 
kenniſſe Sodts / ende volghens oock noch andere drie / namelick van het ghebouwe defer 
Werelt / van Den Enghelen / ende van den Bupvelen;die alle gehooren tot t ſtuck van de 
kenniſſe deg menfchen : wat nu voorder ghetracteert wort van de Boorienighept Sodts / 
ende forme van Gouvernement Die Gp in bee regeeren Der Wereltſchen ſaken gebrupckt/ 
t ſelve ghehoort tot benden den Hooft· ſtucken te ghelijck. PRS 

Nopende nu het eerfte Booft-painct/ te weten / De kenniſſe Godts / felt bn boog allen 
war vooz een kenniſſe fn/Die Godt van ons verenſcht / wijſt fuler aencapit. 2. Daer na 
leert bp oock waer De ſelf De te foeckien 5 / namelick beginnende ban het derde Tapittei 
tot aen het neghenſte / wijſt fulcy aen; wet in den menſche / dewelcke / al hoewel bn natuer⸗ 
licker · wijſe eenighſins daer mede begaeft is / nochtans ofte doo? onwetenthent / ofte door 
aengheboorne ende moetwillighe booſ hendt in hem wederom verſtickt ende verſmoordt 
wort: hier van ſchrijft bp capit. 3. ende 4. Oock fo en is Die miet te binden ín het gebouſel 
deſer werelt : want / al hoewel Dat oock Daer ín De kenniſſe Gods verſchijnt / ig bet noche 
tang onfer bottighent ſchult / dat ſoodanighe heldere getupgenifren van ons met recht bes 
trachtet/ende daerom alg vruchteloos ín De wint gelaghen worden / jae gelijck alg eenen 
roock verdwijnen/ende Dit ín ' vijfſte capittel. Doo dat hp daer over dan belluptende de 
ſelfde alleen in der heyliger Schriftuere aenwijſt / capit.s, waer unt hp den (toffe neemt 
om breeder ende klaerder te fppeken ban De weerdighent der ſelfden hepliger Schꝛrifture / 
ſulcx vervolghende capit. 7.8. 9. Ten derden volght hier op/ wat; ende hoedanigh dat 
Godt fp/capit. ro. Ten bierden/hoe een Ongodtlick werck Dat bet (n/ Bode toe te leggen 
eene fichtbare ghedaente / alwaer hem oozfake wozt ghegheven breeder te fpeeken van de 
Beelden) ende haren oorſpronck / mitfgaderg de beveevinge ende aenbiddinge der telf den 
cap. 11. Ten vijfften bewijlt hp naecktelik vechtende billik te zijn; dat Bod alleen/ende int 
geheel van den menfche aengebeden ende gedient wozde/ cap. 12. Enndelick handelt hn 
van Beteenighe ondenlbare wefender Bodtlicker Majeſtept / Die ín drien onderfchendes 
nen perfoonen ſich gheopenbaert heeft/ capit. 13. 

Belaughende nu het anderde hooft⸗· poinct / te weten / de kenniſſe deg menſchen / handelt 
Bp eerſtelick vande Scheppinge deſer Werelt / van den Engelen ende Dunvelen / om dat 
Befelfde alle ten dienſte ende van wegen deg menſchen geſchapen zijn/cap. 14. Daer na 
komt hp tot Den menſche ſelve / ende ondertaſt grondelick zijn nature ofte epgenfchap caz 
pit, 1. Maer op Dat hp ban bende deſe ffondament-ftucken te dupdlicker verklare / 
daelt Gp nederwaerts tot het ghewerf allerlep menſchelicker handeling hen / ende tor het 
Gouvernement der gantſcher Werelt / ende ſulcr tegen't gemeen gevoelen bande Fortun⸗ 
ne / ofte geluck ende ongeluck / oock tegens’t beroemde ſtuck der Philoſophiſcher ieringhe 
ban het Fatum / dat is noot-Dwanck der voorvallende ſaken capit. 16. 17,18. 

Tafel 



Carel Des eerſten Baret. Capit.xvbiij. 
en eerſten toont hp hoedanich de kenniſſe fp die L e 
J—— JP) —— od 

(en r ‚niet in den menſchẽ / want hp de blog: 
hoewel die bes menfchen vernuft te leere daer 
ban natuere ingeplantet fp / Ca: van. 
pit 3-eenfdeels doo? ontvetenbept 
eenſdeels oock door boofGept ver⸗ 
ſticket wort / Capit. 4 

Ende ten 
eerſten foo Daer na / niet in het maechfel der 
veel De ken: | Daer na waer dez | Werelt/Want hoewel Hie in de ſel⸗ 
niffe Gods | fe kenniſſe te foec-S be klaerlicken ſchynet / dat Wp 

Det cerfte aengacte _enfp: namelich/ / nochtang foo plomp ende onver: 
Boek van ftandig zijn / dat wp fodanige gez 
de kenniſſe tupgeniffe/hoe hlaer Die ook zijn, 
Gons deg fonder vrucht vergeten) Capit.s. 

Schep: Î * * of 
pers / heeft 
t\uee vᷣoor⸗ Maer in de (Een eerſten /! be: —5 — pel 
naemſte Schꝛifture / wyſt dat Godt mett, Gods 
plactfen : Doo Welc-|op gheen ander { ende onfeep: 

Ban welc⸗ fer oopfae | maniere Kan be: | gen te beter Daer nae 

ken de eer: tot Die ghe- | kent worden / Ca- Beeri foo auk bp 
fte is van Beach 3úne pit . 6 . 8 hp nez | Aen / waer 
De kenniſſe] de | [8 tot de re” | toe men Die 
Gods: Een 3.hoedanieh God fin cap.ro. — naer met | geeringe Bk gebzupchen 

De ander mannieren Pier menfcfjen \ fat / Capite 
vande kens den 4, hoe onbillick dat bef — autbozitept Haelen de 17e 

nifle des Godeenige fienlicke gedaente toe | bevefticht Wezdt/ | gantfcher 
menfches/ te ſt hreru0en: daer hp ook van den | Capit · 7. 8 . werelt rege 
Ban wele⸗ beelden hare aenbedinge/ende el ringhe / tez 

ke Ge cerſt ven oorſpronck handelt / Capri. Ten derden / dat | gens De for⸗ 

in't ghe⸗ bet gantfch niet en —— ende 
mepn han: Cen 5. dat het billick ende recht | betaemt / dat men onbermgde |. 

Pelt in ’t ig dat hp ganfchelickalleene gee fde Scheiftuere | ricken noat/ 
eerſte Cap. Dient worde / Capit. 12, verlaeten ſoude | Farum ghje |” 

daer naer ende tot DE 5* naemt. 

van elſck Ten laetſten handelt hyvan De | baringe uytvlucht 
- befonder. j ceniatent des Godlicke weſens: | maecken / Capit⸗ 
vi | ende onderfchepdenbept der per” ktel 9. 

Úfeonen/ Capit.13. L 
Cen Iets 

Iſten / dat 

Daer na fo —— op ( Wereit. J Ende dat deſe God / hoe 
{veel de hen: ; dat hp hem een : Lal te famen om wel hp der 

nie deg Wwech berepde/ Der Engelen. „ded menfcles Sodlooſer 
menfchen | {00 Das hp 4— (tilt geſchapen dienſten 
aen gact. Jo — heppin⸗Der brian zijn Capit. 14. geb2upcht/ 
U 13 L nochtans 

fupber ban 
Waer nae tot den menfthe ſelve komende / ſoo exami⸗ Í alie blecken 
neert ende onderfoeckt Gp fn natuere ende krachten) blft/ Cas 
Capiteis. ) Lpis.r8. 



Onderwijfinabe der C 
lijcker Keligie. 

HET EEKSTE BOECK. 

Pan de kennille Gods des Scheppers. 

e Cappittel J. 
Dat de kenniſſe Gods ende De Kemiſſe ons ſelfs dinghen 

zijn / aen malcanderen verbonden: ende hoe fp aen malcandez 
gen haughen. 

EREA LS EC gantfche fomma on: 
— — ey fer wijfgepdt (dewelke 
toijfgepte KN zr alleen opzechte wyſheydt 

JA nioet gheacht Worden) 
Ee iS bp na in twee ſtucke 
Rs gelegen ; te Weten / inde 

SR kenniffe Gods / ende inde 
se kenniffe ons (elfs. Maer 

Boe Wel. defe twee met 
< pele banden onder mal 

canderen verknoopet ende verbondenzyn / foo 
en iſt nochtans niet licht te onderfchepden/ 

… welck ban bepden de eerſte is / ende D'ander 
enn voor gaet / ende mot haer baerdt. Want ten 

cerſten en can niemant hem {elven aenfien / ten 
aActo. i. 2v. ſy Dat Go fpne finnenterftont Wende tot het aen: 

fchouwen Godts / inden welcken hp leeft ende 
fweeft. Want hetis geheel openbaer / datde 

- gaven Daer mede wp begaeft zyn / gheenſins upt 
ong comen: jae dat oock felfs die / Dat wpzijn/ 
niet anders en is Dan ecn wefen ofte fubfiftentie 

=De kennige in Den eenigen Godt, Cen anderen worden wp 
vonsfelfs van dit goet / dwelck upt den Wemel als dzup- 

gelen tot ons dꝛuppelt / ghelyck van de Water: 
aderkens tot de fontepne qhelepdt. Maer nu 
wort de ongemeten groothept der gaeden die in 

Barebe,  Sodtzijn/ beft ghefren in onfe armoede. Door 
ſchrhvinge nemelÿck de ellendighe bal / inden welcken ong 
eude were: Des eerften menfchen afwyckinghe Geeft ghe⸗ 
Ring pracht ende te neder aeworpen/bedminght ons 

de ooghen opwaerts te heffen:niet alleeniyck om 
Dat \up nuchter ende hongherich zijnde / ſouden 
Bau daer Galen dat ons ghebreeckt: maer op dar 
op daoz beeefe ont maect zijnde) fouden ootmac: 
dicheyt leeren, Want dewhle in den menſche een 
weerelt aller ellendicheden gevonden wort / ende 
va dat wp vã de goddelyckẽ vercieringe berooft 
zyn / De ſchandeincke naecktheyt den onmatelije: 
Ken hoop der oneerlijchhept ontdeckt:fo wort een 

_ peabelijck van noots weghen doo? het gevoelen 
_sjnber epghener ongheluckicheyt gepzichelt/ om 
pmmees tat cen ghe henniffe Sodts te camen. 

á Baar Get ghevoelen onferersbenet onwe⸗ 
tentheyt vdelhẽedt / ſwackheydt / ende booſheydt 

‚ende verdorventheydt / worden Wp bekenñende 
Dat het waerachtighe licht der Wijthepdt / He 
oprechte deucht / De voleomenovern'ocdichepdt 
alles goets / end tee der rechtveerdie⸗ 

henyt / nergens / in dan in ben Heere gelegẽ zyu: eñ 
Wp worden Doop onfe quaet verweckt om SGods 
oet te bemercken: ende enconnenniet met ernſt 

… faechen tot hem te comen eer wy Beginnen om 
felmente mifhaghen. Want wat menſche en ſou⸗ 
De nier begeeren op hem ſelven te ruften 4 ende 
wie en vuft oock miet op hem ſelven fo langhe hp 
hem ſelden niet én kent / dat is / foo lange hp met 

Debereeniz 
ughe Dec 
epDer ken⸗ 

niſſen. 

ſpne gaven te vreden is / eñ ſyne ellendichept niet 
en weet / ofte niet en gedenckt ? Daerom eèn pe- | het alder aol 

huilte 
ghelhck wort door de kenniſſe zns ſelfs niet al⸗ 
leenyck verweckt om Godttefoechen / maer 
Wordt Daer toe als metter handt ghelepdt. 
Wederom / het is vaft dat de menfche nem: 

mermeer en comt tot De ſupvere keyniſſe ſyns 
ſelfs / ten fp Dat hp eerſt het aenfchijn Bove aenz 
gemerckt hebbe / ende Hoog D'aenfcheuwmen deg 
ſelves came hemfelbenteaenfien, Wantonsig 
een hooveerdichept aengebozen/ Dat wp ond fel: ELD 
ben altjdre ſchynen rechtveerdich en opzecht/ beerdichjep 
ende wys / ende heplichte ſyne / ten fp dat wp 
doo? openbare be finghen overwonnen wordẽ 
onrechrueerdich/ ſchandelhe / dwas ende onrepn 
tefpne. nde wp en worden niet overwonnen} 
als wp alleenlijck ons felven / ende niet oock den 
Heere acnfien/Die De eenighe veghel is maer nae — 
Dit oordeel moet geſtrekeñ wordé. Want dewijle zen, > 
wp alle zyn ban natuere ghenegen tot gevepnftz 
hepdt foo denckt ons eemch pdel ſchyn der mif- 
heyt obervlaedicglijc genoech voo? be wijfbepdt 
felgetefpne, En om daer onder oft alamme ong 
niet gefien en wort / dat niet meer ſeer Geel onreps 
nichepdt befmet enig : Daerom foo larighe wp 
onfe wernuft binnen de epynde Der menfcheideher 

De werckt 
ge Der ken⸗ 
nifje Gods 

berontrepninghe houden, het ghene dat niet feer Betwijs d 
een gelijke, 

| 
onreyn is / behaecht ong gelijck oft het feex repn 
ware: Eben ghelekeen doghe / voor de welche 
anders iet en comt Dan dat (wart ig / oo eelt 
dat alderwitſte te fpne/ dat nochtãs met dupfter 
Wit /oft oock met eenige bzupnichept befprenght 
is. Jae Wp connen oock upt lichamelck ghevoe⸗ 
en nach bef onderfchepden/ hae qualjck Wp fien 
m de weerderinghe de crachten Der ziele, Want 
als op des middachs nae de aerde neder fien/ 
of: De dinghen aenfien Die rontomme boo? onfe 
gogen sju/ ſoo ſchynen wy ons felsen feer ſterek 
ende fcherp ghefichte te hebben:maer als Wp op⸗ 
ſien na De Sonne / ende die met opgeheven oogen — 
bermercken/dan wort de cracht des gefichte die 
Uptnemede ſterck was inde aerde/ terſtont daog 
foo groote claerhept plomp ende dupſter / foo Dat 
wp bedwongen Wordête belijden dat onfefchers 
pichept in Get bemerchen der aertfcher dinghenf 
enckel plompbhept is / als wp comentot de forme 
Alſoo comet oock in eweerderinghe onfer geefs 
telcher goede, Want fo lange Wp niet omme en 
fienbupten der gerde / ende met onfe epgen vecht: Cicero de 
veerdicheyt / wſhept ende ſterckte wel te beden acura 
green fiatteren wp ons felven (eer luftelijc/en Deerum: 
hhnẽ ons felbEbpnabhalvegodêtefpne, Pact 
iſt Dat wp eenmael beginnen onfe gedachten tot an bont „Sob te verlieffen /en te overleggë hoedantchj die muros Lolo 
ig/eft hoe bolcomë de volmaeetheyt ſynder vecht: Gantin ae 
een heyt / ende crachts ſy / nae weic⸗ declen bots — 

niſſe· 

| 

Her rechtſnwer Wop ons moeten ſchicke / fa fat tqe- Faecke/ ende 
ne dat ong te vorẽ doo? boor wendiginge der val- —— 
feher rechtveerdicheyt behaechde / als uptnemê- 
De ſotheyt ſtineken dat eenen (bn Der flerchept 
hadde / ſalbevonden Worben feet ellendighe ane 
macht te ſyner fo feer qualijck comet met de god: 
lijche eh eel een / dat in ons ſchynt 

raechtfke te zjn, 
@ Des 

eynde iss 

ò 



| Cap «Ze 

Hier vpt comt De vergruwinghe ende ver: 
Dat ander ſchrickinghe / dat de Sclifruere alomme verz 
beh geno-haelt Dat de Heplighen [fo wanneer fp de teghen⸗ 
erempeten Waozdichept Gods gevoelden / nerſlagẽ ende bez 

druct zijn geweeft. Want dewyle wy fien Dat De 
gene Die int afwefen Gods geruft ende vaft ſton⸗ 
den/alfo beroert eñ verſaegt worden / als hp zyn 
eerlicheyt openbaert / dz ſy boor de gruwinge des 
doots neder vallen / jae verſſonden worden / ende 
bp nae niet en zyn:ſo moetmen daer upt verſtaen 
Dat de menfche nemmermeer ghenoech geraecht 
ende geroert en Woet Doo? De kennife zynder nez 
derhept / Dan als Gp hem (elven heeft bp de Ma⸗ 
jeftept Godts aengemercht, Defer verſchrickin⸗ 
ghe Gebben wp vele crempelensbepde in de Kech⸗ 
tag ende Prapbeten: ſo (eer Dat dit woort onder 

1. Ber Hheplis 
ger Daderen 

tvᷣolck Gods gewoonljck Was : Wy ſullen ſter⸗ 
vẽ want de Heere is ans verſchenen. Hierom ooc 

te de hiftozie Job / om de menfchen door het ghe· 
Es. baeten harer fothept / onmacht en ontepnichepdt 
endederge … neder te flacn/ neemt meeft altjdrs hare bewijß 
— 27. reden van De beſchr y vinghe Der Godlycker wijf 

et Bept/tracht/en fupverhepr. Ende dat niet fonder 
“13 poefake : want mp fien Goe Abzaham het bekent 

Dat hp aerde en ſtofis / ma Dat hp naerder is gez 
tomen om de eerlijchhept Godts te ſien:ende hoe 
Elias niet en Geeft connen met onghedeckten 
aenfichte zjn toecomfte verwachten foo groote 
baeefelichept ig in zijn aeuſchouwen. En wat four 
de De menſche Doen Dit doch vertrooſtinge en cen 
worm is / dewyle de Cherubim ſelve moeten 
Doop De (elise breeſe haer aenfchijn b edechen? dit 
if voorwaer Dat de Propheet Claiasfept $ De 
Donne fal haer ſchamen /eñ de Mane befchaemt 
Worden / als de Deere der heyrſcharen ſal regne⸗ 
ren/dat is / als hy ſyn claerbept (al vertoonen eñ 
{aten naerder ſchhnen / dan fal wat anders (eer 
tuchtich ig / daer bp met Dupfterniffe overgoten 
worden. Nochtans Goe Doch de kenniſſe Godts 
eñ ons ſelfs onder malcanderen aen cen gebondẽ 
cit verkuoopt zĳn/fo epfcht nochtans de ordenin⸗ 
ghe om recht te leeren / Dat Wp Lande kenniffe 
dBodte eerft handelen /ende Dan daer nac af co- 
men tot de handelinghe der liefde ons ſelfs. 

Capittel ij. F eten 

Wat het ſy / Godt kennen : eude waer toe zijn kermiſſe dient, 

N V / de kenmiſſe Godts verſtae ich/ alleenlijck 
waer door Wp niet begrypen datter cen 

Godt is / maer weten oock het gene Dat wp bez 

hooren van hem te weten / dat nu is tot zijn eere 
Berloffinge ende epndelic DAL voorderlic ig, Want epgentlijc 
fat tot zijner ſprekende en fullen Wp niet ſegghen dat Godt 

Plactfeges Bekent wort daer geen Feligie wochs godfalichept 
banoo wos enig, Ende hier en roere ich De kenniſſe noch 

nietaen, / Waer daor De menfchen in hen ſelven 
herdorben en bervloeckt / God den berloffer aen 
grepen in cheiſto den middelaer : maer ick pzc 
ke alleenlijck bande eerfte en ſlechte / kenniſſe tot 

De melcke de gengeboren orden der natuere ons 

foude lepden / hadde Adam gheheel ghebleven, 
ABant hoewel nuindefe vervallenhept des men: 
fchetije geflachts/niemant cenichfing en fal God 
alg eenen Pader, ofte autheur der falichept/ofte 
genichfins genadich gheboelen/ tot dat de mid: 

Onderſcheyt melaer Chriſtus voortcome om Gen ons te ver⸗ 
ber Kenmnffe® (genen: nochransift een ander Dinch/ te gevoelen 
08 PatGod onfe ſchepper ons doo? zyn mogenthept 

onderhoudt / door zijn voorſieninge regeert/ende 
dao zjn goethept vewaert / en met allerlep ſege⸗ 

ninge begaeft: ende een ander dinck ift/De genade 
per berſoeninge aennemen/ die ong in Cheiſto is 
vᷣoorgheſet. Daerom dewyle de Heere ong eerſt 

2 Der hepli⸗ 
gen Engelen. 

3:Der Son⸗ 
nen ende Det 
Alanen, 

’ Eaſ. dele 

Eſa.2.10. 19 

Be befchzijs 
Binge ban 
Be kenni ffe 
Gods onſs 

cheppers 
want vande 

Van de kenniſſe Gods des Scheppers. 
enckelick als de Schepper verſchint / alſo Wel in 
be ſcheppinghe des wereldts / als in de gemeyne 
leeringhe Der ſchriftuere / en daer na int aenfchijn 
Chꝛr iſti als de verloſſer: hier pt rſt tweederlen 
kenniſſe Sods:waer vâ de eerſte nu is te hande: 
len / en de ander ſal daer na oꝛdentlyc volgen. En 
hoewel onfe vernuft niet entã God aengrypẽ / tẽ Pefomma 
fp dat wp hem eenighen dienſt toſcheypen: noch vun: dere 
tang en ſalt niet ghenoech zijn (lechtelije te houz Kemuftee 
Den / Dat hp alleen ig Die behoort van eenen pez 
gelycken geeert ende aengebeden te Worden: ten 
{p dat wp oac gelooven Dat Gp de fontepne alles 
goets ſy / op Dat wpniet ergeng pet Dan in hem 
en foecken. Dit neme ick alfo/ niet atleenlĳjck dat 
hy defe werelt) gelijck hyſe eenmael Geeft geſcha⸗ 
peu / alfoo oock door onmatichlijjcke groote mo⸗ 
genthept onderhout: en Doo? wijf hepdt maticht/ 
en doo? goethept bewaert / ende het menfcheljck 

geſlachte voornemeljck mer rechrweerdichept en 
\gozdeel regeert met barmhertichept draegt / ende 
met hulpe befchermt ; Maer om dat nergens 
‚miet een-Dzuppel wſhepdts enlichts ofte rechts 
veerdicheyts / ofte mogenthept / oft vechtichepts/ 
oft oprechter waerhepts / en ſal ghevonden wor⸗ 

‚ben / Die niet ban hem en vloept/ cn Waer van hp 
niet De oorſake en fp:te weten / op Dat Wp leeren 
alle defe Dingen Lan hem berwachten/en bidden / 
en met dancſegginge bekennẽ / dat wyſe ban hem zoat ve 
ontfanghen. Want dit ghevoelen der deuchden Govfatichevt 
Sods / is ons een beguaen meefter Der godfalic- (2 
heyt upt de welcke de celigie comt, Godſalicheyt 
noeme ick Eerbiedinge mer liefde Godts veree- 
nicht / de welcke comt Doop De kenniſſe fpner wel- 
Daden, Want eer De menſchẽ gevoelẽ Dz alle dinc 
tan Gode ontfangen/ ende door zyn vaderljche 
beforginghe bewaert worden / dat hp hen de au- 
theur alles goets ig / foo dat fp bupten hem niet 
eu hebbente ſoecken / en futen fp Gen (elven nemz 
mermeer Gem met ghewillighe eerbiedinghe onz 
der moppen sjaten (p Dat ſy hare volcomengtez 
luckicheyt in hem ſetten / ſog en ſullen ſy nemm̃er⸗ 
meer hẽ ſelven geheel van hertetot hem begevẽ. 
2 Soo dan/die ſpelen alleenlyck met coude ſpe⸗ der 
cularien en bedenckinghen die in defe vzage blijs tbe” 
ven/wat God fp: dewijl ong meer noodich is fe beuper/mifz 
weten hoedanich Godt fp/ ende wat met zjn nae Saders een 
tuere over een camt, Want waer toe Dienet met Ke wevers 
Epicuro eenen God te bekennen die de befoagine guge ver 
ghe ber werelt berlatende/ alleenlijc intedichept Hobiaafer 
fpnen luft heeft? Ende wat helpet eenen Godt te Arde an 
bekennenmet den welcken Wp niet te doen en wijfichept, 
Gebben 2 Maer liever maet zijn kenniſſe hier toe 
erachtich zijn: ten eerſten / dat fp ons tot breefe cn 
eerbiedinge onderwijfesten anderen dat Wp Door 
hare leydinghe en onderwyſinghe leere alle goet 
gan hem begeeren/en hem toe fchzijven, Want 
oe can win den fin comen God te bedencken / ten 

fp dat ghp terftant mede denckt /De wijle ghy zijn 
fchepfel zit / dat ghy doopt vecht Der fcheppinghe 
tot zijn heerfchappie begeven en berbonden 2 Ld 
dat hp moet voor uwe leven gedanckt wozden £ 
al wat gp voorneemt ende doet / moettot hem 8F 

| gefchicktwozden Ende ift dat dit aidus is foo DDA 
volcht nu voorwaer Daer upt/Dat uwe leben ver⸗ Godt / die de 

| eerdelije verdorven wort / ten zp Dat het tot zijn Bodfalige, 
ghehoorfaembept gheſchickt worde : dewyle zijn pslunendd 

d 

Brecder hers 

bel 

wille ong moet cen wet en vegel des levens sijn. rooie enne 
Wederom en cont ap hem niet clderlijc bemerc⸗ Evicurefche 
ken / ten (p dat ghp gem bekende te zijn als ecn weufwijee 
fontepne en oo2fpronch alles goets:waer upt cen be meer 
begeerte om hem aen te hangen/ende een betrou⸗ openbaer 
we op hen ſoude comen / waert dat DES ne worde, 

ernu 



Cap. 3. Mti 
vernuft niet Doo? zijn eyghen booſheydt Lande 
rechte onderfoechinge afgeleyt en worde. Want: 
ten eerften een godlalich herte en drꝛoomt hem. 
felven niet alfertep Godt / maer aenftet alteenltjc 
Den eenigen eñ waerachtigen Godt : nach ber: 
fiert aen God niet al war Gem geluft / maeris te 
vreden Dien ſult te houden/geljek als hy felve hẽ 
felben epenbaert ; ende fiet toe met grooter neerz 
fticheprt /dat het niet door ſtoute roecheloofhepdt 
boven zijnen Wille upttoopende / verkeerdelijck 
endDwale, Ende deſen dien her alfa bekent (Dez 
ple het verstaet dat hp alle dinck regeert (bez 
trout Get hem eenen voozftander eñ Ecfchermer 
te zijne/ende daerom begeeft het hem ſelven ghe⸗ 
heelt onder zijngerranwichept : ende de wijle het 
berftaet Dar Gp de oorſpronck alles goets is / foo 
neemt bet terftont zyn toevlucht totzyn be war 
ringe / hulpe van hem verwachtende / fa wan⸗ 

neer Get ee nich verdziet ofte ghebreck ldt send: 
dewÿle het vaft gelooft / dat hy gaet ende barm⸗ 
hertich is / fo ruſt het op hem met een vaſt be 
trouwenende en twijfelt niet datia zyne goeder 
tierenbept altijt berepde.medieijne is tegen alle 
zijn verdriet. Eñ de wijle het bekẽt / dat hz Heere 
ende Dader is / fo acht Ger den ſelben oock weer: 
Dich te zyne / wiens heerfchappije her m alle din⸗ 
ghenfal aenſien / zyn hoochent ver wonderen/zijn 

eerlyckheyt beſorgente voedsreun/ende zijnen ge⸗ 
boden onderdanich zyn / ende dewhle het ſiet dat 

hp eenrechtveerdich Kichter is / ende met epgene 
ſtrengiehendt gewapent om de booſhepdt te vre⸗ 
ken/ ſoo fet het des ſewen rechtſtoel Gem ſelven 
alrijrs oop oogẽ / ende wederhout eñ bedwingt 

_ hem felven pan Godes toornichepdt te verwer⸗ 
Defonma Hen. Nochtans en woꝛdet daor her gevoelen deg 
ban al gene oordeels Gods niet alfa berfchricht/ dat het Hen 
—— Wil Daer van ontrecken ofte vliedẽ / al waert dat 
gebiebt/oan daer oock eenighe uptolucht open ware + maer 
God te leeren OMGelfE alfo feet Den ‘zeker der vaafen / als den 
kennen. meldader der godfaligen / dewyle der Gftact al 

fa weltot Godes eere te Dienen dat de godlooſẽ 
ende boofe firaffe bp God bewaert is / als dat de 
xechtveerdigen de loon des eeuwigen levens is 
mech ghelept.. Banen defen bedwinge het her 
ſelven niet alleenlyck van ſondighen das? vreeſe 
Der Wake: maer Deijle het Godt als zijnen va⸗ 
Der lief Geeft ende vreeſt / eñ als zynẽ Heere waer 
neemt ende dien / alwaer daer geen hele/fa grou: 

welt het nochtans alleen voor ziju vertoorunge. 
werck ne Diet daer / War de fupaer ende op echte Keligie 
opzechte kes fp # te Weten het gheloove met ernſtighe zeefc 
taeofie Gods vereenicht: fo dz de vreeſe in haer begrijnt 
Zodſoienſt gewillige eerbiedige / ende met — —— 

rechten Godſdienſt / ſulcken alg inde Wet be⸗ 
volenwoꝛrt. Ende Dit moetmen Dies te neerſtich⸗ 

Wecker aenteechenen / om dat alle menfehen int 
gemeen mel Bodt eeren / maer ſeer Wepnich hen 

vzeeſen dewijl alomme groote ghebeer der eere: 
manten/maer ſelden opzechtiehept int herte is. 
3. Den ghenen die dit techt oordeelen / fat Get 
voorwaer altyts bekent zyn / dat een gevoelen 
der Sodhept is im de Gerten der menſchen in gez 

deruckt / het welcke nemmermeer en can uptgez 
——— wiſcht worden. Fa dat dít vaſt gevolen datter 

remnen niet eenich Bodt is / len menſchen is natuerlyc aen: 
upefmmigte gheboren / ende gantſchelhek Binnen) gheſyckin 
—— het merch) ingbeplant / Dit wort ong rijckerijchk 

bieefe Boog Betupeljt door Der godlooſen hartneckicheydt/ de 
miet berlof: welcke met upefinniahe woeftelmghe hen ſelven 

nochtans niet en connen verloſſen van De vreeſe 
Gods. Diagoras ende zijns ghelhcke ontlachen 
wel ſpottichſc al war te allen túde is ban De re⸗ 

t 

„Het l Boeck. 
ligie gelooft gcmeeft + Ende Dionyſius befpot 
wel het hemelfche oordeel : maer Dit is ecn Sar⸗ 
doutfch (det is een bitter ende onluſtich) gelach/ 
Want fp Worden Binnenban den Worm Dercon: 
ſcientie gheprickelt / De welche fcherper is dan 
alle beantöferen, Ick en ſegghe niet met Cicert/ 
Dat de dwalingen wordẽ dao? de outhept wech 
genomen /ende Dat de Leligie dageſyekr meer 
Waft ende Beter Wort. Want de werelt (ghelijck 
weynich hier nae moet gheſeyt worden) arbepdt 
om alle kenniffe Gods (fo Veel in haer macht is) 
afte wapen / ende zijnen dienft allefins te bere 
valfchen, Maer ick ſegge allenlijck dit / hoewe 
de plompe hartneckicheydt die de godlooſe om 
Gad te verfmaden/ begeerichlck in drincken / in 
hare herten wort Berelontert / dat nochtans het 
gevoelen der Godheydt (dwelck fp feer begeeren 
uptgeblnfcht te hebben crachtich in hen is / ende ï 
fomtjts ap comt. Waer upt wp verſtaen dz bet mar ken⸗ 
niet en ig cen leeringhe Die eerft i:De ſchoolen zp nigecorg 
te leeren / maer waer van een peghelyck hem felz int natuerlije 
ven ban moeders bupeke aen cer meefter is off rarreren (a 
De welcke de natuere felve niemandt en laet Bers geplant, 
'geten/ hoewel vele alte haer cracht daer toe ghe⸗ 
Baupcken. NQu / iſt dat alle menschen op deſe cone 
Ditte geboren zijn eñ leven/ Dat zp ſoudẽ God bee 
kennensende ift Dat de kenniffe Godts lichtueerz 
diel ende pdelis / ten zp Dat zp dus herre come:ſo 
iftopenbaerdat dieafle-veraerden eft af wijchen 
vande Wet haerderfcheppinge / die niet alie gez In Phebone 
dachten eñ wercken haers levens / na Dit merck re heeta⸗ 
ende eynde en ſchieken. Wet welcke ooc den Phi⸗ 
loſophen niet en 18 verborghen geweeft. Want 
niet anders en iſt Dat Placa heeft ghewilt / daer 
hp dickmael leert dat de gelijcheniffe Godes het 
opperſte goet Der ziele sp / als zp zijn kenniſſe bez 
grepen hebbende / geheel in Gem Woet verandert, 
Daerom argumenteert Die Gryllus bp Plu⸗ 
tarchum feer wyſſelck / als hp bevefticht dat de 
menſchen iſt dat haer leben eenmael fonder Belie 
gie is niet alleenljc de onredelijcke beeſtẽ / niet te 
boven en gacn/ maer veelſins veelelendiger zjn: Merckt 
te meten /om Dat zy fo menigherlep ongerief on⸗ boedanich He 
der worpen zynde / aitjts eẽ beroerte eñ ongeruft — 
leven leyden· Eft dat het daerom De Godſ⸗ dienſt zer 5ovr- 
alleen fp/ Diefe Beter maeckt ende Dao? den welt⸗ dienſt leuen, 

é' 48 

ker alléen men tot oufterffelijchhept comt. DS 
Capittel ij. —— 
s natuer Dat de kenniſſe Godt ek is inder menfchen ver⸗ 

nuft ateplant, © kennis 

D % eenich ghevoelen der Godthepdt zp inder re Gods, * 
menſchen vernuft / ende Dat doo? natuerſyck welche aren 

| Ke inghevinge / dat houden Wp fonder twijfel te arden de 
zijne. Want op Dat niemant en foude tot de voor⸗ ze is/bee 
wendinghe der onwetenhepdt een wprvlucht nez neemt ven 
men/foo heeft Bodt fele eenen pegeleken eent- Banloofn, 
ge kenniffe sjnder groothept ingegeven / wiens Aronde 
ghedachteniffe hp fonder ophouden bernieut/ 
ende ondertuffchen nieuwe druppelen in druypt: 
ap dat de mentehen (Dewijle zp alle verſtaen dat 
daer een Godt is / ende dat hp haer fchepper is) 
dooꝛ haer eygen getupgeniffe verdoemt worde / 
om dat zu hem niet ghedient / noch haer leven 
tat zijnen ille geheplicht en hebben. Doorwaer 
| foo menergens menfchen fochte die gheen ken⸗ 
niſſe Godts en hadden / die en ſoudeñ nerghens 
corner bet ghebonden Warden / dan onder de 
plompſte volcken.s eñ Die van menſchelcke verz 
eteringen eñ gewoonte aldervꝛemſt zjn. Racer …— 
daer en ig gheen natie oock ( gelijck de Heyden⸗ gier. de 
fehe Cicero ſpreect fa barbarifch moch geen bolck zarmeqs 
fo ſeere verwildert / dz niet dit alde en | Ute · 

| ĳ at 



Deſe kemiffe Bat Baer eenich 
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Cap.4. 
Godt is. En die in andere ſtuc⸗ 

eng Des levẽs feer wepnich ſchnẽ van de bee: 
fken gerfchepden te zijne/ Die behouden nochtans 
geuwichlgek eenich zaet Der Beligic:foo feer Geeft 
Dit ghemepn voornemen aller menfchen herten, 
inwendich befeten / ende foo vaſt hanger mal: 
Ter menschen binnenfte leden, Dewyle dan Lan 
den beginne der werelt aen geen lant/geen ſtadt / 
ja geen Gupfgefin geweeft en is / dar heeft con⸗ 
nenfonder Beligiezn : fois hier in een heyme⸗ 
lycke belijdinge/dat het gevoelt der Godtheyt is 
in aller menfchen herte ghefcheeven. Fa oock is 

: De afgoeden Dienft een Groot Bewijs van defen 
voornemen. Want Wp weten hoe noode hem de 
menfche vernedert am ander creatueren boven 
hem felvente verheffen. Daerom dewijl hp lies 
ber heeft hout ende ſteenen te Dierten/ dan geacht 
fe worden gheenen Godt te hebben / ſoo iſt vaſt 
Dat deſe in dzꝛuckinge vande Godhept ſeer crach⸗ 
tichſis / de welch foo gualck can uyt des men: 
ſchen herte uptgeſchrapt worden / dattet lichter 
ſp de gheſintheÿdt ende beweginghe der natuere 
te bzeken/ gelijck die voorwaer ghebroken wort / 
alg De menſche hem ſelven van De natuerlijcke 
opgeblafenthepdt Lan ſelfs vernedert tot de al- 
derminfte Dingen/om eenigen Godt te geren. 

geboelen en: 
De belpBen 
ken Deele alte 
menſchen. 

Gock de al: 
Derplompz 

* 

Cegenwor 2 Baeromift {cer pdel dat Ban ſommige geſept 

+trempelen 

vinge * De wort / dat de Neligie door weyniger menſchen 
% abevoeten liſtichept ende bedroch / bedaeht eñ gevonden is/ 
ban Bove om Dar fp Doop deſe confte ſouden t flechte volck 
Renee in veghel behouden: hoewel die nochtans felbe/ 
4 —J5 die den anderen oorſake waren om Godt te Die- 
menfchen, _nen/ geen dinc min en geloofd Dan datter exnich 
meverleg Godt ſp. Ick bekenne wel dat liftige men chen 
ginge, — vele Dingen mde Feligie gedichtet hebben / om 

Daer mede het bolck rot eerbiedinge ende vreeſe 
te bengen / op dat hare Gerten te gehoorſamer 
worden. FPaerdit en hadden (p nerghens cone 
nen te wege bengen/ hadden de herten Der men: 
fchen mier uw eerft mer Defe ſtantvaſte meynin⸗ 
ge van eenigen Godt befprengt gheweeſt / upt de 
welcke alg upt eenen zade / comt de geregent: 
hept tot der Keligie. Ende het en is niet — 
Dat ooc De ſelve gantſchelic ſonder kenniſſe Sods 
waren / die onder Den tijtel der Religie de onghe⸗ 
ſchickte menfchen alfoo bedzoghen. Want hoewel 
hoopt ijden fommige geweeſt 2D, ende vele te Dee 
fen tÿde epftaen / Die verſaken Datter eenich 
Sodk fp/ nochtans Get fp met haren wille oft onz 

N wille/ fp ghevoelen ondertuſſchen het gene dat ſy 
Bewijs / gee begeeren niet te Weten, Men leeft ban niemande 
nomen Van die tot ffouter eñ onmatiger verachtinge Godts 
dee Godber: is Hoog gebroken/ dan €, Caligula : nochtans en 

Calb . lib.de 
fsandalis, 

getenende heeft niemant ellendichlycker verfcheict geweeft 
—— — teecken Der Godlcher toomichepdt 

bertoont wert : ſoo (eer vꝛeeſde hp Bodt tegẽ zij: 
nen mille / den welcken hp arbepde met voor⸗ 
genomen ille te berfmaden. Dit machmen 
alomme fien geſchiedẽ inde gene die Caligule gez 

le zijn. Want Goe een pegelijck/ Godt ffoutelije: 
ker verfmaer / fo Beel te lichtelheker wort hp ooc 
Doog ’t gherupfch cens vallenden loofs beroert. 
Waer upt coët Dit anders Dan upt de wrake der 
Godiijcher Majeſteyt / dewelcke hare confcien- 
tië fo veel re crachtichlcher verſlaet / hoe fp feer- 
Der a: bepden om te ontdlien? So ſoecken al om- 
me waer fp hen felaen mogen Gbergen vande te- 

dede wed / en hoe fp ann 
_upt haer herte uptfchzabben « maer t ſy met ha- 

——— en mille, ofte onwille / fp worden altjts in den 
gen gelijshee (trick gehouden, Ende hoewel fp ſomthts eenen 
maffe, gpogenblick tjts (chijnt te verſwinden / fo comt zp 

Van de kenniffe Gods des Scheppers, 
nochtans diemacl wederom / ende Balt met cenê 
nieuwen oploop af:fo dat haer ruſte / ſo fp cenige 
hebbẽ / vande benauthept der confeitrie, nier feet 
ongelyck en fp den flape der droncken oft raſen⸗ 
der menfchen / deweſcke oock ſelfs flapende nict 
vreedſamelycken vuften/ om Dat ſy wer grouwe⸗ 
Weke Droomen fander ophouden ghequelt Woz: 
den. Soo dan / oockfelfs De godlaate zjn met 
haer erempel cen bewijfinge dat altts cenighe 
kenniffe Godts crachrichlyck is im aller mew 
ſchen hẽrten. 

Coptteinij PEP. 0 

Dat defe (elbe kenniſſe Gods eenſdecls dooz enwereuhepdiy 
eenſdeels Dooz booſheyt wort verſtrickt of berdozben. 

Aer gelijck het doop beproevinge eñ bebin⸗ Seon 
M Dinge betußcht wort / dat m allen menfchen hbe 
ig een zaet der Feligie san Gode iughegheven / ac:Dat.de 
alfo wordt nauwe onder hondert cen bevonden: KN 
Die Daer ontfangẽ zact in zijn herte voet / eñ miet ren nier gefien 
een inwelcke Ger rijpe wort: foo Berre ift dat zijn en wor⸗ 
vrucht ſoude te zijnen tide ghefien worden. Fu Marr KULTE 
of het fp dat ſommighe in hare ſuperſtitien verz Bebrufept te 
pdelt worden / of dat fonrmighe boofelijck willes ſyne. 
van Bodt afvallen / fp wijchen ende veraerden 
nochtãs alle vande Wwaerachtigekennifie Gods. 
Alfoo comet dat gheen opzechte godfalichepdt in 
De werelt en blijft: Dat ick gefept hebbe dat (ome Antwesrde. 
mighe door dwalinghe tot ſupertieuſhept ballen Tacrom en 
Dat mepne ick niet alſo / gelijck of hacr flechthept 3D. met 
| en ban fonde vep maeckte/Dacrom dat de blt: Eptiieuide 
hept daer mede fp bevanghen zyn / Bpna altdte 
met pdele hooveerdichepdt / en epgbhenfinnichept me ecepre ves 
vermenght is. De pdelhepdt/ die ooch mer hogs denon: dar 
veerdichept ig vereenicht / wordt hier in begon Dare dwar 
den / dat oock De eier dige menfchenin Godt te behept. ide 
ſoecken / niet (ghelyck het betaemde) boven hen Hoobeecdicz 
felven en climmen / maer Godr nae de mate has Diks bere 
ver bleefchelijeker onverftandichept/ende De wa⸗ DEI 
rachtige ende rechte onderfoeckinge verlatende / 
curieufelijch loopen tot pdcle dzoomen eñ berfiee 
ringen, @nde alfo en begrijpen fp Oodt niet fog: 

|Danich alg hp hen felven voorhout eñ vertoont/ 
‘maer foodanich als fp hen door Gaer lichtveer⸗ 
Dichept gefmeet en gedicht hebben, Ende als defe 
‘firoomkuplis gheopent/(oo moet fp (Waerwaert 
fp aac haren boet wendemaltijts tot het verderf 
neder ſtorten. Want al wat fp daer na arbepden 
te doen tot dienſt ofghehoorſaemheyt Gods dat 
en connen ſy niet rekenen Gode ghedaen te zij 
ne:want fp niet Bodt / maer eer cen ghedichtſel zom, …, 
en droom Gaers herten voor Godt dienen, Defe 
berkeerthept teeckent Paulus claerlijc aen / ſeg⸗ 
gende:dat (p dwaes zijn gewordẽ alg ſy begeers 
ben wijs te zijne, erft hadde hp ehefept dat ſy 
verpdelt waren in hare gedachtẽ :maer op darfe 1AZalr4.e 
niemandt en foude achten fonder fchult te zijne/ / fp beren 
fo fept hp daer nae/ dat ſy te rechte verblint Mog: nicht met ona 
den / om dar fp met foberhepdt niet te vreden zijn egen 
De/ maer meer Dan gleaorloft is / hen felben toe feirvant sijn 
ſchryvende / ſelve dDupfterniffe op Ben halen / * De met gods 
met pdelen ende berkeerden hoachmoet hen ſel⸗ voofichept en⸗ 
ven Dwag makẽ. ID aer upt oock vo get Dat hare erjcke ons 
Dwaefhept niet ontfhuldichlic en is wWiens oorſa⸗ fimucpept, 
Ke niet alieenlic met pele curieufept en is / maer 
oock een balfch berouwen met een begheerte 

om meer te weten dan het betaemt. 
2 Faer dattDavid fepr/ dat de godloafe ende 
onwijte gevoelen in haer herfe / Datter gheen 
Godt en isdat wopr ten eer ften van Die gheſept / 
Die Get licht Der natuere verſtiekt hebbende/ 4 

willens hen eee Faasen — — —* 

löch wp wepuich hier nae ſullen wederom fien. 
gehtop mee Ghelyck 



Cap.4. 

die berfacct datter ef God ts. Eñ dit isde recht | 

Elis.s. 

fa zSeze 

Het 1. Boeck: Fol3 
Godts te zijne : Doe ghy (ſeyt hy Godt niet en 
Kendet/ foo Diender ghp ben genen die anna? Gal.s3. 

Pſal. 10. 11. 

2. Tit.2.13. 

Beſinyt dat 
Bec Fuperftiz 
teufee men⸗ 
ſchen Deche 
mantel poel 

ſtadige ende dwalende mepninghe tander God: 
beyt / dooz den Apoſtel geoordecit / anwetenhepdt gupchelſche Errina goet bp hem n 

ij 

fp Gie 
fonden te ontr 

{oo wort 

fchepdenbept deft anbefchepden kenniſſe Gods 
beeft vande asdfalichent die alleenlyck mder gez 
loobigen herten wert ingedruypt / upt de welche 
eerſt De Weligie cort. En nochtans wille de gez 
bepnfde hypocryten door cromme ih ee 
maken / Dat fp Bode (meleken ſy vlieu) ſchynen 
nae bptestjne,. Want daer een geduerighe een⸗ 
voudichegt der ghehoorſaemheyt belaagde in het 
gautfcheleventesijne / daer zhn fp bp nainalle 
wercken forgelaoflijck tegen Godt wederfpare 
nieh / en arbepden allecnlijck met wepnighe offer⸗ 
handekens hem te paepen / daer fp hem behoor: 
De met heplichept des levens / en geheelheyt des 
Gerten te Dienen / daer Dichten (p pdele beuſeſen / 
en ondeugende onderhoudinghen om zijn vrient⸗ 
ſchap daer mede te geerijgen. Ha fp flapen Diens 
met De groote vephepdt in haren (chupm ende 
dreck / om dat (pbetrouwen dat fp ’t connen * 

aken. 
Boven 



Cap.s. 
Boven deſen daer het betrouwen behoorde vaft 
op Bodt teftaen / Daer ruſten fp op hen ſelven / 
ofte op creatuercn/ hem verachtende. Ten eyn⸗ 
de verwerven fp henfelven in foo grooten hoop 
der dwalingen / dat de voncxkens de welcke qlin: 
fterden om de eerljchhept Gods te fien/verfticht 
ende ten epnde uytghebluſcht worden doo? de 

an ſomma / Dupfterniffe der boofbepdt. Nochtans blijft dat 
tgeboelen zaet / dwelck geenfins en can van den wortel af? 

Bracheich gefchoet worden / te weten/datter eenighe Godt: 
toeftermmert Deen ig: maer Dit ſelve ig foo feer verdorven) dat 
Bander et niet dan feer boofe vrꝛuchtẽ voort en brengt. 
Gongest DP Ja hier upt wort vaftelicker bebonBen het gene 
fest ende Ber- Dat ick nu beveſtighe / te weren dar in de herten 
Woorpeide/ der menſchen is natuerlijck een gheboelen Der 
Baat Bodhept ingedenckt / want oock De berworpene 
ken anders Door noot bedwongen worden Die te belpden. ALS 
niecboo:t alle faken in ruſte ende vrede zyn / Dan befpotten 
Dan De alber: fp God luſtichlyc: ja fp zijn wel gebeekt ende feer 
Beer, Clapperich om zijn mach germindere: maer 

als hen eenighe vertwyfelinghe ofte onmatighe 
fwarichept aen comt / Die verwechtfe om Godt 
te foecken/ende leertſe corte gebedẽ: waer upt het 
mach openbaer zijn / dat fp niet gantfchele fons 
Der kenniffe Godts en zijn / maer dat die Door 
hartneckichept was t'onder gedzucht/ dewelcke 
behoorde eer verfchenen te hebben. 

Capictel v. 
De kennifre Gods in her bolmaechfel ende geduerige regee⸗ 

einge der werelt fchijnte 

B Oven defen dewijle het opperfie epnde Des 
Begriperijeke A) geluckigen levens is gheleghen in de kennifz 
swelen Gods fe Godts:ſoo heeft Godt (am dat de toeganck tot 
beeft hem ou De geluchichept niet en foude pemande ghefloten 
Derde zĳn; Dit zaet der Keligie/ daer van Wp gefpzoken 
fie vertoont hebben niet alleenlc in de heeren der menfchen 
instjne werc: gegeven / maer heeft ooc hem ſelven alfa geopen: 
hen. baert m Bet gantfche fchepfel der werelt/ ende fet 

hem ſelven Dagelycr alſo voor / Dat fp hate oogen 
niet en conmen op doen / ſy en worden bedwongen 
hem aen te fien, Dijn wefen is wel onbegrijpelijc 
ſo dat zijn Godhept verre bupten allen menfche: 
lick gevoelen is maer hp heeft in alle zijne Werc: 
ken fchere te kenenzynder eerlichept ingedzuct ; 
de welcke fo claer ende merchelje zjn / Dat de on: 
Wetenhepdt (Hoe grof eft onverſtandich de men: 
fchen oock zjn) niet en can ontſchuldicht worden: 
Daerom roept de Pꝛophete met goeden rechte, 
dat Godt met Den lichte alg met eenen cleede be: 
sleet is:gelijc of hp wilde ſeggen / dat hp doe eerft 
Geeft begonnen met — che cleedinghe 
merckelijc voort te comen / na Dat hp zijne teke: 
nen heeft inde ſcheppinghe der werelt vertoont, 
met De welche hp nu cierljc geften wort / ſo Wan: 
veer wp de ooghen herwaerts ofte ginfwaerts 
ommedracpende, Banden felven Prophete woz: 
den noc ter ſelver plaetfe de hemelen gelic Die upt 
ghereckt zyn / vergheleken bp zijne Coninchljche 
tente: hp ſeyt dat hp zne folberen heeft ghelepdt 
in de Wateren / Dat de Wolcken zijne waghenen 
zijn / dat hp rijdt op De vlercken der winden / dat 
De Winden eit blixemen znde raſſche boden zijn. 

Masheertjek Ende dewijle de eerlchhept zynder mogenthept 
Befeertoos ende wijſhepdt volcomeſycker opwaêrts ahefien 
wiugelte _ yozdt / daerom Wogdt De Pemel alom ghenaemt 

zn palaps. Ende ten eerften Waer ghy uwe 
gogten Genen keert / daer en is niet een Deelken 
Beg werelts/ in het welche niet vmmers eenighe 

Dat onfiens 
Delijck eñ Olt2 

Dral. 1oare 

doncxkens sneer heerſjckheyt gefien cn Worden P 
te — Ende dit aldergraotfte ende cier⸗ 
m̃ckſte werck / ſoo wit het hem beſtreckt / en cont 
gip wiet eenst aenſien / ſonder bande onmatelyc⸗ 

Van de kenniſſe Gods des Scheppers. 
ke cracht Der claerhepdt gheheel van allen zÿden 
overvallen te worde, Paerom noemt de aut heur 
der Epiftel rote Hebreẽ feer merentije de werelt 
een fchoufpel der onfientjeker dingẽ / om dat fulc 
Be beguame ſchiekinge der werelt ons is als een 
ſpiegel / mhet Welche wp Bod (die anders opfien 
lich is) moghen acumercken.@m welcker ſaken 
wille de Pzophete Den bemelfchen creatueren eẽ Pfatrs.r. 
fprake toefchzijft die geenen volcke onbekent en 
fp : om Dat Daer in een fo luchtighe betupgingen 
der Godheyt ghefien wort / datſe alte Balck / hoe 
onverſtandich het oock ſp / moet aenmercken. El 
de Apoſtel dit claerlicke uptleggêde/fept:dat het 
ghene Dat nut was van Godt te Weten De mene 
ſchen is geopenbaert : Want fp alle te famen het 
gene Dat aen Bob onfienlic is / oock zjn eeuwige 
cracht/ende Godhept/fien) dwelck upt de ſchep⸗ 
gingen der werelt 15 er — ß 
2 Daer zijn ontallicke vele bewijſingen beyde », 
in den Hemel ende op der aerde / Dik zjn wonder: Fte] —— 
ſycke wiyſheyt betupgen: niet aileemek die ver⸗ zemfie d cer⸗ 
borghenfte / om dewelcke het te acnmercken de BEPDE 
Aftrologie / Medichne / ende de gantfche weten- Bors, na: 
fchap der natuerljcker Dinghen Dient : maer Die melijck die 
oock Die alfoo in aller ongefcbickter ende onghe⸗ men 
leerder menfchen aenfchauwen comen / dat fp fepepiinge 
hare ooghen niet en connen opdoen / fonder bee des Hemelg 
dwongen te worden daer van ghetupgen te zjn. „A 
Poo?Wwaer die De badje conften doorleert ofte ooc °°° 
gefmaeckt hebben / worden (door der felver hul⸗ 
| pe)beel Hooger gebracht am De fecreten der gode 
tcker Wijfhept m te fien : nochtans en woꝛt niez 
mandt De ſelve niet metende / verhindert overe 
vloedichlyck ghenoech confte te fienin de Werc: 
ken Godts / Waer boor ho tot verbeffinghe det 
conftenaers gebracht wozde : voorwaer om der 
gefternte loopte onderfoecken/ ende de woonſte 
te bedeelẽ eft De wijdde Der berfchepdenhept te 
meten / ende epghenfchappen tebemercken/ is 
meerder confte ende Bernuft noodich: eñ Be wijle 
Doop defer dinghen bemerchinghe de boorfichticz 
bept Bode haer claerlijcker Gtoont/ fo betamet 
oor Dat het herte Daer Doo? wat hooger op clim: 
me/om Godts eerljchhepdt te aenfien. Maer des Daer nae at 
pi oock de ghemepneende ongbeleerfte mere BAL, 
fchen die alleentijc hare lichamelijcke oogen Beb: oogen come, 
ben/ met en connen der uptnemender godlijcker 
confte onwetende zn / Die haer van ſeffs in deſe 
ontallicke (en nochtans fo ift onverfchepdenende 
gbefchichte) werfchepdenhepdt des hewelſchen 
bepecrachte vertoont « fo iſt openbaer Datter nie: 
mandt enig / Dien Godt zijn wyſhept niet over: 
ploebichlijck en openbaert, Defgeler het maer: per martel 
fel/de tfamenbimêge/de getjchmatichept/fchoon: 1jeken ties 
hepydt / et gebeupeh des menfchelijckenlichaems Haems. 
fo conftichlije te overmerckẽ als Galenus doet MEUSE, - 
ig een werck ban groote fcherpfinnichept. Maer Dor in on- 
nochtans nae aller menfchen belndinghe geeft derbert ie 
het lichaem des menfchen foo conftichtgehe tſa⸗ Ay je Mene 
menboeginghe upt / dat de conftenaer Daeromte meer open 
recht gheacht wordt wonderlhche tezijne, boer. 
3 Ende daerom hebben boortijdenfommighe Marrom dae 
Phitofophen niet t'onrechte den ene ghe⸗ fine genaemk 
naemt clepn weereldt / om Dat hp een feltfaem bez wort ec ctep= 
wijs is der moghenthepdt/goethepdt/ende Wijf- ne werelt, 
hept Gods / ende wonders genoegh in hem ver: 
vaet om onfefinnente becommeren / ſoo Herre Wetoz 17.27e 
fet niet en verdziet Dat te aenmercken. Daerom 

aulug vermaent hebbende dat Godt oock van 

Heba, rr. ze 

Bom, .19. 

Cen derden 

de blinde met raften can bevonden Worden / fept 
terftont Daer bp/ dat hp niet Berre enig te foec- 
ken/te weten om Dat een peghelijck de — 



GCap.s. Het I. Boeck. »'* _ Fol.4. 

lick⸗ ee se : s a 

Re er et de 
kinaeren. ge kinderkensg alg zp aen Der moederen bozften | (el/ een Deel tot bloet maect : en laet hem maken Moedicherdes 

Hanghen / ghenoech befchepden ſpraecken hebben / Dat alle leden fulcke gefchiethept hebben om haer —— 

en goden 

iet en cwijffelt Der ſelver manden boort te been | 5__* Raet ick en hebbe nu met dien ſwynen ſtal Ait dede/ 

upt aac dat coemt Dat Paulus voortbrengt upt neder te leggen /als om Godt zijn recht te ontnes werelt was 
atopa. Arato / Dat wp Gods geflachtesjn : om datp | men. Mant om dar De machten der ziele inftruz PA ondeelies 

ong met fo graate fclhoonijepdt vercierende / be: | mentiſch zyn / daerom millen (p Die met deſe Boor: rije frofkens 
tupcht/dat hp ong eenDaderig: gelijck oock de | wendinge alfa aen het lichaem bindé dat fp daer 30u / ende dat 
Bepdenfche Poeten upt een gemeen geboelen/ en | ſonder met en can weſẽ:en door den lof Der natue- Ale Dingen 
als daor bevindinghe / Gem den Wader der men⸗ te Gdupfteren fp den naem Gode fa veel in Gen ontmoetimge 
ſchen noemden. Ende niemant en fal hem feiven | is. Maer het ig verre dat de machten Der ziele fuicker frofa 
van felfg ende gewillichlje God begeven tot ou: | fouden inde wercken diené lichame dienen belas Fers rezen 
Derdanicsept/dDan Die des ſelven vaderlijcke lief: | ten zyn. Wat gaet Dit Get lichaem aen / dat gp den 
de gheſmaeckt hebbende ghetrocken fp om Gem | hemel cont meten / het getalder fterrenrekez ie een wijn 
Wederam lief te hebben ende eeren, nien/eener peghelgeker groote weten/en Goe wijt Seatht/oack 

oandeinens $_Eh hier wort de fchandelijcke ondanckbaer: | fp van malcanderen verfchepden zijn / met wat fanvige 
ondancbaers heyt der menfchen ontdeckt / de welcke in hen fel: | raſſicheyt ofte tracchepdt fp haren loop bolbzen= deren, 
hepr derge: ven een Werchhups met ontallicke vele wercken | ghen / hoe bele ſchreden (p herwaerts oft ginf- Gen hiu⸗ 
Geornienfp Gods verciert / eñ gock mede eenen Winckel vol af wij 
in haer, (elen Met onwaerdeerlycken goede hebbende / daer fp | ſtrologie eenige nuttichept is: maer ick bewijfe Gods niee, 
op (abeel ber behoorden uyt te brekenom God telaven / zjn alleenſyck dat m defe hooge onderſoeckinghe der Pat inder zie⸗ 
Shoden eer Daerenteghen met fao beelte meerder Gooveer: | bemelicher Dinghen geen infteumencifehe gelije-merern ee, 
bevrachten. Dichept opgeblafen. Sp ghevoelen in Wat won: | matichepdt euis / maer dat de ziele hare deelen feit Wort. — 
SMaecnoch Derljcker wijfeBod in hen werct ef Worden ooc | Heeft Die van Den ſichame zjn verfchepden.t Ack * Want de is het ſchane ſelfs door Het gebzupe geleert / wat grooter ver: | Hebe een erempel voorgeſet / upt den welcken de ————— 

Agbevper tans de kenniſſe in hen verſtickẽ / eñ verdzucken. dachteniſſe hout dar fp oper langen tit gehoopt fekere degen 
a Het en is niet naodich bupten hen felven te gaen « heeft/ja al wat ſpwil / haer fetwen afbeeldet:ende tld dd 

onderfchepden/ ende zal daer geen Fachter zijn flDedret dee 
treefende. Sp fien foo uptnemende graote con: | in Ben hemel 4 Sulle ap —— cenieb EN he 



Cap.s* 

» wvindinge genoech geleert worden / Dat het gene 
Tegenwor⸗ Dat wp hebben / ons bp verfchepben maten ende 
pingere Date Wijfen Wort van eenen anderen gege 4 Mu dat 
tec eeneennge i 
Ziele ſo/ cie Be 
ge eele we⸗ 

Van de kenniſſe Gods des Scheppers 
lof berooft worde? daer wy nochtans daor be: | onwederberderen / eñ wederom alſt hem beliefs 

opeen hantwijl claer maken; De zee (Die door 
hare hooge diepte altyts verwoeſtinge des aert⸗ 
ryex dreygthte bedwiñgen / gelye oft fp ui de lucht 

ſammighe van de hepmeljcke inghevinghe des hinge:ende Die nu dao? der winden gewelt grou⸗ 
Geeſts / Diede gantſche werelt in hare ſterckte Welsch Ee beroeren nu / wederom de wateren ſtil⸗ 

vele u haere ende geſonthept hout / baſſen eñ ſnaterẽ / dat enis lende / geruſt te maken. Hier dient den lof der mo⸗ 
ſterckle ende 
— 

ute 

WErsió. fept/ Cen eezften waat hemel/ert aerde/eit zeef ev 
de luchtige cloot der Mane / ende De gefternte der 
Sonne / daer cenen Geeft Ban binnen gevoet : eñ 
eeen gheeft die alle de leden Door is ingheſtort / 
roert dat gantſche ſware werck / eñ vermengt Ge 
in dat groote lichaẽ. Wier Ban Geeft het geflach: 
te der menſchen en beeſtẽ / en Ger leben der vage: 
len/ ende ongeſchicte Dier Die De zee leeft onder 

niet alleenlje cvanc/maer doc ongodlijch.De gez | genthert Godts / die npt de getupgeniſſe der nac: 
mepn reden * Pirgilh behaegt hen wel/ daer Gp tuere comt / eñ in vele plaetſẽ gelefen wort / booze 

nemelhhe in den Boec Fob/eibp Eſaiam / de Weiez 
ke ic nu Willens voorbp gae/ Want (p ergens Ges 
guamer plaetfe ſullen vinden / daer ick upt dez 
Schꝛiftuere fal handelen van De ſcheppinghe der 
werelt, Sch hebbe nu alleenlye wilſen raeren Dat 
Dit bepde Den vreemden eñ hupſgeuooten eenge⸗ 
meyn wech is om Gode te ſoecken / Dat fp defcite 
ween beworpingen volgen / de welche op waerts 

de wateren/ een bperige cracht / ende hemelſehen ende nederwaerts Bod levendichlyck afbeelden, 
de dorſpronck / ett. Ce Wweten / op dat de Werelt Die 

rd B tot een fchoufgel der eerljehepdt Gods is ghe⸗ 
fe gooloofe ſchapen / zh (elfde haers ſelfs ſchepper. Want al 
pes dus ſchryft De ſelve erghens/ het gemepn gevoe: 
Bece, name- len Der Geieckſchen en Tatynſchen navolgende : 
wjch/Dat ve * Den fepr dat de Byen ecn Deel Des Godlckẽ 
er ee, Cmde Hewelſchen geefts hebben ; Want de God: 
ielaceg  hept Door alle acrtrijk/ ende zee / ende hem! gact: 
felfs Dehep- Waer wor De Beeften/ clepne en groate/en de mens 
Gn bolger, ſchen / en alle witde Dierenjeen pegelije hemſelnen 
De) den rh (alg zp gheboren worden) ſubthle ziele Gaten : te 
ren God. weten / dat alle dingen als zy verdorven enn ver⸗ 
“Bergse aen zjn/ wederom Gier toe gebracht worden / 

eu dat de Boot gheen plaetfe en heeft / maer dat 
fp levende vliegen in £'geral Der gefternten / en in 
Ben hoogen hemel comen. Siet / deſe heeft cous 
de en crancke bedenckinge van den algemepnen 
geeft Die de gantſche werelt levẽ en ſtertte geeft, 
Wat Die vermach am godfalichepdt in de herten 
der menfchen te baren en voede „Bet welcke ooc 

ude mogenthepdt be weeeht ong om zijn eeu⸗ 
wiehepdt te bedeucken:want het 18 noodich dat 
die/ van welcken alle Dinge haren oa2fpronc heb⸗ 
Ben/ eeuwieh fp/ eũ Get begin upt hemſelvenheb⸗ 
be. Voort ift Darmen nae De oorſake vraegt / waer 
door Gp is beweegt gheweeſt omalle Defe dingen 
eenmael te maken / ende nu beweegt Wort am de 
felipe te onderhouden : Wp ſullen bevinden dat bp 
alleenlie ziju goethept voor cen oorſake Geeft, Eñ 
hoewel defe alleen De oorſake is/ ſo moer fp noche 
tang meer Dan genoech zijn om ons tot zyn ſief⸗ 
de te trecken / dewyle geen creatuere cis gelye porar, 145 0, 
de Peopheet vermaent) inde welche zijn barm⸗ 
Bertichept niet en ſo uptgheſtort. 

En inden tweeden aert ſyner wereken / te we⸗ … verze 
ten / die boben den opdentlijchen loop Der natuere foozre dec 
gheſchien / worden oock be wdfinghen zynder mo⸗ werken 
genthz geſien / die ooch niet dupſter en zyn. Want Bots, te Wer 
inde regeringhe des menſchelycken geſelſchaps vauen baken den. 
maticht hp alfoo zijn voorſteninghe / Dat Gp / Gee o-dmaren 

bet verſtaen wort upt de godloofe Woorden des Mel hp door ontellgeke veele. wijfen tot alle mens ! ow der nas 

Wefe tegen: E / Î 
Borpmahe Getroeften zijn. Dat is / eenen God in dupfter: 
bedien vene Gept maken/ap dz de oude God (den welcken wp 
Oberes fouden vreeſen ende Dienen ) verre ban hen wech 
erichen 3D. Feh befsenne wel Dat Dit can Godlijck gefept 
God, Warden /fa het upt een godlijck herte guame/dat 

de natuere Godis: maer de wle dit een harde 
ende onepgen wyſe Ban ſpreken is / (dewÿle de 
natuere meer ig cen opdeninghe Die Godt gheſet 
heeft / dan God felbe) ſoo iſt ſchadelck in fo ghe⸗ 
wichtige ſaken / ende in de welcke men ſonder⸗ 

ENE linge Godvreefenthepdt ſehuldich ig / Godt on: 
befchepdentlijckte vermenghen met Ben nederz 
ften loop zijnder wercken Die hier beneden zijn. 

Seſtupt ban _ Paerom Wanneer cen pegbhelijck zijn natucre 
De boven-ges aenmerckt / fo laet ons dan gedencken datter een 
ſerde dingen: adt is / die alle natueren alfaa regeert / Dat hp 

Bene macye wil Det wp ap hem ſien / opdat onfe geloove tot 
eeuwichepor hem beweecht worden / ende Dat hp Lan ons ghe⸗ 
ende goetheyt Dient ende aengebeden worde: Want geen dinck 
ere te en gheſchiet verkeerdelheker / dan dat kap fo upt- 
ziuder weres nemende ſchoone gaven ghebruycken / De welcke 
heben 4 in ons de Godheyt betupgen / den Autheur ber: 

vert (dap bor: 
gen/coniten 
LEREN, 

onfapveren Bucretii / die upt deſen oorfpranch | chen veiendelije en goetdadieh is / nochtans met jiebenreie 
openbare en dagelickſehe teechenen zijn goeder: one ooch 
tterenhept den govfalighen/en ziju flvengichepdt voo: fasen 
den godloofen ende boofen Bertoont, Want de gen vec 
flraffen daer mede hp de boofe wercken ſtraft / Gaoderij: hee 
en zijn niet duyſterſyck een bewijs, dat hp de bez Aben, k 
fehermer ende ooc wreker Der onnofelhept is /DE inesijne 
ple hp het leben der goeden door fpnen ſeghen geert. k 
voorfpoedichh maeckt/ hen in haren noot cehu e ane gate 
coemt / De droef Gepdt berfacht ende vertrooft/De „char, ene 
ellerdicheden verjicht / en altefing haer fakichep. barmbece 
voordert.Want dat hp de booſe ende ſtraffelheke vert 
menfelhen laet dicmael ongefiraft Genfelven vers ⸗ 
heugen / en de goede en onſchuldighe met bele te⸗ 
genſpoet quellen / en soc Doop der godloofen booſ⸗ 
hept en ongereehtieheyt verdruct worden / dat en 
moet zijnen eeuwighen reghel Der rechtvrerdic⸗ 
hept niet verdupſteren. Jae liever moet ons een 
veel ander ghedaehte inden ſin comem te wete 
dat hy alle booſheydt haet ; als hp een booſhen 
ſtraft met openbare bewſſinghe zynder tobrnic⸗ 
hept / en Dat een ander oordeel fal camentot des 
welckes ſtraffinghe Dic upt geſtelt orden /Want 

geten/ Die ons De ſelve voor niet ende onderdient | hp hier vele ougheſtraft lact. Defgheleht, Wat 
geeft. Au met wat overclare bewijſingen treckt grooter oorſake geeft hp ons om zijn 
ans zijn mogenthept/om hem te bemercken ten | tichepdt te aenmerchen/ als hpdee 

ik armher⸗ 
ſendighe ſou⸗ 

fp dattet mogeihen ons can verborgen zijn / wat daers dicmael met onverdzietelijelte goedichepdt ‚ >, 
Boten — fg deſe oneyndelhyeke groote invoſcht / tot Dat hp haer booſheydt doo? welda⸗ ooch zijne 
des hemelsen Der acrde met zijn Woot te on: | Ben breeckt jen meer Dan met vaderlijcke goeder⸗ Afd 
derhouden: alteenlijch met eenen wench den he | tierenhept tor Gem treckt⸗ Jerk 
mel te doen Beven doo? Des Donders crachten/ [7 + Cot dit epnde berhaelt De + Prophete / dat 

welche 
feer gerdich 
afgeſchil⸗ 

ende door blixem de lucht ontſteken / ende wat hy Godt deu ellendigen en bp na verloren menſchen decs 
xwil verbꝛanden: De lucht nu met menigherlep | in ſware ellendicheden onverſiens / wonderſyck / *Plai. ꝛo 

ende 



| 

Cap.s-. 

ende temepnde tot den wech 
gerigen eñ gebreckingeu ſpÿſe geeft / ofte de ghe⸗ 

gangen unt de verſchricklycke graftenenpferen 

pewaerniffe upt laet /afte de f chipbeekinghe ghe- 

font in de haven bzengt / ofte de Galfdaode ghe⸗ 

font maeckt / ofte Be aerde dooz hitte eñ dorheyt 

herbrant /ofte door verborgen vochtinge der ge· 

nabe bruchtbaer waect / ofte de alber ver achtſte 

deg gemepnen volcx verheft / ofte de Princen upt 

hooge eerlckheyt neder worpt: eñ dufdanige ex⸗ 

empelen voor ſettede / bewyſt Gp dat alle de ghe⸗ 

fchiedeniffen die avontuerfche ghevallen geacht 

Wort / ghetupgleniffen zn der hemelſther voor⸗ 

fieninge/ende gaornemelije DET vaderlijcher goe: 

dertierenheyt / ende dat Gier upt den godfaligen 

opt oorſake der blfchap ghegeven / eñ den ber: 

worpenen de mont gheſtopt. Maer omdat de 

meefte hoop der menfchen door hare dwalinghe 

berdozven zijnde / in defen fa claren ſchouſpelen 

blint zjn daerom roept de Wopheet / dat het cen 

feltfaine eñ fanderlinghe wijfhept is / de wercken 

Sods wyſſelyck te overleggen/doo? De Welcker 

aenfchauwen oac Die geenen voortganeen doen / 

Epndelijtk Die anders ſchynen ſeer fcherpfinnich te ſpne. 

ee Envaorwaer hoe feer de eerlchhept Gods ha: 
pt· ren fchijn geeft: ſo ig nauwe de hondertſte man- 

een waerachtich aenfehouwer Der felve. Zijn 

mogenthept en Wijfhept en zijmooch niet in Dup- 

fterniffen verborg /waer van de eerſte feer luch⸗ 

wee verſchynt / als ber godtlooſer nae aller 
menfchen mepninghe onverwinlycke weeethepdt 

op een Gandtwijl wort wederftaen / eude de hoo: 

veerdicheydt ghetemt/ ende De overſtercke ſterc⸗ 

ten afgeworpen / ende de Wapen / ende gheſchut 

gebrhſelt / de cracht ghebroken / de liſtige vonden 

emgbeftoaten / ende door Gare epgbenfwaric: 

hept omme vallen: alg de ſtoutheyt Dien haer ſel⸗ 

ben boven de hemelen verhief / Wozdttot in het 

diepfte der aerde neder gheflaghen : Wederom 

Pſolm.in3.7 ais De nederighe Wozden upt het ſtof verheven / 

eñ de arme upt Den Deet opgewect/de Berdzuchte 

en bedroefde upt He hoogfte benautheden getroc- 

kê/alg die daer geen hope vanen was / tot goede 

hope worden wedergebracht: als De gewapende 

ban de naechte/vele van wepnige/en ſtercke van 
crancke overwonnen wozden. Éít zijn wijfdepdt 
ig openbaerlijc uptnemende/ dewyle Gp alte Dinc 

met d'alderbefte gheleghentheydt ſchickt / alle 

fcherpfinnichept der werelt tot ichande maeckt ; 

De liftighe in haet lifkicheden vanght: en int cote 
alle Dinckt op Der alderbefte wijfe maticht. 

8 Dus fien wy dat gheen langhe nach arbepz 

delche bewyſiughe noodich enig / oM abetup- 

geuiffen voort te beenghen / Die Dienen mochten 

tot verclaringheende beveftinge der Goddelijc: 
ker Rajeftept. Want upt wepnighe die Wp aen · 

geroert hebben/ ig het vaft dat fp alam Waer gp 

detheectijck cocmt/foo feer berept ende Voor aoghen zijn / Dat 

masemende menſe lichtelijc can met oogen bemercken/ ende 

teeven welcke met vingerẽ Beteechenen ende wijfen, Ende hier 

de Drucdr erg is wederom te aenften/Dat wp geroeven wopden 
Derferer ip totde henniffe Godts / maer niet tot ſulcke Die 
te weten : de met pdel bedenchinge te vreden sijnde /alleenljck 

ed in ben cop draepe / maer Die baft ende vzuchtbaer 

tercht mee falzjn / foofp beljooeligeken wordt van ons bez 
waere Bodte Grepen / ende monte Gerten ghemortelt. ant 

faicbep. ¶ Gode wordt van fpne deuchden aheopenbaert/ 
en dewhle wp der felwer cracht Bmnen ons ghe⸗ 

poelen / ende (pre weldaden gebrupeken/fa moe: 
ten wp wel tevendichihher Door zijn kenniſſe ge · 

Ende wijf: 
bept. 
1002434594 

Dpt fodaniz 
ge dmgen 
Wwordert ge⸗ 
tupgeniſſen 
ghenomen / 
welcke de 
Majeſteyt 
Gods be⸗ 
ſchermen en⸗ 

Het 1.Boeck. 

ende boven hope te hulpe comt/tfp Dat hyſe in de 

moeftijne dwaelde / ban wilde dieren befchermt 
brengt / oft Den hon: 

| 

Fol. 

roert worden / dan of Wp eenen Bod bedachten / 
den welcken wy niet en gevoeldẽ. Waer upt Wp 
perftaen dat Den alder vechfté wech en bequaẽ⸗ 
fte orden is om Godt te ſoecken: niet willen met 
foute curieufhept dao? dringẽ tot onderſoeckin⸗ 
ge zijns weſens / (het welcke ig meer te genbiddẽ 
Ban ſorchvuldelyc te onderfoecken: maer Dat Wp 
hem aenfchouwen in ſyne wercke / door de welche 

Gp Gem felven ons nae bp/en gemepnfaê / eenich⸗ 
fins deelachtich maccht. Hier op fach de Apoſtel 
Doe Gp fepde/dat Gp niet verve en is te foechen/te 

weten / deiwile hp met fpne feer ghevoelycke 
macht woont in eenen peabelijcken onder ons, 
Daerom Davidte vazen beleden hebbende Dat 

de grootheyt Gods is onuptſprekelye / fept Daer 
na /tot De gedachteniffe ſyner wercken gecomen 

zijnde / dat hp Die fal ptſpreken. Daerom bes 

taemt ong oock tot defe onderfoechinghe Gode 
te arbepden/die het vernuft alfo in haer ſelfs Gz 

Wonderinge Goude / DAL Get Die oac mede crach⸗ 

tiglyck gevoele Ende gelijck Auguſtinus ergens Augurtin. 

teert / Dewi! wp hem niet en connen begrijpen Plalm. i44. 
foobetamer dar op als onder fpne groathepde 
beftwijchende/ ſpne wercken aenfien / op dat Wp 
doozzijn geethept verquickt worden. 

9. Boven defen en moet ons fulcke kennifle banen 
hiet alleenlijck vermanen tot Gods dienft maer: senmupe de 
oock verwecken ende opbeffen De hope des eeu⸗ cerftelsjeh/ 

wigemlevens. Want als wy aenmerchen dat de date ve Bode, 

tekenen Die De Heere van ſpue goederrierenGepdt deg 
en ſtrengichept geeft/alleenlijc begonne en maer opbeft tot De 
haif en zjn/fo betamet ons fouder twijfel te ach⸗ hope Des toes 

ten dat hp alfo een baoafpel geeft tot grootér Die beng. le⸗ 
gen/ der welcker opêbaringe eñ bolle vertoonin⸗ 
ge wort tot een ander levẽ upt geſept. Wederom gen tweede⸗ 
als wp fien datde godfalige worden Lan de gode berupcht fn 

deloofe met verdzuchingen befwaert / met ongez panden Isdhe 
tc eñ onrecht aengevorhten/met valſche eũ leu⸗ —— 
genachtige Befchuldingen verdruckt / eñ met ver⸗ berere,, 

fmabinge en oneere verſchurt / ende Dat daeren⸗ 

tegende boofe blaepen/ voorſpoet Hebben ende in pfatzze2s2 

pede ende cere zhn ende dat ongeftraft: fo moet⸗ ende.73e 

men terftont Daer, upt verftaen Datter een ander Rss 
tegen fal weſen / in het welcke De wzake Der ons 
gherechtichepdt/ ende den loon der rechtveerdic⸗ 

hept is wech gheleyt. Boven defen/als mp Bes 1pet 417,15 

vinden dat Dickmael De geloovige met des Hee⸗ Pꝛob.ai. lo 

ren roedenghecaſtydt worden / ſoo machmen wel 
op het alderſekerſte oordeelen dat de godlooſe 

fallen namaelg geel min de ſtraffe ontgaẽ Want 
Auguſtinus fept wÿſſelyck: Waert dat alle ſon⸗ 

de numet openbare ſtraffe gheſtraft worde / (oa 

en foude men niet mepnen dat eenighe ſtraffe tat 

Get upterfte oordeel bewaert worde. Wederom 

waert Dat GSodt nu geen ſonde openbaerlyck en 
ſtrafte / ſoo en ſoude meu niet gelooven Dat Daet 
eenighe godlijcke boorfteninge Ware. Do moet 
men dan belijden dat in eenen pegelijcken werc⸗ 

ke Godts / ende voornemelyck in allen int ghe⸗ 
meyn de deuchden Gods/ gelijck in een tafel zyn 
afgfebeeldet/Dooz De welche tgautſehe menſthe⸗ 
teh geflachte tot zijn kenniſſe / ende van De ken» 
mffe tot de waerachtighe ende volmaeckte ahe- 

luckichepdt gheroepen ende ghetrocken Wozdt. 

Ende hoewtide deuchden Gods hen felwen daer Ten derdag 

feer claer vertoonen: nochtans waer toe Die woog beenat tp irt 

nemelijek dienen/ Wat crachst fp hebbenjende tot eouariaen 
wat epnde wp die moeten aenmerchen / Dat ver⸗ een mt. 

ffaen Wp dan eerſt / als Wp in ong felpen dalen mende ghe⸗ 

ende aenmercken op mat wijfen de Veere zijn le: Biorein 
en/en wijfhept/ EN macht in ons vertoont / ende ——— 

zhu rechtveerdichept/ goethept ende Be be 
A 4 eg 
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Cap.s. 
Dale, heyt tegen ons gebrupckt Want hoewel David 

te rechte claecht / Dat de onghelosvighen foider 
Wijfhepdt zhn/ om dat fp den Diepen raet Godts 
inde regeeringhe des menfchelijtsen gheftachts 
miet en overlegghen: nochtans is dit feer waer: 
achtich datde fele erghens ſeyt / dat de wone 
derlycke wyſheydt Gods in defé Deele de hapren 
gufes hoofdes te bobẽ gaet. Maer dewhle de⸗ 
fe ſaekẽ namaels ſal in haren orden volcomelijc: 
her gehandelt worden / ſoo laet ickfe nu varen. 
ro Eñ hoewel de eere hemſelven ende zijn onz 

Dat andere ſterffelyce rycke in zyne wercken als in eenẽ ſpie⸗ 
dee ve5 Cas gel met grooter claerheydt voor ooghen ſet /noch⸗ 
Pte eve tang is onfe onverftant foo groot / Dar op doo? 
—— foo doorluchtighe betupginghen altyden plomper 
daer mede worden / fo dar die vergaem eñ wy geenen voort: 

* ganck Daer dao? en doen. Want aengaende Get 
— — maechfel eff over ſchoon ordeninge Der wereldt/ 
Den, dovz ve Onder Boe Vele ig anfer cen/ Die zijne oogen nadé 
Dativteaie Wemel opflaende / of door verfchepden lande des 
Beuigc oer aertrjer omme wendende / sin herte tot beden: 
nacuechpuier kinghe des ſcheppers went / ende niet Beel meer 
Dusevenoe Den autheur vergetende/in het aenfchouwen der 
bree re werchen ſedich fie 3 Bit aengaende de Dingen die 
geeiaugg ver dagelyer bupten de opdeninge der uatuerlcken 
Gpooclij-er loops geïchien/ onder hoe vele is daer cé die niet 
—— meer en acht Dat De menſchen eer door De blinde 
ttid lichtveerdicheyt —— geroelt eũ gewen⸗ 
ſchehven. telt / Dan Dao? de voortieninghe Sodts geregeert 
worden! Iſt dat Wp fomtijts door fulcker faken 
leypdinge eñ beweainge bedwongen wordẽ Godt 
ce genmeretze ·het wẽleke naotfakelije allen men⸗ 

ſehen gheſehiet) nochtans als wp ſiehtveerdich⸗ 
lic een geboelen eeniger Godheyt begrepen heh: 

ben / fo vexvallen wp terftont tot-onfes-nleefche 
raferien of verkeerde Dichtinghen-/ ende vervat 

ſſchẽ De ſupher waerheydt Godts daor onfepdel- 
wen er bept : Ende zyn Wel daer in maltanderen onghe⸗ hyck /-Dat gen pegerijch bpfonder et 

dwalingen aenneemt-/ maer hiet in zijn wp (eer 
Sheek / Dat wp alte te amen vanden ee nighen 
ee Warrachtiahen Godt tot ongeſchiekte pdet beu 

felter afverchen. Dan welcken cranchhepdtniet 
_alieenttjck Be flechte en onverſtandighe maer 

Pit aetupar oge De fee mptnemende ende fanderlingë: fcherp: 
Beroepen fimuiae menfrhen bevanghen werden. ae lan: 

ge beeft het gheheel gheflachte Der Philoſophen 
zijn onwyſhẽept ende ongtefoutenbhepdt bertoont, 

de Want (op dat Wp de andere fparen Dic veel onz 
Bor uacmte gefchiekter zijn) Plato die onder atten de God 
ban haer is, vreeſenſte ende nuchrerfte is / oat ooc felve niet 

zijnen ronden cloot verpdelt. Eñ wat en (oude dẽ 
„ Amderen met ghefchien/ dewijle-de voorgangers 
„> Die Der anderen ſouden voorſiehten quatijck fien 

ei henſelpen ffooten. ? Defgeljer hoewel He ver 
geeringe des menfcheljehen gheflachts ſo open⸗ 

dpatnele „ Baerlije de vodrfieninge Gods bewyſt datfe niet 
Bet Piniofo- en can berfaetkt worden / foo en conit nochtans 

Pfal.4o.1 ze 

Jib.cap.i6 
ſect. 6.7. 09 . 

ongbel erde 

pien te wege Daer Niet meer van / dan gelijck ofmen geloofde | 
Dat alle dinghen door den lichtveerdighen witte | 5 bieugten, 

Sp hebben DE fortupne opwaerts ende nederwaerts ghe⸗ 
ingeboret een Wentelt worden: fo groot is onfe genegenthepdt | 

evachtichleker in DWalinge berlepde, ⸗ 
borgen Teologio der Egyptiſchen /bewijft aack sE rtIfcben. dat ſy alle neerftichlck Daer toe gheabept heb⸗ 

dorven. 

beeft den Epicurifehen en anderen grooben ver De Epi⸗ 

leerde ende ongeleerde Ban geen ander Dinck (oa dDifen 
twiſtieh zijn / ſoo wordt hierupt verftaen dat der coemt, 

} 

Van de kenniffe Gods des Scheppers. 
gedichtfelen ghebracht: ende niet allenlyck dat) 
maer dat bpnae een pegelyck menfeiie beeft zjn 
epgene goden gehad £ Want gelijck tot onwez 
tenbept ende dupſterniſſe comt lichtveerdichent 
ende dertelheyt / alfoo en ig daer bpnae napr een, 
ghevonden / die hem felpenniet eenen afgod ofz 
pdel gefichte in Gods frede gefmeedt eñ verftert 
beeft Doorwaer gelijc upt cen groote Wijde fon- 
tepn daer De Wateren unt quelen/ alfo is oock de 
onmatige meniehte der goden upt des menfchen 
Guuft gevlaept Deijl een pegeljck veel te vrpe⸗ 
c herwaerts eũ gintſwaerts dwalende / dit oft 
Dar verkeerdelie van Bod dichter. Nochtans en 
iſt hier niet noodich alle deſuperſtitien in welez 
ke der werelt is berwerret geweeſt / ais in cenen 
rekenboeck te verhalen:want daer en faude geen 
epude zijn: eñ ofmẽ ſehoon daer vã niet eẽ woort 
enfepde / ſo ſehynet nochtans genoech upt fo bee 
fe bervalfehingen / hoe grauwelijc de verblinthz 
des menfchelijcken vermufts ſp. De grove eñ vn: Cot bewijs geteerde fle chte lieden late ick varen: maer wat ban fulckt/ 
fchandelijcke verfchepdêtept ig onder de Philo⸗ zĳn Tho⸗ ſophen / die gearbept hebben om met reden culee eEe⸗ 
ringe door Den hemel te dringen ? Gelyen een pe⸗ 
gele onder hen met hooger vernuft / ende conft/. 
ende wetenſehap is bereiert gheweeſt / alfars bp 
gefehenen zyn gevaelen met luftigher verwen te 
bercieren : de welcke nochtans alte (ft dat ghpfe 
naerder inftet) bevonden moden pdete befirije: 
Kingenende gercieringen tezijn. De Staufche ‚pe Stale 
Philofopen fehenen hen felven ſcherpſimich⸗ fcbe pilas 
Iek te eggen / Dat upt alle deelen der natueren fovden. 
mogen verfehepden namé Gods genomen woz 
den/ eñ Dat nochtans daerom den eenigen Godt 
niet berfcheurt en wort / dz is voorwaer gefepdt 
gele of wp niet te feer tot pdelbhept ghenegen en 
Waren / ten Ware dat menigterlep veelhept der 
goden ons boo? gheworpen ‚De bere Jons boogder ende borgen Thea 

De ver: logie der Ez 

ben / dat fp niet en fouden ſchynen lander veden —_ 
Dwaes te ſyne. Ende mogelij faude in het eerfte 
aenfchouwen eenich dinck als der waerhept ge= 
We/de flechte en onwijfe menfehen connen bedziez 
gẽ: maer geen menfche en heeft opt pet gebonden 
Daer mede De Keligie niet en is ſchande hek ver⸗ 

En defe fo (eer Gwmerrede Gichepdehept 

achteredé der godfalichept ſtoutichz gege om cucifcbe Phù. allegebaelen van Godt te verworpen, Want des forten. — 
Wijl ſy fagen dat oac de alderwijfte fchenen niet verfchepdé mepningë tegë malcanderen te firijs DEL 
dei /foo hebben fp niet ahetwijfelt upt Der feluer de Epicurus 
tweedzacht/ende oock upt eens pegelijckr en on: (cie fecte, 
gbefchichte leecinge te dencken/dat de menfchen 
te vergeefs en Dwafelije hen felven quelten alg 
fp eenen Bodt foecken/ de welche niet ls. Eft dit 
mepnden fp ongeftraft tedoen/om dat Get beter 
ware coptelie te verſaken datter een Godis dan 

goden: Dieten / eñ Daer nae twiſt voort 
te brengẽ Die geen epnde en foude Gebben: Pae 
defe vekenen en argueren voorwaer veel te one 
wyſſeliek / ofte bzengen eer een wolcke voortom 
hare goddeloofbepdt daer mede re decken / uͤgt waer 
der menfchen onwetenthepdt / daor de welche een aluleke 
God niet en can fonder onrecht vercort Norden, owafvept 
Maer dewijle fp alle bekennen dat bepde de glje- n 

meufchen gernuft meer Dan onerffandich ende Coz.2.14. 
blint ig inde henelſehe verborgenthedẽ / ke 



Caps. 
Get fo dwaelt in de onderfoechinge Godts, 

Simondes antwoorde Simonidis wort ban anderen gepre⸗ 

antwoorde fen / deweick gebraegt zijnde van Hierone den 
mifiebovs, Cpzan/wat Godt ware, begeerde eenen dach te 

hebben ombhemte bedenchen. Ende alg Hiero⸗ 
Des ander daegs Get felfde vracgde / begeerde 
hp twee dagen. ende alfa het getal der dage Dick: 
mael gedubbelt hebbende / antwoorde hp té cyn⸗ 
de:Hoe ick langer bemerche/fa Beel te Dupfterder 
ſchynt mp de fake. Defe mach voorwaer het 
oordeel ban De fake Die hem Dupfter was wife: 
tje vertrocken hebben:mochtans fchönet hier upt 
dat de menfchen (als fp alteenlic natuerlic geleert 
zjn) niet ſeker / noch vaſt / noch onderfchepdelijck 
Weten:maer alleenlick de verwerrede beginfelen 
hangen/dat fp den onbekenden Bodt aenbidden, 

antwoorde F2 Nu moetmen ooc weten/dat alle Die De ſun⸗ 
Sp zijn alte Vere Helfgie vervalfchen / (gelyck het noodich 
abelijck ban is allen te ghefchieden/ (die op haer epabhen mep: 
God afge-__ ninghe ffaen) van den cenighen Godt af wijchen. / D 5 5 

—5 Sp ſullen mel roemen dat fp anders in den fin 
Godf-dienft, hebben:maer wat fp arbepdête doen / oft wat fp | 
Booz haer qe: 
dichtſelen 
verbalſchen⸗ 
de/ hebb en 
fp gevolcht 

hen ſelven wijs maken / dat en doer niet Beel tot 
eer fake : dewile de Geplige Gheeſt vercondicht 
dat fp alle afwijchers zijn Die nae De Dupfternif: 

Deore — fe haers vernufts / Dupbelen in Gods plaetfe 
verder ies ſetten Hierom fept Pautus/ dat de Epheſien fan: 
3Bolckeren/ Der Godt waren / tot dat fp upt den Ebanghelio 
— gheleert hadden / Wat het was Den warachti⸗ 
ende aenge- gen Godt te Dienen, Ende dit en moet niet geacht 
womende worden alleenlijck Ban eenen volcke der Heydenẽ 
geet out: gefept te zyne Dewijle hp ergens int gemepn bez 
doteren. fupeijt/Dat alle menfchen zyn in hare ghedachten 
Boma. Werpdelt/ nae Dat hen inhet maeckſe ſder werelt 

De Majeſteyt des ſcheppers was geopenbaert. 
Ende daerom wort alle Godhept die voortijden 
was onder de Hepdenẽ geert eñ gedient doop De 
Schaiftuere op dat fp den eenighen Godt plaetfe 
make voor pdelhept ende teugen geſtraft: eñ gef 
Godheyt gelaten/Dan in den derch Sion/daerde 

ſonderlinge Kenniffe Gods bloepde, Poorwaer 
ten tijde Chriſti ſchenen onder deHepdené de Sa⸗ 
maritanen Der waerachtiger godfalichept ader 
naeft te zyne:eñ nochtans hoozé Wp upr DE mont 
Chꝛiſti / dz ſy niec en Wiften Wat fp dienden: Waer 
upt oock volcht / dz fp Door pdel dwalinge bedro⸗ 
gen waren. Gntcorre / hoewel fp niet alle met 
grove ghebreken en hebben bevangen gheweeſt / 
noch ín opêbare afgoderie gevalle zijn: nochtans 
heeft daer geen fupver ende oprechte Keligie gez 
weeft / Die alieenljck op gemepn gevoelen ghe⸗ 
fondeert Was. Want hoe wel eenige Wepnige 
niet en hebben met den gemepnen hoop geraeft/ 
nochtans blijft de leere Pauli vaſt datde wijf: 
hepdt Gods niet en wordt vande Princen defer 
Werelt begrepen. Iſt dat de voorneemſte ghe⸗ 
dwaelt hebben / Wat ſalmen ſegghen van den 
fchupme Der menfchen 4 Daeroñ iſt geen won⸗ 
der Dat de heplighe Bheeft alte de Godſdienſten 
Die Door der menſchen goetduncken gedicht zyjn / 
als verkeerde verworpt. Want in hemelfche ver⸗ 
bozgentheden / ig De mepninghe die van men: 
ſehen ontfangen is / de moeder der dwalinghen / 
al iſt dat fp fchoon niet alkts groote menichten 

der Dwalingen-en baert, Ende of daer ſchoon 
miet booſers toe en comt / foo en is dit nochtans 
geen clepu fepl / datmen den onbekenden Godt 

Boangerze Bpgevalleacnbit / Waer bannochtans alte die 

Bewijs ge: 
nomen ban 
Be mepnin⸗ 
Bie 

Hab.ꝛ. 18. 

Jom.4.22. 

003.2.8. 

behooren te dienen· Ende voorwaer Die De beſte 
geſette gebers zijn geweeſt / en zjn niet voorder 

Het l Boeck. 
De ghecomen / dan dat de Keligie ſonde in het ghe⸗ 

Fol,6, 

mepn cendrachtich gevoelen gefondeert zjn. Aa Des alders 
aack bp Eenophon/ pryſt Socrates de antwoor —— 
de Apolinis / waer daor Gp gebaat dat ef pegelijc er Wels 
na vaderlantfche wyſe / eñ na de gheWwoonte der ke hem is ine 
ftadr/foude de goden Dienen, MWaer waer ban er mee 
hebbende menfchen dat recht / Datfe Door hare awatmgens 
autoritept fouden opdineren Dat Lerre boven de 
Werelt is ofte wie fal comen alfo in der ouderen 
leeringen/oft des volcks infettingen geruft zijn / 
Dat hy fonder twijfelinghe ecnen Godt aen neme 
die hem op menfche!ijcht Wijte aheleert wort? 
Liever fal een pegelije op zijn epgen oordeel ffaen 
dan hem felwen onder anderer menfchen goet⸗ 
dunckẽ fetté, Daerom dewijl Der ſtadt gewoon⸗ 
te oft der ouden eendrachtich gevoelen navolgen 
in Godt te dienen / veel te cranck ende ſwack een 
bandt der godfalichepdt is / fo moet Godt feline 
upt den Hemel van hem (elven getupghen. ben berhat 
13 Sosluchtenonug dante vergheefs ſoo bele ve vorene, 
luchten inhet ſchepſel der werelt ontftekken/ om nier teghen⸗ 
de cerljchhept des Scheppers te berclaren : De — ze 
welcke van alle zijden alfoe op, ſtralen / Dat (p baceijeke 
ons nochtans niet en connen dDaog Gen ſelve tot Licht Dove 
denrechten wech brengen. Ef fp ontfteken Loor —— 
waer wel eenige banerkeng;maer alfulcke / Dat Kien open 
fp eer verſtict worden / dan volcomender claerhz alfa over= 
gan hem geben, Daerom de Apoſtel te Dier ſclver apel 5 
plaetfe Baer hp de werelt noeum ven afbeeldinge vans fo tien 
der onfienlicke Dingen /fept oock Daer by / datmen ven met op 
door het gheloove verſtaet datfe doo? t° Wooꝛt en houden 
Gods bevept is alſo te kennen gevende Dat mel LEVIE, 
de onfienlijcke Godheyt wort Boo? fulc eẽ ſchou⸗ aven. 
figel Der fcheppinge der Werelt voo? aogen gefet ; Hebe 1.3 
maer dz wp geene oogen en hebbẽ om Dz te door 
fien/ ten fp dat Wp met inwendige openbaringhe Rom. iia 
Gods door het geloove verlichtWworden. Ende 
Paulus/daer hp fept/ dat het gene Dat van God 
moet geweten Worden/geopenbaert Wort upt De 
fcheppinghe der Werelt / en gheeft fulck gheen 
openbaringhe te kennen / die door menfchelijcke 
feberpfiunichept begrepen Wort / maer bewiſt 
meer Dat die miet voorder en Dient) dan op dat fp Úetort7e27d 
uiet onfchuldichlijck en Worden. Ende de ſelve 
dock / hoewel ho ergens fept dat Godt niet pers Acto. ia. 166 
re enis te ſoecken / als Die in ong Woont : leert 
nochtans op een ander plaetfe Waer toefulcke 
waerheyt Gods dient. Fu vaorleden eeuwẽ( ſeyt 
hp) heeft Gode de Heydenen laten in hare Wez 
ghen wandelen / maeren heeft nochtans hem 
felwen niet fander ghetupghenrffe ghelaten / hen 
goetdoende / upt den Hemel ghevende reghen / 
ende vruchtbare tijden / ende De herten der men: 
fchen bervullende met {pijlen eñ veolijckhept, Se 
dan / hoewelsock de Heere niet onbetupcht is / au even 
dewile hp met vele et menigherlep goedichepdt wel worden 
de menfehen lieflijck tot zyn kenniſſe treckt Jk ed — 
nochtaus enlaten fp daerom niet af / hare we⸗ ſnae 
geu/dat is /Doatlijcke dwalingen te volgen. berfteken/ 
14 *Endeboewelonfe natũerlheke macht niet gm darfe ban 
genoechſaem enis om tot ſupper eñ claere kensinmennige 
niffe Gods te comen : nochtans dewijl het ghe⸗ vrompichegg 
Heech des onverftantsinongië, fais alle pts beeficopt 
diucht benomen, Want wp en connen de one: anr, 
tenhépdt niet alfoo voorwenden / dat ſelfs onfe vaer noch 
tonftentiefelwe oug niet te allen tijde en overs tans bepde 
tupate/dat wap lup ende anbanckbaer zijn. Te? Sher- pinge ende 
weten / fal defe anfehuldinghe weerdich zijn toe oe Gegerins 

z 

Pot het bos 

Hoor Ben mont Cheifti befchuldicht worden / Die / ghetaten te worden / Dat Be menſche fept/ dat hy sedes We⸗ 
Doo? de Wet niet en zijn geleert wat Godt fp/ | geen oorẽ en Geeft om De waerheyt te haozen/om relts den 

de welcke te verrondighen de ſtomme creaturen Pen 
overvloedichtijck luyde ſtemmen hebben! dat hp 

slaecht 



Gap.6. 
claecht Bat hy met ooghen niet en can gheſien / 

__Darde creatueren fondet oogeutoonen : dat hp 
de ſwackhept des vernufts vaor went / daer alle 
onrvedelijche creaturen Heermeefters zijns daer 
am wort ons te vechte alle ontfchuldingte be: 
nomen / om Dat wp ongheftadich / herwaerts 
ende gintfwaerts af wijchende/ dwalen / daer al- 
fe creatueren Den vechten wech toonen, 
hoewel Ger den gebreke der menſchen moet toe 
gheſchre ven worden / dar fp her zaet Der kenniſſe 
Gods (Dat upt De wanderlwehte  cheppinghe der 
natuere ig in haer vetftant ghesaepdt)terftant 
verderven / dat het tat gheen goede ende oprechte 
vrucht en come : nochtans iſt waerachtich dz op 
Doo? defe naeckte ende flechte betupginghe die 
Der cerljchhepdt Godts wort ban De creatueren 
eerlijck ghegheven uiet ghenoech gheleert en 
worden. Want terſtont als Wp eenen clepnen 
fmake Der Godtheydt upt de bemerckinghe der 
werelt gheproft hebben : fao vechten wy droo⸗ 
men ende pdele gefichten onſes vernufts op / in 
de ſtede des waeracht ghen Godts iden welcken 
Yp vaar bp gaens ende den lof der rechtveerdie⸗ 
Bert/wfbept/ goethept/ ende moghentheydt bez 
nemen mp Gode der fantepue / ende ſchryvenſe 
Defen eñ Dien. Ende fijne dagelyckſche wercken 
Gdupfteren of verkeeren Wp alfao Die berkeerde- 
ek achtende Dat Wp hen hare eerljekhept / ende 
auteur ſynen behoorhcken lof benemen. 

Capittel bj. 
Dat het noodich door ben Schaiftuere gelept ende geleert 

fe worden / om tot Bodt ben Schepper te comen. 

Aerom hoewel He ondanckbaerhepdt der 
—* menſchen overvloedichlyc genoech van alle 

Bfree, ontſchu dinghe berooft wort / door de claechepdt 
ten/doa: be in DE fcheppmgbe ende onderhoudinghe des Dez 
glaer lunden⸗ mels ende Der Herde / Die in aller menfchen aenz 
De ete fchauwencamt : gelicht Godt om Get menfche- 
fonc wprver- Ache gheflachte met Der felver ſchult te bevan⸗ 
— ghen / eenen veghelhcken ſonder üytnemen zijn 

1 

kenniſſe zyns 
Naems. 

Fact Godt 
heeft doorz 

nochtans in ous cen ander ende beter hulpe noo⸗ 
Dich / am ons Wel tot de Dehepper der Werelt 
te lepden, So dan / hpen heeft niet te vergeefs 
licht zyns woorts Daer to: gegheven/ om daer 
Doo Bekent te worden toe falichept, En dit Loor 
Peel Geef: hp geweerdicht diente geven / die hp 
heeft willẽ naerder en gemepnfamelker tot hen 
gerfamelen, Want dewijl hp fach dat aller men: 
fchen herten met dwalende en ongeftadighe roes 
ringe onmme gedreven Worden: fa heeft hp De Jo⸗ 
Ben Gem tot een (anderlinge kudde vercozen/ende 
als tralien omme hen gefet/ Dat fp niet en fouden 
gelck andere pdel worden en vergaen. Enniet 

ſonder ooꝛſake en hout hy ons Door den ſelven 
middel in (Ha ſupver kenniffe:want anders ſou⸗ 
Den terftont aac Die af vallen en mech vloeyẽ / Die 
boven andere ſchynen vaft te ſtaen. Ce weten/ 
gelyck oude menfchen / ende Bie dzuypende ofte 
eenichfing dupftere ooghen hebben / alis dat ghy 
Ben eenen ſeer ſchoonen boeck voor oogen brengt 
foo fullen fp nochtang nauwe connen twee woor⸗ 
Ben Daer infpetlen : Hoewel fp bekennen dat daer 
wat is in —— maer gheholpen zynde 
Daoz den bꝛiel / welcken ft daerentuſſchen opſet · 
ten/ ſullen (p befchepdelijck beginnen te leſen. Al⸗ 
foo verſamelt de Schriftuere De kenniſſe Gods 
Bie anders onbeſeheydenin ons ig /ende verdrijft 
De Dupfterniffe / ende toont ong den warachti⸗ 
gen Godt claerlyck. So is dandit een fonder: 
iinge gave daer Godt om zijn ghemepnte te on- 

Godihept in De creatueren afghebeeldt/ voorſet: 

Van de kenniffe Gods des Scheppers, 

Want ſi 

e 

derwyjſen / niet alleentijch ſtomme meeſters en 
ghebruyckt / maer oock deu beplighen mont op 
doet / ende niet alicenljek openbaert dat daer 
eenich Gov moet ghedient warden / maer vers 
condicht oock mede / dat hy ſelve Die zy / Die daer 
moet ghedient Worden 2 ende leert de uptbercgs 
rene niet alleenitjch op God fien / maer fer hem 
elven oock Loor ooghen op welcken fp fien ſul⸗ 
len. Deſe opdeninge Geeft God van den beginne Ende dat 
aenteghen sijn g5emepnte ghehouden / dat hp bo⸗ vanvdes Des 
ben Be gemepnte bewyftnahen / oock Geeft pn velen (cher 
Woot Daer toe ghegheven/ Get welck een vechter PiNSE ale 
ende ſekerder teechen is omhem te behenven, 
En het is (onder twijfel/DatKdam/ Poe Abra⸗ 
ham / ende de andere Daders doop De fe hulpe zijn 
doa? ghedronghen tar een fonderlinghe Kenn:ffe 
Godts / waer door fp eenichſins van de onghe⸗ 
loovige verfchepden waren. Ick en fpyche noch 
met bande epghen ende fanderlinghe leere det 
gheloofs / Waer doop fp verlicht Warentot de 
hope des eeuwigen levens. Want om vander Hoarnsez4e 
doot Doo? te gaen tot het leven / was het niet at: 
leentek nooBich Godt te kennen als den ſchep⸗ 
per/maer oock als Den herloffer: acljck fp voorz 
waer Dat bepde vercregen hebben npt Derl waor Met ven bee 
De. Want den aert Der kenniſſe / waer door is te Jaame ozoen 
kennen ghegeven Wiedie Godt / Dao? welc: Der iecre, 
hen de werelt is gheſchapen / en geregeert wort / 
ig oentljek voor gegaen, Daernacis dean: 
Der inwendinghe kenniffe daer tac ghedaen / de 
welcke alleen de doode ziele levendich maeckt 
doop de Welche Godt niet alleenlúch en Wort bez 
kent cenfchepper ende een eenich aucheur ende 
rechter aller Dingen te zijne /maer oac een berlofe 
fer in den perſoon des Middelaers. Maer dewije 
Te wy noch niet en zijn tot den val Der werelt en 
verderffeniffe der natuere ghecomen / fa late ick e bi 
oock of van De berloffinge te handelen, Dat dan mo, gepans 
de Leſers ghedachtich zn / Dat ick noch niet en velt wort 
ſpreke ban Dien verbonde daer mede Godtelbra LLL, 
hams kinderen heeft aengenomennoeh van Dien ror het epnde 
Deele Der leeringhe / waer daor epgentiijch altijt GBenef.: 3e 
de ghelvovighe zjn Lan de godloafe Hepdenen ende. 16115. 
verfchenden gheweeſt / om Dat fp in Chriſto ghe⸗ 
fondeert was : maer ick handele Gier alleenltek/ 
hoemen behoort uprder Scheift te leeren / Dat 
God die de ſchepper der Wwereltig / metſekere 
teeckenen Ban den gantfchen hoop der verſierden 
Goden verfchepden wort. Daer na ſal ons de 
n?deninge ſelve beguamelyck tot de handelinghe 
der verloſſinge leyden. Ende hoewel wy ſuñen 
vele ghetupgheniſſen upt den nieuwen Teſta⸗ 
mente Gier toe ghebruycken / ende ſommighe upt 
de Wet ende Propheten / daer Chriſtus upr drucke 
jck gemeldet wort: ſo ſullẽ nochtans die alle tot 
Dit eynde dienen:te werf dz God de fchepperder 
Werelt ons in der Schrift geopenbaert wort: eff 
dat ons Daer in berclaert Wot watmen behoort 
van hemte gevoelen / opdat wy niet Doo? ont: 
gangeneentgen onſekeren God foecken. 
2 Ende of fp dat Godt den baderenig bekent MEI 
gheworden dao? Godlycke aenfprakken ende Qh? ijcke aen. 
fichten / of dat hp doop menfchen dienſt heeft in fozaten ge⸗ 
gbegenen /- dweick fp ſouden vooz Den nacome: (UE jede 
ten als van hande tot hande over gheen: fo uft parriarcens: 
nochtans ontwöfelijek/ datvaer een afte verſe⸗ 
ferthept der leeringe is m hare herten gedrucht 
geweeſt / ſoo dat fp bafte hieldenende berftonden - 
dat het van Gode was gecomen/ Dat zp gheleert 
hadden, Want Godr heeft altijt ghemarchtdat — 
zijn Woort een ontwifeljek geloove hadderhet _ 
welche boven alle meyninghe mate, - +: en 

Eerſtelijck 



Cap. 7» Het 1. Boeck. Fol, zl 
laetſten /am dat de waerhz Der leere fande met gez, en Fullen Wa nachtang nimmermeer tat het vooz⸗ | 

I 
Ik 

Duerigen Daastgange in alle eeuwen ende tijden gefette merck ende epnde kamen / de wyl dat onſen 
inde wereldt Bljuen) heeft hy defe ſelve gadſycke ſoop fal bunten den rechten wegh zijn. Want up 
waagden Die hp bp de Vaders hadde doen bewa⸗ moeten aldus dencken / dat de klaerheprdes god: ⸗ 

* en illen als m openbare gemepne tafelen verfe-|lijchen aenfchijng tat de welche (gelijc Be Apoſtel Timer} 
— gelen. Om deſer oorſaken taille is de Wet gegeven ſent) niemant en kan ingaen/ ons is als een ver: 
digingedse „Geweeltstar de weſcke daer na uptleggers de Pꝛo⸗werret daol⸗ hof / ten zp Dat Wp Daag de linie des 
Seis / ende Pieten zijn gegeven, Want haewel het gebrupck woozrts daer in beweegt worden:ſo dattet beterfp Í 
ee Picphes der Wet menigerlep was / gelyc men bet te zijnderjin defen wech cre upel te gaen/ dan buptẽ dien feer ol : 
—*— plaetſe fal ſen: ende Mapfegen alle de Propheten ſnellit te loopen. Daeram®avid dicmael leerende kid 
amb. z.cap.7 WOONEMelGE voor hadden de Wife der verſoenin⸗ dat de fuperftitien behooren upt de Wereldt wegh va: Bavo 
— an tuffchen Godt ende de menfche te leeren /(Waerjgenamen te warden/ op dat de fupuer Religie ha⸗ Drchwils vel 

"104 pr oac Paulus Cheiſtum het epnde der wet noët) re kracht hebhe/befchzipft dat Bad regneert ende IE an 
nachtans berhale ic wederom / datde ſchriftuere met Dat moogt regneeren / en geefs Gp niecte kene neer. 4 

(boven De leert Die epgentlic van den geloove en⸗ nen de macht Die ho heef t/ enden de guntſche vez Pat. 53-96 
de bekeeringe is / de welcke Chriſtum den Midde⸗ geringe der creatueren thaant/ maer de leere Waer — —— el 
faer baoyfteltjden eenigen ende maerachtigë Gadjdaaz bp de oprechte heerfchappie Ger: Civen aen Ijeke, 
fa verre hp de werelt heeft gefchapenende tegeert/|techt;om dacde dwalingen nenamermeer en con⸗ 1 
met ſekere mercken ende tekenen verciert / op datſnen upt de herten der Menſchen uprgersep: woz⸗ 
hp niet vermengt en worde met den hoop der val den / tot dat De waerachtige kenniſſe Godts daer 
{cher goden, Bo dan hoe welde menfche behoort in geplant zy. 
neerftich\ich zijne aagen op te laen om de wert⸗ ¶ Paeram de felve Prophete nae dat hp ver⸗ Fenderden 
Ken Gadtgte Bemerchen/dewmijle hp in dit ſeer lu-|haelt heeft datde eerlijchep: Godts wort van de ge openba 
ſtigh ſchouſpel gefet ig / omeen aenfchauwer derigemelen verklaert / ende van den firmamente DE aberupgen 
felver te zine :faa betamet nochtans de oogen tothwercken zyner handen verkondicht /ende van de (er / wr De 

het woordt te rechten / am beteren voortganck tejopdentlijck vervalginge der dagen ende nachten / iaimen”* 
Gebben, Ende daeram en ift geen wonder Dat de ſijn Majeſtept gepedict; kamar daer nae af tat De genomen. 
gene Die in dupſterniſſe geboren ſijn / meer. in harefmeldingezjns wmoortg. De Wet des Heeren (ſeyt Bratrs.rs } 
onverftant verharden: Want daer zijn ſeer wen⸗hy is oñbevleckt / ende beheert De zielen: Be getup: 
nige/ Die (op dat zp binnen de palen blijven) hengeniſſe des Heeren is ghetrauwe / ende geeft den 
felven laten ſeeren / maer verheugen eer in hare p-jclepnen wijfheptide rechtveerdicheden Lestdeeren 
Delgept. Maer ap moeten alfaa houden / dat her fijn — verbljden de hertẽ: het gebot des 

— begin moet Ban de leere gheſchieden / op dat de Meeren is luchtig / en geeft den oogen Licht, Want 

Seroorfaken Warachtige Beligie ons ſchyne ende dat niemant hoewel hp oock andere ghebruncken der Wet bez 
titie de tees Ent han vork niet De alderm inſte {make der rechter grypt / ſo geeft hp nochtans int gemepn te kennen 
— ende geſonder leere begrijpen/ dan die der Scheif⸗dz dit te de fanderlinge ſchole der kinderen Gade: 

Speers: tueren Bifcipel geweeft zp. Wi de welche aoc het dewule Sodt alle volchen te vergeef vaept dooe 
Kent, beginfel des waerachtigen verſtants komt / als het aenfchauwen des hemelg ende der aerde, Cot zprar, zo; 

mpeerweerdichlijc aennemen dat Bod daer heeft dit (ele Dient den 29, Pfalm/ in den welcken de kk 
tillen van hem ſelven betupgen, Want niet al⸗ Praphete gepredickt hebbende ban de verf chric⸗ 
leentiek het volmaeckte oft alleſins Lolkomen!Kelijche femme Gods / dewelcke daor donderſſa⸗ 
cloove / maer oock alle opzechte kenniſſe Godts | zen winden / regen / draenwindẽ ende onweder de 
eeft haren oorſperonck van gehoorſaemheyt . En: |rerde beraert/ de bergen doet beven, de cederbao⸗ | 

pe voszwaer in defen Deele Geeft Bod met (ander: |men breect: ſeyt ten laetſten Daer toe / dat fijnen lof | 
lmge vaarfiehtichept den menfchen tot alle tjden wozt in fijn heplighdam gefangen / Want tot alle 
Poopfien, oe ſtemmen Godee die in de lucht gefchieden/ fijn pra, 3/5 

e 2 

Bewus / ge · ¶ Want iſt dat Wp overleggen hoe ſſibberith de de godlooſe daof. Belie hp eenen anderen Pſalm 
—————— bal deg menſchelycken vernufts fp tor vergetent in Den welcken hp de verfchzichelijcke vloeden der 

Seekeerrdepe Dept Godre/ ende hae groot de genegenttepdt zy Zee heeft beſchreven / aldus beflupt/ Dine getup: 
onfer natues tat allerlep dwalinge / ende hoe gragt de begeerte geniſſen fijn ſeer waerachtich: de cierlichept DINE 

—— — - 3psam dickmael nieuwe ende genaeckte Religien tempels is heyligheyt in la
ncheyt der dagen. Hier Joan 422 

eet ende godſdienſtente dichten: ſo ſullen Wp wel ſien upt komt oac dat Chriſtus tot de⸗ꝰamarſtaenſche Ten berber 
Bont decht hoe naotfaheljck (uche berfegelinge der Hemel-[pzautwe fepde / dat haer volck ende alle andere he — 

ont enen (cher leeringhe geweeſt 3p/ op dat zÿ niet en (ande Heydenen aenbaden dat fp niet eu wiſten ; ende — 

eeee Daag Vergetelijchhept vergaen / ofte door dwalin dat de Joden alleen den rechten Godſ· dienſt hiel⸗ 

zón Woot ge verpdeit / of door menſchelycke ſtauticheyt ver⸗/ den. Want dewile het menfchelijck vernuft nag 
rj kes galfcht \wogden. — Pewijle dan het apenbaer is / ſijn (wachept geenftus en kan tot Bodt geraken ⸗ 
gE dat Bodt allen den genen Die hp opt heeft willen ten fp daar fijn Gepligh woort geholnen ende op⸗ 

met vreucht onder wyſen / de hulpe zijns woorts geheben:ſo was het noodigh dat Detediectijt alle. 
… daertoe ghegeven Geeft / am Dat hy voorſach dat menschen uptgenamende Goden) in ndelhz ende 
zhu beelt m de overſchoone gedaente det Wereldt dwalinge wandelen/ om Dat (p Godt ander zyn 
uptgedzucht/miet krachtigh genoegh en was: ſoo woort fachten, * 
iſt nur deſen rechten wegh in te gaen / iſt dat wu ⸗· Capite bd. 
foecken tat de emerhte bemerchinghe — te riet wat getupgenife De Britte mert beneltiche wor 
kamen. dat bet woot (feae ic)moetmen amen en (te weten met getungeniſſe DE eeſts) op har ⸗ 

waer in Gad and recht ende levendichlijch wazt| Ser elan de feeketdepet 1 iN der ophet vee vemmeente 4 
Ban zijne wercken beſchreven / als De felve Were |zeiegen. : 4 5 

ken niet unt de verkeertheyt onſes oordeels / maer M Her eer ick voorder gae / iehetnut (AMMI 5cpzif eik 

raden regel der. eeuwiger waerhept geacht ende ghe dinghen Bier-en-tuffchen te handelen en bangg: 

gewaerdeert worden Iſi ds Wp ban deſen woor⸗ van de auttjazitept der Schaiftuere / welcke Din: mer ern 
De afweken, (gelijck ick weynich te Bozen gefevtjghen niet alleenljck, de herten moghen Gere pen maer gen dE 

hebbe) hoe grooteraffichent wp gebrupcken / ſao om haer in ENE te hauden / Maer vole geeft Sohe 



Cap, 7. Van de kenniffe Gods des Scheppers, 
afte tru fetinge benentert. Nu als het feker is dat kinge der Apoſtelen eerſtmael gefondeert: ſo is de 
het Godts waar is dat voorgeſet wordt / fa en ig) bepzoebinge en verfeheringedefer leeringe (Waer 
niemant met fa reechlaafe ftautighept (ten zy dar [zp oac bevonden Wazt)altiyts cer geweeft Dan De 

Go mogelyck van Get gemepn geooelen/ende aack | gemepnte: Want (ander dieen faude nemmermeer 
ſelf wanden menſchelycken aert beraaft zy) Dat | gemepnte ge weeft hebben, So iſt Ban een (cer poet 
Bp den genen die heeft geſproken / ſaude dorven gez} dichtjel/ Dat de gemepnte macht heeft de Schrif⸗ 

{aase wepaheren. Maer dewyle niet dagelijchs|tuere te aopdeelen / foa dat hare ſekerheydt faude 
Sodlycne antwoorden upt deit Hemel gegeven [ap Der ghemepnte gaerdumcken ffaen, Daerom 

en worden / ende de Schrifcuere alleen bao2hanz als de genepnte de Schrifture aenneemt/ende ſel⸗ 
kik: den is / waer mede Get Bad belieft heeft fijn waer⸗ | ve met hare ſtemnie verfegelt / en maeckt fpfe niet 

heyt tat cen eeutwige gedachteniſſe te heyligen / fo ſeker / ende bepzaeft die anfcher ende twijfelachtig 
en heeft dic daar geen ander recht volcomen auto⸗ was:maer geeft haer eere ſonder Bertaeven/ (gez 
vitept bp de geloovige / dan als zy oordeelen die lyck zy na hare gedtfalighept behoort) om Dat zp PA 
unt ben Hemel gekomen te zijne / gelijck of de lez | bekent dat die de waerhepdt hates Goote ie, Du eaomge va 
bendige waarden Godts felve Daer gehoort wor⸗ Dat zp vragen / Waer upt ſullen Wp mijt worden de andere 
Ven. Defneche ig voorwaer feet mel weerdigh dat de Schpiftuere is van Bodt gekomen / ten zp tegtuwor- 

bareder gehandelt ende neerftelijeher aengemerct |Dat wp onfe toevlucht nemen tat Get oozdeel ber °7S“- 
ER ae. te worden. MNaer de Heefers fullent nip verge gemepntet Datigeven gelijc aft pemant vraech⸗ 

Soar be gens Ven / ift dat ick meer aenfie Wat het vaa?-gena-fDe : Waer upt fullen Wp teeven het licht vander 
Rige Dehrfe men werck kan verdragen / dan wat de graathept [Dupfterniffe/het Witte vanden fWarten/ het faete 
Rie ie et defer faccke epfcht. Daer is cen ſeer fchadelijche vanden fueren onderſcheyden? Want de Scheif⸗ 

sBemeraie, dwalinge bp veelen krachtigh / te weten/dat inde tuere brenght een alfoa klaer ghevoelen haerder 
Scheift uere ſoo veel is ghelegen / als haer door waerheyt mede /als witte ende ſwarte dingen/ cen 
de bewilunge der Ghemeynte Wogdr toegelaten, klaer gevoelen haerder verwe / ende ſoete ende bit⸗ 

Dat is voo waergeiht of de eeuwige ende onver: ter Dingen haerder ſmake mede brengen. 

anderlijcke waerheydt Godts op der Menſchen; Ick weet wel dat de reden Auguſtini ghe⸗ ãA 

gaetduncken ſtande: Want aldus vrzagen zy met meynlyck wort voortgebracht / daer hp ſeydt: dat —8 
groote beſpottinghe des heyligen Geeſts: Wie hp den Euangelio niet en ſaude gelaaven / waert bziefuu't s, 

faudet ong gelaavelijek maecken dat defe Dingen | dat hem de autogitept der Gemepnte daer tae niet Sapittel. 

upt Gadt sijn gekomen: Wie foudeongte kennen |enroerde, Maer hoe verkeerdelijck ende t’ an khad nan 
geven datfe gefont ende angefchent zijn tat anfen | techte hp tot ſulek gevoelen word voortgebracht / becde tegens 

| chdt gekomen? Wie faude ong Wijs maechen dat Dar is upt de fclhichinge ende vervolginge zynder — 

deſen Boeck is met eerweerdighepdt aen te nez| reden licht te bemercken. Hy handelt keghen de —— ubt 
men /ende de ander upt ben getale upt roepen: ten | WManicheen / dewelcke Wilden datmen faude hen Aguri 
ware dat ons de gemepnte centen feecheren tegel fander twyfelen gelaaven/ Deijle zp fepden Dat teven. 
van defen allen gave Daerom ſtaet dat{feggen| zy de waerhepdt hadden voor haer / maer en toon⸗ 

fp) in het aogdeel Der gemepnte/ beyde wat eerbie⸗ Den Die niet. · Ende dewijl defe am haren Maui⸗ 
dinggemen der Schpiftuere fchuidighis / ende cheum te beveftighen / het Enangelum gebeupe= 

td ‚ welcke boechen in haer getal zijn te rekenen. Al⸗ten / ſo vraecht hen Augũſtinus wat fp ſoudẽ daen/ 
Sette, Due deſe menſehen die Bane het zijne antraaven/ af zp bp eenighen mentele guamen Bie gack den 
ge onders  Waillende onder De voorwendinghe der ghemeyn⸗ | Cuangelta nieten ghelaafde / met wat Wijfmaz 
wer pt Bode fe een ongebonden tyrannie in bzengen / en Geb: kinge zp dien fauden tot haer gevoelen trecken 2 
maerdede, ben geen achtmet wat ongeſchicktheden zp hen | Ende daer na fept hp/ Je en faude den Euangelia 
buncken ver ſelven ende andere verſtricken / ſoo verre zp dit al: [niet ge laoven / Ee · te keunen gevende dat hy / doen 
menfchen. Yeentijck beauden/dat de gemeynte alle dinck by hyt vreemde was vanden geloove / niet en kande 

pO, De flecte menſche vermach. Maer is dat dital- anders bemeecht marter om Get Euangelium 
Beeft onges ſo is / at fal dan den ellendigen canfcientien gez | Vaag de ſeker waerheyt Gads aen te nemen / Dan 

ck. ſchien die vaſte geruſtigheyt des eeuwigen levend doo, de authagitept der ghemepnte overwonnen 

Een foecken / ift Bat alle de beloften die daer van zyn |fijnde.Ende wat wonder ift dat vemant Chriſtum 

mente cen geſcheeven / alleenlyck ap Der menſchen aordeel noch niet kennende/ de menſchen aenfiet. Doen 

—5 — ſeunen ende ſtaen Sullen zp oock ſulcke ant: leert dan Auguſtinus daer niet dat het geloove der 
Ates woorde antfangen hebbende/af laten onſekeren⸗ godtſaligen ig ap de autoritept Det Gemepnte ge⸗ 

fin atamge, De onvaft te zijne? Wederom hoedanigen beſpot⸗ fondeert machen verſtaet niet dat de ſekerheut des 

So maect tige der godlaafen wort onfe gefaave onderwor⸗ Euangelij daer ap ſtaet: maer flechtelic dat de on- 

je confclen: gen/ in wat grooter quaet vermoeden wordet bp gelaavige geen fehethept des Euangelijen ſouden 

rel atlemenfchen gebracht /ift datmen gelooft dat het hebben / Waet daa? zp mochten Cheiſtum toege: 

5 Sp onders Haarmenfchen /endeniet anders Dan een geleen: [mannen worden / waert datſe de cendzachtichept n 

mept 008 de autogitent heeft? _ [der gemepnte niet en beweechde, Ende dit beve⸗ geen felve 

geloobeder „paer falche onfchamele roepers worden fijn” | fticht Gp klaerlijc weynich re voren / aldus ſchey⸗ — 
vefpottinge. lic oac metcené woorde des Apoſtels wederieyt. | vende: als ie ſal pryſẽ dat ie geloavenende — tept hem fes 

Een andere Want defe betupeht / dat de gemepnte op t fandaz | ten dat gp gelooft / wat meent ghp dat ans ſtaet ven vet. 
meo er ment der Propheten ende Apoſtelen ſtaet. Iſt dat te oordeelen Ofte te doen / anders Dan dat WD( dte 
\eepoftels het fandament det gemepnte is de Prophetiſche [verlaten die ong roepen om dinghen die feker ſijn 

ibenomen. endeBpaftolifcle leererfa moet defe hare vaftichept | te kennen /ende Daer na bedelen anfehere diughen 

Epbe-n 9 hebbengeer de gemepnte begint te fijne, Ende fp en [te gelaaven)die na algen die ons vagpen amteerfk 
boojdinge Hebben Gier niet fpaftelic tegen te wazpen/oewel [te gelooven dat wp noch niet ntachtigh en zĳn te 

van gen ins de gemepnte daer upt Garen oorſpronc neemt, Dat ſieñ:on Dat wy dao, ’t geloove ſtercker worzdende/ 

he ded pet nochtans twijfelachtig blft/welche geſchrif⸗ weerdigh wazden / te verſtaen Dat wp gelooven/ 

4 "fen men den Prapheten ende Apaftelen moet raes | alg nu niet de menfchen/maer Bodt fele inwen⸗ 
ſchryven / ten zy dat het oordeel der gemepnte Dat | delijc anfe verſtant verſterct en verlicht? Dit zijn 

ppenbare, Want iſt dar de Chriſtelycke gemepnte vosrwaer de woorden Wuguftint/ upt de welcke 

ig daor de geſcheiften der Pzopheten / ende predi⸗ Jeen pegelie kan lichtelyc verſtaen / dat de —— 
nie 



Câp. 7 Het I, Boeck. | Fol. 2, 
nieten was ban Diet ſinue / Dat hp het gelove dat mannen Gier tegen opftaen/ opde alle kracht DES ei: mol 

wp der ſchrifruere geven ouden /aen Den wille eñ verm fte m dit gheſchil bp éen bzenghen ENDE sen ooch ai 

be Ehpifti upt den Euangelid leerensende dat alfa fullen wp fien datalle De Boecken Der hepligher 

dt Fauſtum / dat hp gem niet en begeeft ander deſloave gegeven worde / Ick voorwaer / hoewel 

& uangelifche waerhept / die ſao (per ghefondeert ick nach ſeer groote beguaembepdt / nach wel⸗ 

geſproken heeft gevonden. De Propheten ende pheten Heeft geſpꝛoken / in onſe herten ſome/op 
Apoſtelen en roemen niet op haet ſcherpſinnig⸗ s maeche/dat 3p grouwelijch heee | 

woͤorden geloovelcher maken /nach en ffaen ap Ende defe tfamenbindinge des woorts ende det | 

hes Za . 

Kaper aar he tuofelingge en warden. omgedseven / tachaligen te ſiercken om dat fr altijdt onder beele SIPS 12 
wanchelbaer/ nach oack met allerlep feet Klepne — angeſtadich ſij n / tat dat Gp de herten 

geeſts. Het is wel waer / Wanneer mien wilde ſeure haer ſelben verſeeckert tgeetupaeniſ⸗ 
met de argumenten ommegaen / men ſouder Welldich maeckt / ende niee en ner bee — dr 
brie voortbreugẽ / door de welcke men (oude lich· noch dec vedenen onderworpen Ywoden : erde Pe arositepe 
telyck bewyſen / ift dat daer eenich Gadt in den dat fp nochtang Be feecherhendt gie fi bebaast ppp Oer, bevligëe 
hemelis / datde werende Propheten / ende het amg te hebben / verkrijcht Haarde —— en 
Cuangelinnt ban hem komen zjn. Da hoe des geefte, Want hoe wel (rvan felf dao, Haer Ur: Sonfalie, 
wel gheteerde ende fonverlinghe vernuftighe Majeſteyt eevaiedinghe ghekrycht nectar Se berfee 

5 ĳ beruesght geks woozts 



Cap, 8. 

anders dâ gelijc af Wp Gods Godheyt ſelve aen: 
fchauden) dat zy daa? menſchẽ bedieninge is Ban 

heur van Hit 

Beupgen aerheyt gelije fijn / waer op ons oordeel mochte 

vernuft al onder een Dinck dat bupten. 
fkadichept ende perijchel des oordeels is. 

tebegeen : maer am dar Wp gevoelen Dat een 
ant\wijfeljche kracht Bode daer in krachtiglyc 

“maernechtang teven diglijcker en krachtiglicker 

Dan menſchelycke Wille of wetenſchap kan nme 

ken/tat gehaagfacmhepdt getrocken ende ontſte⸗ 
Eſai. 43 10. ker mopden. Daerom roept Gad dao, Eſaiam 

Zords Pt met feer goeden rechte Dat de Propheten met al: 
Des Pri ppe- fe Den valche hem getupgen zjn /am dat zp daor 
(ten Prephecien volleert zhnde/waerachtiglijck ende 
Efais3.10. gntwpfelije hielden / dat fander bedzoch oft twij- 

' fclachtichept God geſproken hadde. So ift dan 

futche wijfmakinge Die geene redenen en epfcht 
ende fulche kenniſſe Die met feet goede reden bez 

en doen op niet gelje faninuge plegen/ ſamtyts 
een onbekende fake aen te grypen / de welche ter 
ſtont wel ingeften ſjnde / miſhaecht: maer am Dat 
Vp wel weten Dat wy de oanverwinnelicke waer: 

epe hebben. Pechaock gelije De ellendige men: 
fehen plegert haer gevangen Gerte tot fuperftitie 

Werekt/wacr daar wp Wel willens ende wetens / 

Van de kenniffe Gods des Scheppers. 
beweecht zy ons dan eerſt ernſtelyck / als fp door | En ſal niet eenen yegelyck geopenbaert worden. 
den geeft in onſe herten verſegelt is. Do dã / doo⸗ Daerom ſoo wanneer ong De kleynhz des getals 

sijn kracht gerlicht zynde / gelooven Wp nuntet der geloovigen beroert, laet ang daerentegen gez Mar. ut. 

Daaz onfe oftanderer menſchen oordeel / Dat de | dencken Dat geene andere de verborghentheden 

fhaifture van Bove komt:maer boven menſche⸗ Bode begrypen / dan Dien het gegeven IS, 
iyck oordeel ſtellen opt feherder dan fekher (nietf — 

Efa.s 3.1! 
ARateiz, 10 

nos 8.9: 

Cappittel bij. 8 
Dat ber betwtifinghen genoegh zijn (fo herre menſchelijch 

Ze fekers den mant Bads felve tat ons gekamen, Myen ernuft ſteeckt) am de fchechepr der Schuft te bebeſtigen. 

facchen nac argumenten noch redenen Die der Wer deſe verſelierthept miet en is / dewelt⸗ Se twesde 

V Vie baoger ende ftercfier ian alle men: Bite sep 
fteumen:maer wp anderwo?pen ons oo2deelendel fchelijck oordeẽl / daer fal de autogitept Der ſchrif⸗ ſigher de 

alle onge⸗ tuere te vergeefs met argumenten ghewapent/ 
En dit oft met Der ghemeynten cendzachtighepdt ghe⸗ 

—— er bdeyplug 

ei J hed 

flercht / aft daa, andere behulx beveſtight was or 
den. Want eer dit fondament gelept is/ blijft ſy Meene 
altjts onſeker. Ende wederom alg deſe eenmael 
ig ban ons godvreeſentlyck ende na hare Weers 
dighepdt aengenomen ende Dan alle twÿfelach⸗ 
tichept bevryt: ban zyn Die Dingen ſeer beguaem 
behulpingen Die anders niet krachtigh genoegh 
en waren / om Gaer in onſe herten te verſekeren. 
Want hetis wonder wat grooter verſterckin⸗ gene bera 
ghe daerupt kamt / als wp met ſtrenghe neer: dinge dee 
ſtigheyt overleggen / hoe dat Godt de uptdeelin: bevligber 
ge zijner wijf Gepdt wanderlijck Geeft Daer in ge 8 Weers 
ordineert ende gefchickt / hee hemelſch de leere digpept. : 
alomme zy / ende gheenen aertfchen reucke en 3 De waers 
geeft: hoe fchaane eendzachtiahepdt aller leder berdi. 
ander malcanderen / ende ander diergelijchie bez 
quame dinghen / Waer daor de geſcheiften mas 
ghen JRajeftept geerdgen. Ende dan worden 
anfe herten nach grondelijchker verſterct / als wp 
bedencken dat up meer daa weerdighepdt der 

De ordent⸗ 

—* ſtaet te weten / waer in het herte geruſtelicker en⸗ Dingen dan daar de aengenanighepdt der woor⸗ 
4 Be ſtantvaſtichihcher růſt Dan im eenige redenen : | den tot hare verwonderinghe ghetrocken Woz , ze von 
il ende het is oock fulc een gevoelen / dwelck niet en den: Mant dit is oock niet ſander uptnemende —B 

ES. kan anderg dan upt henelſche openbaringe kaz boorfichtighept Godts geſchiet / dat de hooghe 
— nen Ick en ſpreke niet anders Dau Dat een pege⸗ verborgentheden des hemelſchen Lijcx ten mee 

— tje geloovich menſche bp hem ſelven proeft; nãer ſten deele ander verachtelyche nederheydt der 

de woorden blyven verre ander de behoorljcke woorden gheleert worden ; ap dat (wanneer zu 

perelartnge der fake, Atklate nu meer te ſeggen met luſtigher vwtſprañe verciert \wogden) de god: 

omdat ergens fal wederom plaetje komen om vã looſe niet en ſpotten / dat alleen de kracht der wel⸗ 

deſe fake te Gandelen:taet ons nu alleentijck we⸗ ſprekentheyt daer in regneert. Maer ñu dewijle 

| ten dat dit eerft een waerachtigh gelooveis / dat de onghecierde / ende bp na ongheſchickte ſſech⸗ 
teen was Doa den Geeft Godts in onfe Gerten verſeghelt tigheydt grooter eerbiedinge tat haer berwecht 

— — wort. Fa met deſe eenige reden fal de matige ende Da eenige welfprekenthept der Ozatagen : Wat 

erat. sr, Aeerlijche Ieefer te vreden zijn. Eſaias belooft, machmen anders oozdeele Dan datde fwacht Bex 
oane ó.45. Dat alle de Vinderen det vernieuder ghenepnre waerheyt / der Schriftuere fa machtich ſtaet / dat 
Jere.z31. 33e fullen Gods diſcipulen zijn. Daer geeft God een, haer geen konſten der waagden noodigh en zo 2 

) ſonderlinge privilegie den untvercorenen alleen⸗ Daerom bewijft de Apoſtel niet ſonderreden / dat 

ihck / de welche hy Ban den gaͤntfchen menſchlyc⸗ her geloove der Corintheren ig acfondeert doo⸗ i.Coj.⁊. a 

ken geflachte onderſcheyt. Want wat beginſel Bode kracht / ende niet deo? menfchelijche wijf 

ifferder waerachtiger leete/ anders Dancen Be- | Gepdt / Want zijn predikinghe onder hen niet crt 

repde blpmoedighepdt am De ſtemme Godts te | hadde aengenaem gheweeft daag aenpzijfelijche 

Bent.zo to. hooren Nu Godt begeert gehoort te zijne door woorden der menfchelijcker wijf hept/Maer doorz 

Aon, 10.67 He mont Moſis geſyck geſcheeven ig: En ſeght vertooninghe des geeſts ende hrachte, Want 

niet in uwe herte, Wie fal opclimmen inden Her | De waerhepdt Wozdt van alle twyfelachtigheyt 

mel#of/ Die falaf kamen inden afgrontsfiet het | beozjdt / als (pop geen vreemde hulpe fleumen= 

waozdt ig in dynen monde. Iſt dat Godt defen | de / ſelve alleen genaechfaemig om haer ſelven Á 

: fchat des verftants heeft willen zijnen kinderen | re onderhouden. Ende hoe epgentlĳc deſe k
racht ard — 

N Wegh legghen / ſoo en ift geen wander Dat in den | der Schriftuere tac komt / ig Daecupt apenbaer inge, 

gemeynen hoop det menfchen ſoo grooter onwe⸗ 

| tenthepdeende onverftandichepdt geften wozdt. 

Den ghemepnen Donk der menfchen noen:e ick / 

‚aac alle de voorneem e tat Dat zp in het lichaem Demofthenem af Ciceronem : Ì 
Bier toc dient aach| Ariftorelem , oft eenige ander upt Dieu hoop : 

bat onder de gheſchriften der Menſchen hoe 
konſtichlhck zp oock verciertzijn / gheen faa 
Grachtigh enig om ong te bewegten. Heeft 

leeft Platonem, 

Dat Eſaias vermaent/ Dat de Prophetiſche lee⸗ ick bekenne Dat fp u felten wonderlck aen⸗ J Ber ghemeynte geplant zijne 

inge niet alleentipck den Dzeemden 

Den Joden / de welche wilden huyſghenooten | dat ghy van daer kamt tot het leſen Der 

geacht Worden/(alangGetaavelijck zyn / ende | ruere/Die alfa lebendig!ie beraeren/t'fp met vânen 

fe Want de arm Dobre} wille of orwille / endealſo Doo? uwe herte dringen pe oack mede De oorſake. 

/_maer aack| (ochen/bebhagen/bewegen/ende zr 
⸗ Schei 

ende 



Cap. 8, Het 1. Böeck:- Fol. 9. 
erde alfa in het merch ſitten / dat by de krachtige nigen tijt voor alle andere ſchey vers is) de over⸗ 
werckinge deſes gevoelens / de kracht derzata-| gevingefijnder leere van ſoo hodgen ende verren 
ren ende Philoſophen bynae ſal verf Winden ende begmñe verhaelt. 
poel warden: o Dar het lieht zp te bemerchen dat + Een zo dat wp magelyck luſt hebben den E⸗ Welcke tegé 
de heylige Schriftueren mat gadlijcr unt geven / gyptiſchen te geloaven / die haer outhept uptrecz Ache —— 
dewelcke alie gaven ende gen aden des menſche⸗hen tot fest dupſent jaren vaar de ſcheppinge det mer reehten 
leken vernufts fa Berre te boven gaen, Werelt : maer dewyle Gaer geklap aac van alle geſint worse 

6 Bebeers 2 Ick bekenne wel dat ſommige Propheten een | Depdenfche ſchryvers is altijtg befpat geweeſt / 
ehz· welt? ſchoan ende luchtige / ja oock uñtnemen de luftige [fd en heb ick niet te acbepden om ſulcx te wever: 
Ke ude PIP maniere van fpachen hebben / fa dat hare wel-|legghen. ofephus tegen Appionem brenght ghe⸗ 
sconfte haer fpechenthept den Werẽltſchen ſchreyveren nieten |tupgeniffen voort die Weerdigh zijn verhaelt te 
Schiafet Vacht. Daar fulcheeremipelen heeft De heylige worden / unt ſeer oude Schrijvers: Daer upt men 
geefs. Geeft willen bewijſẽ dat hem geen welſprekent⸗ mach Lerftaen dat na aller Bepdenen eendzachz 

Hept en Geeft gebrs ken / als hyergens grove ende tigh gevoelen / de leere Die inde Wet gegeven is / 
ſechte ſprake gebruuckt Geeft, · Maer of her zp Dat | Bande eerſte tijden aen ik vermaert ende in eere 
go Daviden Eſaiam ende dietgelijche leeft / der geweeſt hoewel zp noch gelefen nach waerach⸗ zp, autozie 
welcker moorden luſtichlyck ende behaeghlyck tighlyck bekent en was. J2uom dat bp de booſe tept code 
ploepen:ofte Umag die Dee-herder/ Jere niam / geen quaet bermaeden en faude blyven/ nach de dat groote 
ende Zachariam / der welche ſpreucken boerach⸗ ongefchickte geen oorſake hebben tot ſpotten / fa aenſien. 
tich is: alam ſal de Majeſteyt des Geefts daer neemt Godt beyde deſe peryckelen wegh dobr 
bau ick geſproken hebbe apenbger zijn Heten is ſeer gaede middelen, Ce weten alg Moſes verz 
mp oocſt niet verborgen / dat de Dupvcl (gelijck haelt wat Jacob door gaddelijcke ingevinge v 
be m veele dingen God gevepnf delije na volcht / na drie hondert jaren te voren vercondicht beeft 
gin daor de bedziegelijche gelijehhepde te bet inde pan zie noconieren. Hoe edel maect hp zin gez 
herten Der eenvsudiger menfchen te gevraken)aoc ſſachte? Fa hyp teechent dar met eeuwige fchanz 
de ongodſycke dwalingen Baer mede Gy de ellen: de mden perfoan LevisSimeon(fept hy ende Le: 
dige menschen bedrooch / heeft liſtichlye n:et on⸗ vi Baten der ongerechtighepdt: mijn zieleen ko⸗ 
gecierde ende bp nae barbariſch ende vreemde me niet in haren raet / nach mijn tonge in haer 
{pake gefacpt/ende dicmael aude af gelepde wij-|fecreet, Ap hadde voorwaer die onecre moghen 
ſe van ek gebruyckt / am ander defen val-| verfwijgens niet alleenlijc am fijnen vader te verz 

ſchen ſchyn zijn bedzach te decken. Maer hoe p-|fchaanen/ maer aack op dat hp hem-felven met 
Del ende hatelic deſe verkeerde neeftichept zp / dat! zijnen gantfchen Gupfe niet eenf deels metter felfz 
kan een pegelije ſien die met middelmatigen ber? | der ſchande en befprengde. Loe falmen kannen 
ſtande begãeft ie. Ende fa veel de heylige Schrif⸗ van Moſe quaet vermoeden / al& dat hp ſoude 
tuere aengaet / hoewel haaveerdige ende dertel angetrauwelijck geſchreven hebben/ dewijle ha 
menfchenarbepden am vele daer aen te knagen/| gewillightjck daa? den heplighen Geeft vercan= 
nachtans tft vaft dat fp bol fententien ig de niet |Digende/ dat den eerften auteur zyns geflachte 
en hebben kannen van menfchen begrepen Woz: |fp grauwelyck gheweeft / nach zjn epghen eere 
den. Men fie in eenen pegelijcken Prophete:daer jen ſoeckt nach en wengert inde haet zyns valer 
en falniet een bewanden worden Die niet en zp|te kamen / den welcken dat ſonder twpfel ſwaer Es 
verre boven menfchelijche mate gegaen:fa datde Was, Ende alg hp ooc de angoddelijche murmuz Mum, 12,55 
gene die in Defer leere geenen fmaeck en hebben / reringhe Aaronis zijng natuerlijcker Broeders 
gantſchelyck te achten zjn (ander make te fijne, [ende Marie zijnder fufter verhaelt / ſullen wp ſeg⸗ 

Beſondere 3 Andere hebben deſe fake overvloedichlyc ge-| gen dat hp upt den gevoelẽ fijne vleeſchs ſpreect / 
bewifredes handelt / daerom fal het hier genoegh zijn alleen-|of Dat hp het bevel Des he pligen Geefts gehoor⸗ 
nen Een Ge wepnige dingen aengeroert te hebben / die tot ſaem is? Boven deſen / dewyle hy de opperfte 
ftamente, De ſumma Der ſaecke aldermeeſt Dienen, Boven autoriteyt hadde / waerom en laet hp het recht í 

de Dingen die ick nugengeroert hebbe / heeft oock des apperften priefterfchaps niet fijnen kindes 
de outhept der Scheiftuere geert kleyn gewichte.|ren / maer verwoꝛrpt Die tat De laetfte ende ver⸗ 
Want hoewel de Grieckſehe ſchryvers veel ſpre⸗ achtſte plaetſe. Dt veelen dingen roere ic alleen 
ken vande Eguptiſche Theologie / ſo en ig nach-|wepnighe aen / maerinde Wet fullen alamme 
taus nergens geen teechen eentger eligie te ine [veele bewyſingen gevonden worden / De welcke 

1Beouthept den / Dat niet lange nae Moſes tijde en zp. Ende volcomen getrauwighepdt Moſi tae wijfen /faa —— Moſes en dichte niet eenen nieuwen God:maer dat hp ſonder twijfel gelyc een Engel Bode upt ARS geeft te hennen het gene dat de Ifracliten hebben [den Wemel vaagtcame. 
/ vanden eeuuigen God dao, haer baders in lan-{s NQu fa veele ende uptnemende miraculen Die hp 3 memtcas — 

ge ordentlicke achterbalginge der tijden geleert / verhaelt / fijn alte bebeſtingen der Wetende leeve culen, | 
ende als ban hande tot handt ontfangen. JDant [van hem gegeven, Want dat hp door de woicke Erob.z41g 
Wat doet hp anderg Dan dat hyſe weder⸗ roept is opgenamen inden Berch : Dat hp daer tot Heer: 
tat Bet berbont Godts met Abraham gemaecht? | tigh dagen ig geweeft bupten alle menfchelijche 
Hadde hp een ongehoort dinck voortgebracht / ſo verkeeringe: dat inde gevinge der Wet fijn aen⸗ 
en hadde hp geenen vrpen toeganck tot den bal-|fichte blinckede ghelyck met radien der Son⸗ Erod. 34.26 
Ke gekregen : maer De verloſſinge upt de Dienft-[nen : dat de blirem alomme lichteden / ende Evod. — 
baerheyt daer fp in gehouden waren / moeſte een in de gantfche Bucht Donder ende gherupfch 3 
ſo ge onder hen allen wel bekent ende gehan⸗ ghehodrt / dat oock de Baſupne met gheenen 
belt: fa Dat Der felper meldinge haerder aller herz menſcheihcken NMonde op-gheblafenb pndes 4 

Gen, v5.r3. ten terftont opgichtede, Pa het 15 der waerhepdt dat den inganck des Cabernakels wert daag de Erad.40,34 > din 240 gelijck dat fp oack van den getale Der vier hoͤn⸗ Wolcke die daecteghen ſtont / van het gheſichte — deg voltx ontnomen : Dat de autoꝛitept kn uuw 6.24 

Sen. 49. 55 

24. dertjaren geleert waren, u maetmen over leg⸗ 1 
Mesoj7.o, gen met Wat graater outhepdt de heplige Schaf | wert Wondertje bevzijt met faa grouwelycken tuere alle andere geſchriften te boben gaet / de⸗ verderve Caze / Bathan / ende Ariban/ ende 

Wile Moſes (deweleke nochtans ſelde faa mez [der gantſcher vgnihee: bende; Dat de ſteen⸗ 
; iij xotz⸗ 



„Cap.3. 
Pum.zo.to rotsfe Met fijn roede geſlagẽ ſjnde / heeft terſtant 
Puuurt.ge genen Vaterftraant upt geworpen: Dar tot zijn 

gebet is an npt den Memel geregentsheeft wiet 
„Gier mede Bodt vanden Memel Moſen als eenen 

wed lea⸗ ontwfelycken Prophete aen geprefen. Iſt dat 
Anse ban pemauttegentazpt dat ie De dingen fette als ſe⸗ 

s sbelieke re, “kerende bekent / de welchenechtans nieten fijn 

genwopptnz fander twyfelinge: dit wort bichtelije wederlent. 

ghe. ant dewile Moſes alte deſe dingen heeft in De 
gergaderinge der Iſraeliten verhaelt / machte 
Daer eenige plaetfe fijn am te liegen bp de gene Die 

De Ge Loop Get volc gecomen fijn / ende Dat Van onz 
gelaautahept/Gartnechichept/ andanckbaerhept 
en andere baaf heden ſtraffende /daerentuſſchen 
vaag haet aenſchyn geroemt hebben dat zijn leez 
re met ſulcke mivacuten bevefticht ware / Die zy 
nergens? gefien en hadden? 

ei gnoes 6 Aant dat ie weerdich acngemerchit te wor⸗ 
godloofe re: Den/dat (aa wanneer hy van miraculen verhaelt 
geuwozpintz dock daer mede andere Dingen Hatelijc verhaelt / 
Beerlage Bie het gantſche Hole hadden magen verwecken 

_ginge. am fe wederſpreken / hadden zy daer in een De al⸗ 
Derminfte oorſake ge banden. Waer upt het blyct 

Dat fp niet anderg en (ijn be weerht geworden om 

fulcr te bekennen dan dat zp daer bevindinge en: 
De beproe vinge Waren meet Dart genoegh Aver: 
mannen. Maer deu de fake fa kſaer was datſe 
de Heydenſche ſchrybers niet en hebben mogen 
berfaken/te weten/Dat ban Moſe miracuten fijn 
gedaen/fa Geeft de Vader der leugen hen een Val: 
fche Befchuldinge in gegeven / dat zp Die ſouden 

€Erod, 7.11. Den warten kanten toe ſchꝛehyven. Maer door 

en gaet met verſterckingen nach tooverie om / die 
niet en arbept om de herten des valer te verblin⸗ 

EE den / op Bat Gp eenen naem gekrijge. 

Bzoeder Aaron niet en fijn / maer alleenlijck Lal: Exod.16.15. 

234 

am Get volc te voeden:en 

fauden upt De verrottinge verſtaen / dat haer onz 
gelaobichept van Gode geftraft wert ® Hier toe 
Dient aac dat Gad zijnen dienſtknecht heeft met 
bele ernſtige verſoeckinge laten alfa beproeven/ 
dat nude onredeldehe Menſchen die hem tegen: 
ſpreken / geenen voortganck en magen gecrijgen, 
Pant fa wanneer nu het geheel volt ie hooveer⸗ 

ligen dienſtknecht Ì 
Ì beeft hphaer raſerie konnen met tooverie of ver⸗ 
— Vio⸗ ſchrichinge bedriegen £ De uptkomfte leert oock 
vᷣheilen· ¶ gpentijc Dat dooe ſulcke wife zijn leere is tat al⸗ 

fen tijden ende eeuwen beveſticht geworden. 

Ce 

uiſ· 49.10o 

, mat giſſingen beſchuldigen zp dien met farte ruſt was / ende oock mepnde bp de Chaldeen hul- ; 
xod, 1674 ſonſten/ den welcken defe ſnperſtitie fa graat een | PELE binden: 

A grauwel ie / dat Gp beveelt die doodt te ſteenigen | te Dien tijde Dat de Stadt foude verdorven / ende 
bie ban de ſwarte konftenaergende waerfeggers | bet volck gevangen wech gelept Warden „Ende 
alteentic raet vraegden! Boorwaer geë bedrieger, of Wp toe ſieten Dar Dit gheen klaer bewijs ghes 

| naegt en mas ban Godlijche ingevinge/ dat hp 

Van de keriniffe Gods des Scheppers, 
van Bier tijt aen Doe hu dit heeft geſchreven / zin 
Daer niet handert jaren Deez geleden /eer Dat Ban 
den feeprer int geflachte Aude gemeldet wordt? 184m. lu. ) 
Dae Saul was tot Ger Aycke bercozen / ſcheen 
niet de Coninclycke macht im het geflacht Ben: 
jamin gefet te zyn. Als David van Samuel gez 
falft wert / wat middel mag daer am de kroone 
van Saul op David te Brengen / Wie hadde gez 
hoopt dat upt eenen flechten hupfe eens bee-herz 
ders faude een Coninck gecoimen hebben? Ende 
de wijle daer feven Broeders waren / Wie ſoude 

rSam,16,13 

de fake Badde met Gare epgen aagen geſien? faur | Der minften de eere toe gefchzeven hebben? Ende 
door wat middel is hp daer nae tot het rcke gez 
kamen: Wie fal ſeggen dat zijn falvinge is daor 
menſchelycke canfte aft vernüft / oft voorſtehtig⸗ 
bep grt ——— veel meet 
een volbrenginge der hemelfcher prophetie en zp? 
Deſgeiher dat hp boorſept (hoewel Bupfterlijdk) — 
van De Heydenen tat het verbondt Godtsnen te Gepdenen. 
nemen / dewÿle het antrent twee Dupfent jaren 
daer nae is geſchiet / wort niet Daer daor openbaer 
dat hp daa, Godlicke ingevinge heeft geſproken? 
Ick late andere voorſeggingen / de welche zoo id 
gantfchelijck Sodlhene openbaringe uptgeven/ Da anderer 
dat het alle menschen die el hare fmnen heb: Paopderen, 
ben/openbaer is / dat Gad die ig Die Daer (preect. zen, z 
Int korte / de eenige fanck Moſis is cen luchtigh "7" 
ſpiegel waer in Bodt klaerlyck geſien wort ®en onder⸗ 
8 Dit wort oock klaerlycker in De andere Pro⸗ ganck van 
peten gefien : upt de welcke ick alleenlijck mep: Jeruſalem / 
mige exempelen wil uptlefen / want het Ware te Beeren, PE 
groeten arbept die alle te berfamelen. Cen cer: dee borer wt 
ften/ haewel ten tijden Eſaia het rijche Gude gez Babel, door 

Ben dienft 

fa vercandichde nochtans Efaiag A Eus, 

fange te wagen dingen voorſepde / Die doen fchez 
Duicr doet | nen fabulen te zijn, ende namaels waerachtigh 

Moſes niet: maer de wyle hy roept dat Gp en zijn | beLonden sijn : nochtans de Praphetien die hp 
aack mede Bande verloſſinghe voorſeyt / en kon⸗ 

Brengen dat Godt geboden heeft / ſo wederlept hp | ien tun niet fegghen van pemande anders Dart 

gendech alle quade befcjuldinge, Ende ift Dat op | van Bove gehamen te zyne ? Lp noemt Cyrum, Efaagsars 
De faken felve aenmerekẽ / dao? wat taaverie heeft door den welcken de Caldeen fauden te ander 
Bp doch konnen maken dat het Man faude alte | gebzacht / ende zijn vale tat vrohent berlaft wor⸗ 
dage upt den Wemel vegenen/en genoegſaem fijn den, Ende van dien tijde doen De Prophete dit al⸗ 

dat de gene Die daer van | DUS Vao2fepde/ zijn meer dan handert jaren daag 
boven de behoorihele wate hadden wech geleyt/ geleden eer Cyrus gebogen werdt. Mant hp ig 

eerfk in het handerrfte Haer nae des Propheten 
doodt geboren. Niemandt en konde daen giſſen 
nach raden Dat daer faude eert Cyrus wefen Die 
tegen de Babploniſche faude krygen / ende ſulck 
een gheweldigh een-haofdich ycke onder zyn monarchie 
hant gebracht hebbende / faude een epnde Der gez 
vangenijfe des Iſraelitiſchen voltx maken. Defe 

Dichlijck ende dertelyck tegen hem op geftaen/nu | naeckte verhalinge ſonder cenige Lercteringe der 

fammighe onder malcanderen een oproeriſche Waorden/be wijf zp hiet gantfehelijck dat de din⸗ 

bende makende / hebben gearbeyt am den Gep- | gen Die Eſaias ppaehet:miet menſchelycke giſſin⸗ 
tBodo te niete re maken : hac ghen / maer ontwonfelycke voorſeggingen Gode 

zijn? Wederam als Jeremias wepnichtjdtseer Tere, 25.213 
Get Balck werdt gevangen Werk gefendt / voor⸗ 12. 

fepde dat De ghevangheniffe faude mett ſeven⸗ 
tich Jaren cen eynde hebben / ende dat het bolck 

7 Boven defen/ dat Gp in den perfaon Jacobs ſoude vap weder· keeren / maefte zijn tonghe niet 

Be men den gheflachte Fude Get Rcke toeſchryft / mie | door den Geeft Bads a 

oakevoe, Han berfaken dat ſuler niet en zp Dog? Den Pzo-| Dat miet graote anbefchgaemtfept/te verf aken dat 

repgent dé phetiſchen geeft geſchiet: voornemelyck iſt / dar | de autoritept der Prapheten is WEL ſulcke bewijs 

frame ue up De fake fetwe/ gelijck zy met de uptkamfte bez ſinge beveſticht gheweeſt / ende Dat het vervult 8 

D ganden is/averdencken 3 Of fehoon Moſes de | za dat ſy 
eerfte autheur defer Pzophetie Ware : nachtans| geven # 

eregeert worden? Waer 

raemen om Garen woorden geloove te 
Te weten / de cevfte dingen fijn gefchiet/ 

ende ick 



Cap. 3 Het 1. Boeck. Fol. ro, 
Efa.rrsoe … CnDE ich berrondinge uuieume: eer fd kamen / ſal den / dewÿle het haft is bat zy terſtant alg Be ver⸗ 
4 sd cen” ichfe ure kermen geven, Ick late baren Dat Jere⸗ volginge ophielt / waren / ende Ban alten Godfa⸗ 
—— mias ende Esechiel / hoe wel zy fa ijt verſchey⸗ ligeñ dieſe in der ſelver leere apgevoet zynde) ſeer 

meng? den waren / nochtans bepde ten ſelven tyde pro⸗ wel kenden / zijn Bekende gewazden t Jasock 
pheteerende / m alten: Waarde: fa wel overeen co⸗ hoewel alte gadtoofe menſchen (geltic af zu te faz 
men / gelic of zp malkanderen hadden in gegeven pmen geſwozen hadden de Joden hooveerdichlic 
Wat zp fauden ſeggen. En wat fullen op ſeggen beſpot hebben / faa en heeft nachtang nant pez 

za Van Daniele? ſcheyft Gp niet alfa pꝛophetien van mant daer Ban hen tegen geworpen Dat fp (aud 
Keke Dingen Die by na gefchieden ſouden na 6oo, jaren) |valfche baecken op valfche namen hebben laten 
Jranbette. gelek ef Speen Giftazie befchrene van Dingen Die uptgaen. Want Gae wel zp de Hodifche Heligie 
Cab · Aetic· gefchiet ende alom bekent Waren De Godſalige Berachteden / fos bekenden zp nochtans Moſen 

Die Defe Dingen wel overdacht hebben / fullen Den autheur Daer ban te zijn. Wat daen dan defe 
overvloediãſyck ge wapent zyn am der godloo⸗ bulderers anders dan Dat ſy haer hantfche an: 
fer tegenblaff ingen te bedwingen, Want defe bez ſchamelheyt openbaren / als Sp liegt dat de baec: _ 
Wijtmahen zijn apenbaer datſe met geene fpattiz | ker der welcher heplige authept Daas aller hiſto⸗ 
fche reden cannen wederleyt worden. rrien eendzachtich geboelen is gepreſen / zijn val⸗ p 

Se eethe te 9 Ac weet Wel wat ſommige ondeugende men: jfchelick ander Valfche namen uptgegaen FPaer ten 
gemworpig- ſchen in hoecken teghenſchetteren ant De fcherp- ap dat ic niet te bergeef ste veel arbepdts en dae boozficbtig- 
ge tegen fimnichept haers verſtants m de beſtornunge der [in fa Gatelijcke valſche Befchuldingen te weder, bert Bors 
——— waerheyt re betaanen, Want zp vragen:wie ont leggen / laet ons liever hier upt oberleggen hoe eel 
piesen. heeft verfchert dat de Scheiftuere Daag Moſem ſozchvuldichlyc Bodt fijn wooat heeft bewaert/ boecken veg 

ende de Pzapheten zijn geſcheeven / die onder ha⸗ dewyl hp dat upt de Wreethepdt diens feer. gran: berligvee 
re namen gelefen worden, la zp dorven oock een |weljeken Tprans heeft (als upt een geweldigh A ufipece 
vrage opwerpen / of oock opt eenige Moſes ghe⸗vper boven alſer menfchê verwachtinge) verlaft: eeuwen os 

Wattwoort. eeft zp. Nu waert Dat pemant wilde in twyfe⸗ |en heeft de Godſalige Prieſters met fulchte ftant- der fo neel 
linge feften of aack eenige Plato ofte Anftoreles, 
af Cicero gheweeft zp : wie en ſoude niet ſegghen 

gaftichept ge wapent / Dat zy niet antften hebben 
defen ſchat aack met verlies haers leens ( had- be 
det naodich geweeft den nacameren te Bewaren, 

branden ens 
wreede 

becholgine 
gen. dat ſulcke uptfimnichepdt ware met vuyſten ofte | 

met roeden ke ſtraffen. De wet Mopſis is meer (ende heeft de onderſoeckinge fa beeler ffadthau- 
door godlicke voorſichticheyt dan Dae? menſche⸗ deren verblintende te niete gemaecht. Wie en 
licke neerftichept wanderlyck be waert ge weeft, ſoude dat uptnentende ende wanderbaer werck 
En hoewel zp daar der Prieſteren onachtfaem:- | Bads niet bekenné/dat de B, boecken dewelcke 
hept heeft wennigen tijt gelijck begrauë geweeft/ [de gadlaafe menfchen mepnden gantfehelic uptz 
fa is fp ban Dien tyde aen/ doenſe De Godſalighe geropt te zyne / fijn teeftant Mederam in 't opene 
Coninck Joſias heeft gevonden / althts ſonder Baer gecanten/en dat in qraatereertmeerdichepdt 
pphauben in der wenfchen handen ge weeft. En: [dan zp te vazen Waren? Mant sp zijn Daer nae inr 

ztieg.nn 8. De Joſias heeftfe niet alg een nieu afte onbekent Geiecſche tale over gefet gewor den maer doos fp 
2e Pa.ze15 dinck voortgebracht: maer als Die althte hadde [der gantfcher Werelt zyn openbaer ghewazden, 

oypenbaer geweeft/ ende waer van noch gemepne | En dit mirakel en ig niet alleenlijck daer in ghe⸗ 
ende verſche gedachteriffe was, De Wet gelijck ſchenen / dat hyde tafelen des verbonts heeft van 
zy alder eerſt was befchzeven/ Wert inden Cen de bloetgierige gebaden Antiochie verlaft / maer 
pel bewaert ende eẽ copie Daer upt wert bewaert dat ander fa vele en menigerlep ellendic heden en: 
ander des Conincx brieven, Het wag alleenlijck [de verwoeſtingen des Jodiſchen valer / waer 
heſchiedt Dat de JPziefters hadden dao? onacht⸗ door Get dickmael beracmaet ende bp na verdo?: 
aembepdt afgelaten De Wet na ghewoonlcke ven was / nochtans de Wet ende Peopheten zjn 
Wijfe te verkondigen / ende het voſck hadde oock angeſchent overgebleven. De Bebseeufche Kate 
Ban de gewoonlytke lefinge geen were gemaect, lach niet alleenlijck ander graaten naem/ maer 
Ende dat meer igf daer en is noyt eeuwe voorby vock bpnaanbekent : Ende Voazwaerkhadde 
ghegaen / waer in de autogite pt der wer niet ent 5 God niet willen der Waerachtiger Keligie baoz 
beveftichtende verniet ge weeft, Heeft Mopſes (fien /de Tale ware gantfchetijck te niete gegaen. 
van Die niet bekende gheweeſt die Davidem la⸗ Want hae Wijt zp Ban den natuerlBeken gebrupe 
fen? Maer op dat ick Van allen in t gemepn ſpre⸗ der Daderlantfctjer tale zijn af ge weken/nae dat 
ke / het is meer dan ſeker dat Gare gefchziften niet (zp npt de Babplanifche gevanckenifte ſyn weder 
andergen zijn tot de nakamers gekomen / dan [gekeert / dat ig openbaer upt de Propheten die te 

Se Bjlecs 
ſche upglegà 
Wee 

Beanderte jo Ende dat fp upt De hiſtorie der Machabeen [dat Eheſtus machte te sijnen tijde aheopenbaert 
She, PT poostbzenghen om de fekerepdt der Schefftuere worden / te weten dao? de alder argelaavichfte 

te verminderensdat is ſodanich dat geen beguar | panden Cheiſti / namelijck Be Joden:de welche Beſondere 4 
mer Dinck en kan bedacht worden ant De ſelve te | Auguftinug te rechte noemt Baeck maerders der betwfcebes F 
beveſtigen. Nochtaus ſullen Wp eerſt de verwe gemepnte Cheiſti / am dat zp one de boechen heb: Bente 
Die ſy daer aenſtrycken / afwiſſchen: ende Daer na ben toegedient / der welcker gebzupeh zyſelve nief ranente, 
dat geſchut dat fp tegen ang ſetten / op hen ſelven jen hebben, 1. @erdgien 

ypmmac.1,59 wederkeren, Deijle Anuochus (eggen fp)Geeft|rx Nu iſt Dat wp comen tot het nieuwe Tefta- Brann 
* alle de boecken doen verbranden / van Waer (jn ment: heeft de waerheyt des fcluen niet ſeer La accoogtzerde 

de exemplaren gekamen die wunuhebben? Wier ſte ſteunen 8 Dedrie Euangeliſten verhalen De bare uotnes 
Antwoor, op vraghe ick Wederom / it Wat Winckel de Hiſtorie met nederige ende ver aehtelhcke woor — 

ſelve hebben kannen ſoo korts gheſmeet Woz: | oen, il dd At, hooveerdighen dee (js J iin vaal: ben, D 

vande Daders diefe cenfdeels hebben haaren 
ſpreken / ende eenſ deels ban de toehoorders upt 
berfcher gedachteniffe gehoort hebben / dat zy al⸗ 
faa geſproken hebben:Ende alſoo zijn fp te allen 
tijde Ban nacamers tat nacamers als van hant 
tor hant aber genomen geworden. 

dien tijde zijn ge weeft; het welche daerom is nut 
aengemerckt te sne / om Hat upt deſe vergeljc⸗ 
kinge de outhept der Wetende Prapheten te bez 
ter geſien wordt · Ende daa? welche menfch 
heeft Gad de leere der falighept die in de Wete 

en Beneerrie: 
Jet enz bept der Pos 

de Propheten ig begrepen / boor ans bewaert / op deo. 



Cap.8. Van de kenniffe Gods des Scheppers. 
walgelijck:te weten/am Dat zy geen acht en heb⸗ geweeſt? Fa/'t ig meer Daer upt te beſtuyten dat 
ben ap de voornaemſte Hooft-fluchen der leere [fp van Gode fp/dewijle fp regen alle menſchen tez 

unt de welche het licht ware re verſtaen / dat zy ghen (Erydende arbept / ig nochtans doo? Baer 
baven menfehelije Begrijp van hemelſche dingen [tracht altyt vaar gekomen, Wier toe dient oock Een Obere 

fpzeken.Doopvaacr alle Die cen druppel natuerlic⸗ [Dat niet alleenlúceen ſtadt / aft niet een volck en per —— 

he ſchaenite hebben ſullen door het lefen des eer⸗ heeft De Sechriftuere eendrachtelhck aeugenomẽ: gen/ welcke 

ſten Capittels Luce beſchaemt worden. Ende de | maer ſoo pt ende breedt haer de werelt ſtreckt / On or 

ze , Peediktngen Cheiſti / der welcker ſamma van de | heeft fp met henlige eendzachtighept haer autogiz nieren onbe 

deie Euangeliſten coatelijch wert begrepen can-|tept geregen ander fa veele Balchen / die ander malkande: 

neu hare ghefcheiften lichtelijk ban alle verach⸗ |geen Dick ander malkanderen gemept hadden. bak verſchern 

¶ Joannis / Enge bewopen. Ende Joannes van haage don: Nu haewel deſe ſulcke zo veeler verfeijepden her⸗ — 
Paumwene derende de gene Hie Gp niet en dwingt tot gehoor |teneendzachtighept / Die byna in alle ander din⸗ 

wett heere ſaemhept des geloofs / die hartneckicheyt ſlaet hy gen oneens waren / ous behaagt ſeer te bewegen / 

pesdept. te neder ſtertkelichet daneenigen blitem, Laet om dat zp fchijnt door Godtlycke kracht te ko⸗ 
| nu De EO beorcomen / Die ſeer mensa en tft hier vpt nachtang geen clepn ge⸗ 4 Be Scts 
| greaten melluft Gebben alg fp de eerWweerdichent | Wichte/alg Wp der gener / die alfa eendrachtig fijn (alige beig⸗ 

| per Schaftuere vpt haverende anderer menfelen | geworden Godtfalighept aenfien. Ick en ſpreke ee ie 

| Gerten ftaaten. actie het Euangelnum Joannis) niet van allen/ maer ban Dief die Godals Wiche Maanen 

| {efen : Mpfullen daer in (Get zp met wille ofte an |ten fijner Gemepnte heeft daen lichten, 
| wille)dupfent fententie vinden / dieten minften| 13 Au met wat grooter geruftichept nioeten \OP De por, 

fiilten haet overftandichepdtopweeken : jae Die deſe leeve aennemen / dewelcke Wp fien met faa frandicbepot 
grauwelijck fullen in haer canfcientie cen beant-| beeler hepliger mannen blaet beveftichtende be: des Wacie⸗ 

merck branden / om haren fchünp te bedwingen. tucht te zine, Defedie leere eenmael aengeno⸗ karen. 

Dit felwe geſchiet aach inde geſcheiften Pault éft | men hebbende / en Gebben niet getwijfelt vodr Dez 

Petri : inde welche / hoewel het meefte deel der ſelve ſtout ende anbevzeeft / jae aack met graote Bebi. 1. 36; 
menfchen blintis / ſa worden fp nochtans Van de | Blpmoedighept den doodt aen te gaen : ende hae 

Se beroe⸗ godlycke Najeſteyt tat haer verbanden en als ſen ſouden Wire die met ſulcker verſegelinge is tat 
pinge der BeVanrgen gehoude, Ende dit eenige verheft ha ons gekomen / niet met vaſten ende anbeweegh⸗ 

A ſtelen. relcere avervlaedigljck genoegh boven de We- [lichen gelooue aeunemen? Sao enis dan dat 
ae telt/te weten dat * JPattheus te voozen in zijn | gheen kleyne beveſtinghe Der Dcheiftuere/Dat (Pc 

is. „+ tolhupstat gewin fat/ * Petrus ende Zoannes| niet fa veler getupgen bloet ig verfegelt geweeſt / > 

«prat.4.18 in hare ſcheepkens verkeerden, en alte grade on⸗ voornemeljck als wy overdencken dat fp om 
— 16. geleerde menſchen waren / niet geleert hebbende ! getupgeniffe des gelaaf ste geven / hebben den 

- Duahs Epe n der menſchen ſchole dat zp dert anderen mach: |daotaengegaen/niet daa? rafende uptfinnichept/ 
Lie ende tenleeren / ende dat Paulus niet alleenlijck een ‚gelijck famttg dwalende geeften plegen / maet 

zo-1oto.1s gpenbaer/nraer oot cen wreet en bloetgierieh vp: dosr vaſte ende gefkadige/ende ghematichde Liez KE 

eme 13: ant zjnde/ig tot eenen nieuwen menfche veran⸗ richepr tat Bod, Daer fn nach Beele andere rez EH 

ringe Paus dert / en heeft niet de onbooꝛrſien eft onverhoopte [Denen / die de weerdighepdt ende Majeſtept der ad 

ú. geranderinge bewefen / dat hp daa? goddelycke (fchziftuere connen niet alleenlyck in de Godtſa⸗ — 

cWelt bedwongen was de ſelveleere te beveſti⸗ (lige herten rde en aock tegen der val⸗ * 
Actoz.a . 4. glen, die Gp bevochten hadde. Taet Die honden ſcher beſchuldigers liſticheyt ſterckelyck hauden £ 

* verfaken/ dat de heplige geeft is op de Apoftelen \fEaende: nochtang en (ijn Die dooz haer ſelvẽ niet 

| gecamen/ off laet hen pᷣmmers de ekerhz Der Hi⸗ krachtich ghenaech am Lan der Schpiftuere vas 

ä fkoziete niete malen: de ſake ſelve betuygt noch⸗ | fte verſekertheyt te geven / tot Dat de hemelfche 
tang dat 3p fijn ban den geeft geleert ge weeft Die | Dader fijn Godthept daerin openbarende/ haer 

te vooren onder het ghemeyn volck (elfs verach⸗ eerweerdicheyt van alle twyfeliuge bevzijt. Daer 
tech zijnde / terftont fa aogelijck hebben be-|am fat de Scheiftuere dan eerft ghendechfaen tan eeen 
gonnen van Pemelfche verbopgentheden te ſpre⸗ (fijn tot de faligmakende kenniſſe Gods/als hare puicke qhee 

Ken, IN berfcherthept (al daazde inwendige aenradinge tupgemfJen 
Bewuſ te⸗ 12 Dactzijn oack andere ſeer gaede redenen / des hepligen Geeſtes gefandeert (fijn, Ende de —— 

Benuve be waerom het eendzachtiah gevoelen der gemepnte wenſchelhcke ghetuygeniſſen / Die tat haet bez zen zjn, ala 

Biton. niet ongewichtighen zp. Want het en is niet |veftinge dienen/en fulten dan niet pdel fijn/ alg matt be bece 

1 Pie alt clepn te achten/ dat van Dien tijden aen/ Doe de (fp gheſyck grave uytwendighe behulpfelen onſer —“ 

geduecende Scheiftuere ig gheopenbaert geweeſt / de willen wachhept/ De meefte ende apperſte getupgenifle Schat rat 

eemchedt ende herten der IDenfchen fa veeler tijden zijn in na valgen. Maer die doen angefchichteljck / DIE weftngbe- 
tu betaens haer gehoorſaemheydt aber een gekomen:eñ hoe: den ongelaasigen \uilfen bewifen/ dat de ſchrif⸗ — ed i 

nemen ende Sel de Dupvel metde gantſche Wereldt (Geeft tuere fp Bodt waagt: her weichealleenlije DAD? pecre vaar 

| teren wonderlyc gearbept am Diet ander te drucken / ’tgelaave kan bekent wor
dẽ. Daexrom vermaent be inwerdia 

oft gantfchelel upt te wiſfchen / ende upt De ge: | Auguſtinus te rechte / dat de Boofalichepdt ende —— 

| Pachteniffe der menfchen te bzengë: dat zp nach, bzede des herten moeten voor gaen / OP datde 5. Geerts. 
| tang altijtg geïije palme ig tegen De ſwarigheydt menfche van fa groote Dingen Wat verftae, 

opgerefen/ende de overhant heeft behouden /ende | — e ⸗ 

onverwinnelick is gebleven. Want — heeft Capitel — — 
iſt NAC ateur ge⸗ td tfche gront der Sodeſa 

| nt ——— ht kj 4, De haf. menfeen —— ide Behjiftuece beclatende/tok 

| tuere bewefen : en nochtans en hebben fp alle gez Reunr⸗ ngen VNA Ee Ô 

| nen boortganck gekregen. Degantiche kracht N? Die be Schziftuere verwagpen / ende ick Ben aert eij 
des acrtrijer Geeft haer ge wapent om de Schaf: en weet niet wat wegh; am tot Godt te ko⸗ dwarnge … 

2,®e onbere tuereupt te roepen : ende alle haer arbepdtig alg men / in haer herten Dichten / Die en worden hd ie ei 

— it roock gewagben. hoe hadde 3p van allen zijden | fa feer Daag dDwalinge al dao, raferie gedzeber. er 
felber waere fo krachtelyck aengevachten —D aen / Want daer zjn onlaucx ſommige menſchen bal mp: noemen, 

5 . í i — di ooveer⸗ wast sostelig hepi hadde zp alleenlic boog menfché hulpe befchermt | verdzapinge voort ·gekomen d mid rr — 



Het J. 

dithlhek de mieefterfchap des Geeſts voorwen⸗ 
def ſelbe Get lefen der Schriftuere verworpen / en 
befpatten de ſtichticheyt der gheuer Die de doode 

Ten eerſten ende doodende fetter(gelijck zp Die noemen tach 

women sp Bolgene Maer ic Wilde wel van hen weten / wie 

Daer mede doch de geeft 3 / door des welcken ingevinge zy 

weverlept,, tat fulche hasgheyt opgevoert worden / dats 

fretenende dorven de leere DET Scheiftuere als kintfch ende 

alle ware nederig verachten, Want ift dat zy antwoorden 

Ebrifenen dat die geeft Geeft cheiſti zy / zois fulche have gez 

bat Geode tuftichs veel te beſpottelit: want fp ſullen (mepne 

Gods aem ic)kertmen dat de Apoſtelen Chriſtien andere gez 

en. tooige inde cerſte gemepute/ met geren anderen 

ind, geeft eu zijn verlicht geweeft. Maer niemandt 

önder Gen eu Geeft daer upt gheleert het woordt 

Gade re berachten-/ maer een vegelyckis meer 

met meerder eerbiedinge bevangen gheworden: 

gelyck Gare geſcheriften dat ſeer ſlaerlyck betuy⸗ 

Bewiſs ge get. Ende Get was poorwaer Dao? den mant 

nomen NE Sſaia alfa voorſeyt. Want als hp ſeyt: Mynen 

Efar.sg. zr Geeft Die in DP is/ ende de woorden Die ick Bijnen 

Eíate5.21. mont hebbe gegeven / en frdlen Ban dijnen Monde 

niet wijchen / nach ban den mande dyns zaets 

in der eeuwicheydt : Daer mede en verbint hp dat 

oude Iſraelitiſch volck niet aen De uptwendighe 

leere / ghelyck of het een beginnelinck inder leere 

oare/maer leert meer Dat dit falcen waerachtige 

en balcamen geluckicheyt der nieuwer gemepite 

Weſen / dat zo beyde wet den woorde Gads/ende 

tret den geeft Gode fal geregeert warden, Waer 

upt wp verſtaen Dat DE uſtige bedrieghers Gade 

het zijne ontrooven als zy deſe twee dingen (na⸗ 

melic’t ao2ten den geeft) van een fcheurende/ 
weiche de Prophete heeft met ontfchepdelijcken 

kreope tfamen geknoopt en gebonden Alet tac 

Bet ander dient oock Dat Paulus is tot m den derden Ge” 
pee van Mel opgetogê geweeft/ en nachtang niet en heeft 

Bet erempel afgelaten hem felven inde leere der wet ende Pro⸗ 

en bereden pheten te Geffenen : gelige hp aac den fanderlin: 

Boi. 2. 4, gen leeraer Cimotheum vermaent / dat hp 
neer⸗ 

Eimo4.13 ſtich zy in het leſen. Ende de lof daer mede hy de 

ATin. Ns Schaftupze pryſt / ie weerdigh gemeldet te Woz: 

dem te weten dat zp nut is ani te leeren / verma⸗ 

nen/ende ſtraffen / ox datde dienſtknechtẽ Gods 

volinaeckt worden Wat grooter dupvelſcher ra⸗ 

ferie iſt te Dichten dat het gebrunc der Schriftue⸗ 
re ſy verganckelyc ende tyjtlye / dewijle zy De kin⸗ 

Tenmdert deren Gods tot het voorſette eynde leptt Boven 
bare DeP re befen/wilde ick Dat zp mw hier Op ant\maapden/te 
heere des ger weten) af zpeenen anderen geeft hebben ontfan⸗ 

gen / dan dien Chriſtus zynen Difcipulen beloof⸗ 

MODES, De. Hhoewelzymet uptnemende raſerie ghequelt 

beten der worden / fa en meyne Ic nochtans niet dat zy met 

zod iaunhen fo groote uptfinnichept gedreven worden / dat zu 

— , fawden dorven fulcr roemen. Maer haedanigen 
Ee ere hy als hu dien belaaf tte wetẽ/ 

te niet en faude upt hem ſelven fpzeken / macr 
faude Gare herten gedachtigh maken/ en hen in⸗ 
Babbe Dat Thriſtus ſelve doo? zijn woort geleert 

ct e, 

amptniet/ nieuwe en ongehoorde apenbarmgen 

te dichten} of nieuwe leere te fmeden/ waer door 
wop ouden van de aengenomen leere Des Euan: 
gelij afgelept worden: maer zijn ampt is de ſelve 

teere Die ong door het Euangelium wort aen ge⸗ 

peefen/in onfe herten te verſegelen. 
„nr Wier upt verftaen vopliehtclijck Dat wp mac: 

ten in Ger lefern en haoren der Shaif tere neerftig 
zyn / ift dat wy willen eenighe vrucht ende nut 

vete, A19 Banden gee 
priſt den arbept der gheener 
Be in De Pꝛophetiſche leere / 

Cap. 9° 

Doa en ig het dan des beloofden geefts | Jae oack te Dier ſelver plaetſe noemt DE Apoſtel 

Boeck. 
machte ſchynen een eynde te hebben na Bat het 
licht des Euangely was opgegaen )en hiet en té 
gen/ift dar genie geeft wodrr ods aeneert sij 35 
De fet/ende ans cen ander leere in geeft/Dat Die LE Eén derden} 
rechte behoort van pdelheyt en leugen Gmaet eri dat Datans 
verdacht te zijne, JDant watt dewle de Dupvel bentiegerie 
Gemfelen cat eenen Engeldes lichte verandert Ban noo; but 
Wat autazitept fal eenich geeft bp ans hebben / hy ve ban bee 
en ſy met een feex feker teken anderfchepdent Cit 4 efchjeven 
de geeft is ang voorwaer door de fleimme Godts on can onee 
claerlijck betekent / ten ware dat de ellendighe deent worde. 
menfchen van ſelfs foecken tat haet verderf te 2. Cor. 11,14 
dwalen / dewyle zy meer eenen Geeft var henfelz 
ven / Dan van Cheiſto ſoecken. Maer zp bꝛengen 
baogt dat het onbetamelic ig dat de geeft Gade) Be eestte te⸗ 
den welcken men alle dinck moet onderworpen) age ven 
faude der Schriftuere onderworpen zyn. Dat sibersinens 
ig ghefproken ghelijckaf het den Geplighen 

Fol: ig 

geeft 
fchande ware / dat hy alamme Gemfelben gelijck ntwooit, 
te/en in allen met hem ſelven wel over een kamtf 
eñ nergens veranderlijcen ij, Pooꝛwaer waert 
dat hy onder menſchelycken / oftEngelſchen / aft 
eenigen anderen vreenden regel gedddvongẽ wor⸗ 
de / ſa mochtmen ſeggen dat hu vernedert / ja aac 
tot dienſtbaerheyt gebrocht worde. Maer mu als 
hy met hem ſelven wort vergelekẽ en in hem ſel⸗ 
ven bemerckt / Wie ſal leggen dat hem daer mede 
wort onrecht gedaen, Maer aldug (feggen zy) 
wort hp onderfochtende beproeft: Fc kenne dat 
maer Daer mede Wil hp zijn JRajeftept by ons bez 
Befticht hebben, Det maet ans overvloedichlyck 
genoeg zyn / als Gp hemſelve ons te kennẽ geefta 
Maer op dat niet ander nen naem des duyvels 
geeft toeganc tot ong en neme/daergm wil hp va 
ans bekent worden bp zyn gelijckertiffe eñ beelt 
D'welck hp in de Schriftuere heeft uptgedrucht. 
Pp is de autheur der Schiftuere hy en Kan niet 
veranderlyck nach angelje Ban hem felgen ſn. 
Daeram hoedanich hp hem felven Daer in ghe⸗ 
openbaert heeft / ſo danig moet hp altyts blpben: 
diten ig hẽ geë ſchande / fẽ (p dz Wp miſſchiẽ — 
achtẽ va hemfelven te wycken ende te veraerdẽ. 
3Qu dat ſyons beſpotten Dat wy op de letter Be tweede 
ſtaen: daer in Warder ſy am Gare verachtinge der tegenwoz- 
ſcheiftuere geſtraft / want het ig openbaer ghe⸗ Peen or oes 
noegh dat Paulus te Dier plaetfe ſtryt eeghen De Apofrers 
valfche Apaftelen/die de Wet ſonder Chriſto aen⸗ woorden, 
peefen/ en het valck afrieden Lan de weldaet des sd 
nieuwen Ceftaments/ waer mede Bod belooft (in Pans 
dat hp zyu Wet falin der. geloovigen binnenſte berklaert. 
leden drucken /ende in hare herten fchzijven, Sa 60.3.5. 
ig dan de letter doot / ende de Det det Veeren Â°5-3 133» 
doodet Gare Lefers/alg zp van de ghenade Chri⸗ 
ſte wordt verfchepden/ ende alleeñlyck in de oo⸗ 
ren lupt fander het herte te genaken. Maer als 
zp daaz den geeft Wordt krachtichlyck inde herz 
ten gedruckt / ende als (pons Chriſtum vertoont / 
dan is zy het woort des levens / de zielen verkee⸗ 
rende / ende Den cleynen wiſheyt gevende / etc. 

1. Petrie io 

VBſalm·i 8* 

zĳn predikinge eenen dienſt des geeſts / te weten / —— 
te kennen gevende dat de heyligẽ Geeft alſo aen 
de waerheyt Die hy inde Scheiftuere heeft uptge⸗ 
druckt / is gehecht / Dat hy dan eerſt zijn kracht Antwoordt 
voort brenght / ende verthoont / alg Get wort met Op een Ins 
bebaoslijcke weerdicheptende eerbiedinge Wad mede vereer 
ontfangen. Ende hier tegen en fEeijt niet dat WP tort den on 
wepuich te bazen gheſeydt Gebben /re weten; dat berbsehelges 
het waagt ſeide ong niet feer ſeuer en is / ten 50 pennen PP 

amtfangen: (gelek oock Petrus | dat het door de ghetupgeniſſe des Gheeſts bebe: 
die neerſtigheyt de-| ſticht wort. — en — 

dewelcke nochtans Des geeſts cin des wooets atfoa aenmalcanderen 
Want de Heere Geeft de ſekerhendt des geſchie⸗ 

ver Pen beoog, 

gebonden: 



Cap.ro; Van de kennifft Gods des Scheppers. 

gebonden:op dat wy het woort met vafter eerbie⸗ plaetſen unt den nieuwen Ceftamente bute bien? 
dinge in anfe herten ontfangen / als De geeft ons gen (gelye aack daer upt De magenthept Godts 

alfa verlicht dat hp ang maeckt her aenſchyn Des Des (cheppergende zyn voorſichtigheyt in de on⸗ 

x naer zijner fivengichept 
Aue.24.27. des woordts te volbrengen. Op deſe wife heeft getoont / de welcke be wijfen dat hpeen rechtveer⸗ 

ende door haer eiven wys zijn : maer am Dat zyniet en Wint. Ì 

weEef.s.15 De Ar ed fauden berftaen. Defgeljeraach|: Nochtans woꝛrden ons in ſekere plaetfen Kla: Te weten, 

nt daer bp/datmten niet en}befchzúft/ fchijnt hp vaa2waer te willen int korte —— df 

Bꝛob.23.17 maet de Prophecien verachten. Waer mede ſon⸗ begrypen als wat den menfchen mogelijc it bar Bep: inder 

Der twfel wordt te kennen gegeven /dat Get licht Godt te verftaen : *Heere (fept hu)lpeere/ * Godt Warche, 

des geeftes verftickt wort: wanneer De Prophe⸗ barmhertigh ende ſachtmoedigh / verdzaeghfaem eg 

Ber bijbers cien beracht worden. Wat fullen de opgeblafenjende ban veele antfermhertichept ende Waerach: en Iecermus 

gebalent- Godts forgelaofelje verlatende ende verworpen⸗ by welcken de onsfehutdige niet en fal onrfcguldig 3 

andere matighepdt te hebben : de welche fien dat ende fijn felfftandigh wefen wordt bercondicht  Jeboba, 

Bral. 19.1. M* dewyle wy geleert hebben / dat De ken-barmberrighepdt/ techtveerdigtent/aordeel zende 
Fam. 1.20. 

kee JE 
— tot fel der werelt ende in alle De treatueren wort alaer wort begrepen ander dat Hebzeeufch woort / Ho⸗ 

Gaec in betve fag iftnunutte overlegghen of Bodt hem felvenkamelijck verklaren. Ende op dat wy niet ghe⸗ Dral. 145: 

MG Dat fanderlinge verbant niet aeñ / waer Hoo? God van ons bekent Warden ) fet hp een be 

Koel het Wepnigh hier nae fat nut wefen fonmmigclin- De welche alleen onfer aller Saliggepdt ie 
ahiele- 



Cap. IIe Het 1. Boeck. Fol, 1, 

Met ernbe 

befer ben⸗ 
niſſe 

gelegen:3ijn oordeel Dat dagelijer tegen De booſe |om dat de gheloovighe geenen anderen Godte woort beweſen / ende aack ſwaerlcker ſtaet over ſouden tochten / ——— de hem ſelven beft hen te kamen tot Be eenwige verdervinge: en zijn [daag zjn wooꝛrt geopenbaert, 

der epnde/Dan De gene Die in de creaturen ig uptz ſchen daag haer eyghen gaedt-duncken fimeden : En becbiebt 
gedauct ende luchtet of ſchynet:te weten/fp ver: Want God felbe ig alteen beguaent getupge van oor met ptp ect ende raept ong ten eerſtẽ tot de vaeefebang Gem felven, Lier-en-tuffchen/ Hevuijle Dit bees abedruchte 
Daer ta tat vertrou wen:te weten/op dat wphem, (lelie anverftant dergantfcher Wereit heeft bez meopden/ Ds 
leeren Dienen met valmaeckte onnaafelbept des VANGEN / Dat zp fienlijcke gedaenten Badte bez veren pen 
levens / ende met ongevepnfde gehoorſaenihent: geeren / ende alfa upt houdt / ſteen/ gaudt/ fiber mes eanigbe 
ende dan geheel ap zyn goedichepr{taen, ende andere Daade ende verderve ihene materie fiendelche 
3Maer wp hebben hier voorgenamen de fam- gaden maken;fa moeten vp defe * grant-reden Giot ben 

P.Schif: madergemepner Keere te verfamelen, Ende ten weten ende hauden/ te weten dat deeere Godts oogen te 
ture ons LOE gerften fullen de Leeſers aen-merchen / dat de met goddelooſe leugenen vervalfcht wordt / ſoo fetren. 

Scheiftuere omvang vat den waerachtigen Gad Wanneer hem eenige ghedaente aft foeme woedt Bincipin 
fo fluptfe wt te bewegen /klaerlije alle Bepdenfche goden ver⸗ aengedicht. Daecam als BSod alle eere der Gad- 

4 pe Werpetende upt (lupt:want de Heligie heeft bpna heydt Geeft alteenlijck hem fetven aen-getrachen 
te alten tijden vervalſcht gheweeſt. Het ig wel |U De Wer / daer hy vuil leeren at dienſt hem bez Erod. 20.4 

eenichtns maer dar de naem deg eenigen Gade is alanune | Daecht/ende wat dienſt hp verworpt : faa fet hu 

*Monar⸗ 
tbia. 

Heb · ꝛo. 

willen dat hen eenich God bp ſta / ende alfa onſe⸗ door de welcke de ſuperſtitieuſe meynden dat Goðd — ftaë 
efchseben 

4 
' 



Cap.1r. Van de kenniſſe Gods des Scheppers. 

Ban de bere 

geeft/en onepudelie/en onmetelit is / wort Bp een/met hare uptgebrende Vleugelen / ende het fepl be⸗ fehguisae 

met‚iz.2g. Eken: op defe (clue wijfe leert aac Ba ulus/(eggen-openbaer Dat Die untſinnich zyn / die arbepden 

ai lyckeniſſen die gefchilderten gemaelt worden am ende voor aaghen te fetten t Want zp Vaaren eden 
bun bewo ſẽ 

(tad Bods. hy ſeyt: Be heplige onfterffelijche en oanverander · met bedeckten aenfichte : Waer mede zp te hens Efais. ze 

taptoe. _ fpehe goden Gepligen zp m ſeer on weerdige ende nen geven datde klaerhepdt der Godtlücker gla: 

Baerenha- 

ao) wendeny/dat de beelden Hen Paden verbaden|rrecken / tat een erempel dat te onfen tijde fau- nva beso. 
waren / om dat zp tot fuperfkrie genegen Waren:[de maghen dienen. Want de Rinderlycke tijdt cen tat be 

mant Geten gaêt niet alleenlyck een volck aen / op dat ich alfa fpreeche } ig Daoz-bp ghegaen/ Ade Er 
Dat God npt ſon eeuwigh weſen ende oneyndelic⸗ tot den welcken ſulcke grave onderwpiimghen — 

Athemenſen ais hp de dwalinghe der af beeldin legghers der Wet Bodts zyn dan de Papiſten 
Juvenalis verwüt den Goden ſpottelyck Dat zu he 
r nd 

de tegen\maogdighept fijnder Badthept vertoout / bidden. Hp daer dat wel berheerdelgck ende 
ſao dat hp gefepdt werdt Aenſichte aen Aenſichte 
gefien te worden: Maer alle De teechenen Die hyſa } 

ept heeft gegeven/ waren beguaem tat leeringhe / lhyekeniſſe Gods zp/dan die Papiſten die ſnateren 

tang alg met eenen thoam aller menſchen herten [gtaater cracht upt queien/ daer upt fulten wy liez 

dat fp niet en dorfden arbepden om Dieper Daer inder leeren / hae geagtelijck onfe vernuft zp tat 

Een aen e dzꝛingen. Daerom en heeft oack Moſes felve 
merehinge, (nen welcken nochtans boven anderen Gu len: 
gan een EB (etwen heeft geopeubaett) biddende niet berkre- 
Wmelche ge- _gen/dat hp dat aenfchijn Gods faude fien :jae hp ſlaey flapen. d " 

women 18 wt Geeft een ant woo de onrfangGen dat de menfchel4 Cat dit felve dient oock dit: Deafgaden der Se floffe 

berfchepden (5 gqraoteklagrhept nieren cant berdzagen. De hep Wepdenen zjn gaut ende ſilver / mercken der han⸗ ad 

a ende cracht te zeden (ijnde/geen uytwen hy noemt de afgoden houdt ende ſilver /li
ever Dart himadteche 



Cap. 11. dk „ieder IBoeck + e, …, Fol. 13 
tang dorven de eere Gods den Afgoden geben. | geleert getweeft/ ſoo en ſoude hy nopt alfa gefpsoe 
De menfche wort bedwongen te belijden dat hy ken hebben. Wan: dewijle Icremias ſeyt / dat afnemaost: 
ecn Dier is / alle daghe ſterffelick / ende wit noche | het Hout iseen teeringe der poe!hept: End: Bas « ze Belie 
tang datmen een metael boo? Gad achte Dien bo | baeuch leert/ Dat hee beelt iet een Heeracr der leu be : Den oo2fpzonch der Bodthept faude ghegheben gen : to moetinen voorwaer hier upt De gemeyne enne Dan. 
hebben. Want waer upt hebben de Afgoven | eere berftaen / te Weten) dat Get al pdet ende leu- z- £3 
baren oorſpronck anderg dan upt Der menfthen | gen ig/ at de menfchen upt Beeiden van Godt —— 

‚1 _goetdunchen? Daerom ig de beſpottinghe des | leeren. Ft dat pemant bier tegen ept Bat die van A LL 8 
pd Poeten vecht/ Daer Gp eenen Afgodt in beenght/ | de Propheten geſtraft Warden, Die de beelden tot der poelpepe ° 2 € — Ae Satpra.s. aldus fpyekende: Boortijden was ich een vijgen: goddeisoſe fuper fkitie mifbzunchen : Ack bekhenne — leugen. 

rte. 10 black) een onnut hout: maer Doe De ſchreynwerc⸗ dat Mel: FAacr ich fegge ooch Daer bp het gene Babi. 
Ber twijfelde of Gp een banck wilde ban np mas | Dat allen openbacr ig / te meten / dat van Ger 
ken oft cen Priapium / ſoo heeft hn hem ſelven bee | gantfchelick verdoemt wordt Det ghene Bat de 
denckende / liever ghehadt dat ick een Bodt zijn | Papiften vaar cen vaft fondament hauven nas 
fonde. Daer unt ben ick / Ec · Ce eten cen act. | melich/Dat De beelden zijn al boecken. Want de 
bifche menfchelken/dat bp na ten allen aogenblie | Propheten fecten de beelven tegen od / gelijck 
Der adem verlieſt / (al door zijn conſte den naem , Bingen die tegen malcanderen ſtryden / ende die ende eere Godts eenen dogden blocke gheven. · nemmermeer cannen met malcanderen eens ſyn. 
Maer dewijle de Epecureiſche Poete luſtichlick Veſe vergelyckinghe wort gheſet inde plactfe die 
ſpottende / geen Keligie en achtede / ſoo fullen up ick Mepnich te baren verhaelt hebbe : te weten / 
fpne ende zyns gheljcken redenen achter laten / Dewije daer alleentich cen waerachtig Godt is / 
ende ang laten bewegen / ja door ſnyden metde den welcken de Goden dienden / faa \morden vere 

Bewuns / ge⸗ ſcheldinghe des Phropheten / Daechpfeptdarde heerdelich ende walfehetich frenneli:he figueren Der gerepgee menſchen te vele upt innig zijn / die ipt Den (elzen gedicht om Bod voor ooghen te fetten. Ende dat 
mifjestraie, Blache hen ſeiven warmen / den oven heten ont , alle De menfchen ellendichck bedsogen worden enve dec ans broot te backen / vleeſch braden of ſieden / ende ee⸗ die de kenniſſe Gods daer npt halen. Men lacts Bece Beos men God ſnnden / voor den welcken ſy hen felven ſten / waren niet alte De henn:fle Bode die upt de — a. ter aerden bupgen om Gem te genbidden · Ende | beelden gehaelt wort / vaiſch erde bevziegelich/ fa 

daerom beſchuldigt hyſe ergens niet alleentic upt | en fondenfe de ropheten niet alfoa in ’t gemepn Eſai. 40. 21, DE Wet /maer verwijt hen oock dat fp upt de four | berdoemen. Een minften behonde ick dit / dat 
Damienten der aerde nier geleert en hebben: te we | wy niet anders dan bart woorde rat woordt en 
ten/Dewijle geen Dinch ſo ongevoegelic en is / als verhalen dat de Pzopheten geleert hebben / als 
te willen God /Die onmetelick / ende (ander begin / wy leeren dat het al pdelheyt ende leugen is / dat 
ende (onder epnde is / tot cen mate van bijf doe⸗ | de menſchen willen Godt met beelden maecken 
ten brenghen Ende nochtans bewiſt de ghe⸗ | ende afnalen. 
woonte dat defe onnatuerlicke ongeſchickte ſake 6 Fen lefe boven defen het ghene bat lactan⸗ 2.5e oude 
den menfchen dao? de berdozventbept natuerlick tius ende Eufebius hebben van deſe fake he, Coestogane Efai,2.8. id, Men moet ooch weren datde Afgoderije als ſchrenen: de welcke niet en Hebben ghetwijfeit den ENDP31 7e omme met Defe nfe van (preken aenacteechent | hoo» ſeker aen te nemen / dat alledie der. weitker enseven SPC Bir wodrt / te weten / Dat fp zijn wercken der handen beelden gheſien Worden! zĳn fkerffeliche men: dientt der 

1 Der menſchen ende gheen Sadlicke autozitept en | (chen gieweeft. Ende Auguſtinus en gheboeit beetden 
hebben:op dat dit vaſt ende ſeker fp Dat alle godſe ooch met anders, de uclche oordeelt ongeoorloft De 
dienſten die de menſchen upt heu ſelven bedacht: te ſpne niet atleentich varmen de beelden aenbidt / 

Pſal· iu5. 3. hobben / vervloeckt zyn. Deſe raſerie Ber! waert maer ooch datmenfe Gade opzecht. Nochtans 
de Prophete inden Pſalm / om Dat de menſchen fept hp niet anders Dan dar vele jaren te voren De Dingen die noch leven nach gevoelen en hebbẽ / te in het Elibertinſche Concilium berazdent/ acnroepen om hulpe / hoe wel ſy daerom met ver⸗ waer ban Dit Het tcf: endertigſte Capittel is. Wet 
ſtant begaeft zyn / om dat ſy ſoudẽ weten dat alle heeft ars behaeght eene maleryhen of ſchilde⸗ 
Dincht door de cracht Gods geroert wort. Maer | ren te Hebben inde kerchen / op Dat niet het gene Deijle alle bolcken eñ ook een pegelijch byſonder dat aen geboden Wort / aen de ande gheſchil⸗ 
Door DE verdorventheyt der natuere tat ſo graote Bert ofte gemaelt moede. IPaer bet ghene dat 
uꝑtſinnichent wort getrockẽ: daerom dondert de Auguſtinus ergens upt Varrone bp beengt/ende 

Geeft ten ende met eenen graumelicken vlaech, | met zh oagdeel bevefticht ) ig fcer weerdich 
ſeggende: act de gene die e maken ende alle die verhacit te orden : te eten / Datde gene Die Daer op betrouwen / hen geljeh worden. Men cerſtmael De beelden der Boden hebben inghez 

moet oock aenmercken Dat alfo wel de gemaelde bracht, de breeſe wech genomen ende de dwalin⸗ oft geſchilderde / als de ghegraben / of gheſueden ghe vermeerdert Gebben. Waertdat Varro al- Ver Griec⸗ Beelden verbadẽ zijn. waer boor de onnutte ant⸗ leen dat fepde / foo foude Ket moghelick wepnich Henonstcs fchutdinge der Griechen wederiept vaort. Want Authoritepes hebben’ nochtang foude het ſcive ——— fo smepnen welhare dingen gedaen te hebben als ons met rechte fchacmte aen brenghen/ Dat een mars, Ca.g fp geenen Sodt en graven nach ſnhden / Gee wel Hepdeuſch menſch ín de dunſterniſſe taſtende / ende 21. 
fp in maelderden ende ſchilderhen meer dertel⸗ id tot cen fulc licht ghecomen / dat hp ghefept. heydt bedrhven dan eenighe andere Heydenen heeft / Dat de liehameliche beeïden / daeram der 
daer Ged en verbiet niet alleenlick hem eenige godlicke Myeſeyt onmeerdici zijn / om dat fn 
gelijcheniffe ban den heeldtſuhder op te rechlen / De vreeſe Bodie verminderen inde menfchen/ 
Maer ooch ban cenighen canftenaer te Dichten: ende de Dwaliaghen bermeerderen. Poor\waer Want hp wordt t'onrechste ende met ſchande ende de fake feide be uocht / dat dit met Waerhept ende 
Berfmadinge zjnder Majeſtent alfo veraeteken. ‚ wiyſhent ig ghefpraken : maer Auguſtinus dit a Pek weet Wel Dat bet een ſeer gemeyn ſeg⸗ Ban V arrone genomen Gebbende/ brengt het fels 

egentwer gen is / Dat De beelden zijn der ongeleerden baet- | Be voort als upt zijn egen gevoelen. Ende hp pinge batdehen. Dat heeft Gregorius gheſent: maer den) Bermaent ten eerften dat de eerſte dwalinge van benenshu geeft Gods oordeelt veel anders in des welſen God deer in de menſchẽ verwerret 5ijn/haer cerz 
— — ſchole foo Gꝛegorius aengaende deſe faite Badde | ffe beginfel nier en Gebben hk de beelden / maer 

__ dak 



| Cap. 11. 
Dat ſy door deſe nieuwe materie zĳn gewaſſen en⸗ 
De vermeerdert. Daer na bedupt hp dat de vreeſe 
Gods daerom woꝛt door De beelden bermindert 
of wech genomen / om dat zjn Godhept lichtelick 
can inde dwaeſhept ende ongeſchictheyt ende onz 
beguame dichtinge der beelden beracht Worden. 
Ende ach oft Wp niet foo feer en bevonden dit 
tweede waerachtich te zijn. Daerom fao wie Wil 
wel ende recht geleert worden / Die en leere upt de 
beelden: niet wat hp van Bod behoort te weten. 

3 Deober:7 Waeromift dat de Papiften eenige ſchaemte 
_aDige ende hebben/ (ao en fulten fp voortaen niet meer defe 
bere ee prolucht gebzupchen/ te weten/ dat de beefden 
Ber beelen zyn De boecken der ongeleerder menfchen / het 
inden Pae welche fo opentlick Wagt met feer bele getupges 
pitscben … miffen der Schgiftuere wederlept. Eñ of ic hen 
omdebe- dit toe liete foo cr fauden fp nochtans daer mes 
fchermuughe De niet vele maken om de afgoden te befchermen. 
Dek (elver. Det ig openbeer melche ongeſchickte dingen ſy 

tillen de menfchen voor eenen God inde handt 
fleften. Ende de beelden Die fp Den hepligen ma? 
Ben/\uat zijn Die anders Dan erempelen ban Vers 
lozen coft ende onvepnichept?den welcken fa hem 
pemant wilde geheelic mahen/die ware weerdich 
met ffaven geflagen te worden. Poorwaer nde 
bordrelen ende becren-Gupfen zijn ſchaemtelicker 
ende machtichticher bercterde hoeren / dan maeg⸗ 
den beelden inde kercken. Wen Martelaren en 
maken fp oac geen betamelicker wefen. Daerom 
läetfe doch Hare beelden ymmers een wepnich 
ſchaemtelick maken / ap dat zp at befchaemde: 

a Vedere: licker magen liegen dat fp boechen zijn Ban eeni⸗ 
ke Gods ge heplichept. Waer Wv fullen ooc dan ant woor⸗ 
De eere DEN Dat Dit geen wyſe en is om bet gelaobigde 
wan demen: Volt in Geplige plactfente leeren het welcke God 
fchente ons il meteen Geel ander leere onderwefen hebben 
beropfen dan met die beufelen. Hp heeft geboden Datmen 
faticpept. Daer ſoude een alleen gemepne leere boog fetten 

inde predikingte zyns woorts ende heplighe ber: 
borgentheden: hier in sbewtjfen die haer herten 
weynich becommert te zijne / Die met de ooghen 
omme Deäven / omt de Weelden te bemercken. 
Welke noem dan de Papiſten ſulcke ongeleerde/ 
Die alleenlick connen met beelden geleert Worden} 
Ce weten / die de Heere Bekent Laa? sijne Diſci⸗ 
pulen / Die Gp Weerdich acht zijne Wemelfche 
Whſhept te openbaren / Die hp metde ſalighe 
verborghentheden zing jer wil geleert heben. 
Ick bekenne mel ghelyck de fake ís / datter te 
Defen tijde Veel zijn Die fulche boecken niet cn 
moghen miffen noch derven : maer ick bidde u 
Waer ban comt De onderftandichepdt / anders 
dan dat hen de leeve wort onthouden Die allcen 
beguaem is om hen te leeren? Want de Dienaers 
de Memepnte en hebben om gheen ander oorſake 
den Beelden het leerampt over ghegheven / dan 
am dat fp felbe ſtom waren. Paulus beturcht 
Dat Cheiſtus door de Waerachtighe predikin: 
ghe des Euanghelh Woet afghebeeldet / ende 
eenichfing vaa? onft oogen ghecrupft. Baerom 
Wat noot Waret alamme in de kerchke foo bele 
crupten van haut / ſteen ſilver / ende gout op te 
richten / waert datter ghetrouwelick ende wel 

gheïeert worde / Dat Chriſtus is gheſtorven om 
eat. ans in et erupee onfen bloeck te draaien / ende onſe 

ſonden daer de offerhanden zjns doots te verſoe⸗ 
nen / ende met zyyuen bloede unt te waſſchen / 
ende ons Bode den Wader weder genghenaem 
makene? Dpt dit alleenlick machten fp meer 
leeren / Dan upt duyſent heuren ofte ſteenen cruy⸗ 
cen: want op gouden ende ſilveren crupcen ſtaen 
moghelick de gierighe herten ſeerder de ooghen / 
danopeentghe woorden Gods. ⸗ 

Galat. Jel, 

Van de fennifle Gods des Scheppers, 
Bat anderé 8 _Autanden oorfpronch det Afgoden / iet bp Bar an € a na een ghemepn ghevoelen dat in het Hoeck der > 

Wifbept ist gefchzeven + te weten/ dat die zin de Brons ae 
eerfte autbheuren daer van geweeſt / Die deſe eere ver Wfgodeu 
Gebben den dooden ghedaen/dat ſy hare ghedach⸗ ende Beelden 
teniffe hebben fuperftitieufelick ghe-eert. Ende 
ick kende vaorwaer/Dat dit quade abheBzupck feer 
out is: noch en verſake oock niet dat hier door / 
alg doo? een bper/ de raferpe der menſchen tot 
Afgoderpe is hittiger gheworden / nochtansen 
late ick niet toe dat Dit fp de eerſte Fonteyne 
deſes quaetg ge weeft. Want datmen Afgoden 
hebzupcht heeft eer De eergiericheyt inbe beelz 
en den Hooden te heplighen wers opghecomen / 

(dewelcke De Heydenſche ſcheihvers dickmael 
melden) dat is openbaer upt Moſe. Want alg 
be verhaelt / dat Kachel heeft haers vaders 
Afgoden gheſtolen / fo en ſpꝛeeckh hp niet anders 
als ban gemepnen gebzupche. Waer npt men 
mach gerftaen/ Dat Des menſchen vernuft een 
eeuwige werckwinckel der afgaden is. Made 
Diluvie ofte Sontvloet waſt als een wederge⸗ 
boorte der werelt: nochtans niet vele jaren daer: 
na/ hebben de menfchen hen felven na haren luft 
Goden gemacht. Ende het is gelovelick dat noch 
binnen deg Gepligen Patriarchen leven / zyne nez 
ben Gebben tat Afgoderye begeven geweeſt / ſoo 
dat hp niet fander (eer bittere droefhept heeft 
gheſien de aerde met Afgoden ontrepnicht wor⸗ 
den / wiens onrepnichept Godt onlancks met foo 
grouwelicke oordeelen gefupvert hadde. Want 

Gare ende Pacha waren nu Loo? Abrahams 
gheboorte Wfgoden-Dienaerg/ gelijck Fofue bez Tof. 24. «. 
tupcht. Dewmijle de nacomers Sem / foo corts 
zyn afghevallen / wat fullen wp houden vande 

Gen. sr. 190 

nacomers Cham / Die te Bozen ín haren vader 
berbloeckt waren? Det is voorwaer alſoo / ghe⸗ 
lyck het herte des menſchen is bol hooveerdig⸗ 
heyt ende lichtveerdicheyt / alſdo derf het na zijn 
begrip Godt dichten: ghelyck het met plomp: 
heyt ende ſtouticheyt ig bebangen / ende onder ſeer 
groove onwetenthent leyt / alſo bedentt het leugen 
ende pdel geſichten voor Godt. Cot dit quaet 
camt een nieue ongeſchictheyt / te weten / dat de 
menfche wil Godt ſulc upt drucken ende maken/ 
ghelck hp hem heeft in het herte begrepen. Soo 
dan bet herte genereert den afgod / ende de hant 
baert hem. Dat dít fp De oorſpronck der Afgoden 
(te Weten / dat de menſchen niet en gheloobe dat 
God bp hen is / ten fp dat hp hem ſelvben lichaem⸗ 
lich vertaone) dat maecht het erempel der Iſrae⸗ 
liten openbaer, Want fp ſegghen / wy en weten 
niet wat defen Moſi is gheſchiet: maeckt ons Crodsze.r. 
goden die ons boorgaen. Sy wiſten mel dat die 
God was, wiens cracht fp in fa bele miraculen 
bevonden ende beproeft hadden : maer fp en bez 
trouden niet Dat hp bphen was / ten waere Dat 
fp een lichamelick teken zijns aenfchijns fagen/ 
dat hen een getupgeniſſe Gods ware diefe regeer: 
de. Soo hebben fp dan Lan een Loor gaende beelt 
willen bekennen/ dat God de leydtſman haerder 
repfe waere. Dit leert De dagelickſche bebindine 
ge / dat het vleeſch altjts ongeruft is / tot dat het 
beeft een dichtſel hem gelyck ghevonden / waer in 
het hem ſelven als in Gods beelt pdelick trooſt. 
Bpnae te alfen tde vande fcheppinge Der Werelt 

| 

aen / Gebben de menfchen (om deſe Blinde begeerte 
geBoopfaem te zijne)teechenen ap gerecht / waer 
9 fis gheloofden dat Godt hen voor De ooghen 

aë. 
| 

9 a dufdanich dichtfel bolcht terftont De Danwe aen⸗ 
aenbiddinge. Want doe de menſchen mepnden racptugever 

dat fp Godt inde beelden aenſchouden / fo belen beelden.
 

fp hem 
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De deck⸗ 
mantels / 
welcke de 
afgodendiez 
naers ghe⸗ 
brupcken tot 
befchermins 
ge bande 
Beelen wo⸗ 
ben nederge⸗ 
depte 

Fn benPfal. 
En 

ſp hem oock daer in-gedienf. Len epnde geheel 
met herten ende met ooghen Daer aen. ghehecht 
zijnde/ hebben fp begonnen beeftelicher ende on⸗ 
berftandiger te worden / ende de beelden gelijck 
oft daer eenige Godhept in Ware / te verwonde: 
ren ende verheffen. Nu ift openbaer dat de men” 
ſchen niet tot afgodendienft en ballen/eer fpeeni” 
ge grove mepninge berkregen hebben:niet Dat fp 
De beelden achten gode te zne / maer Dat fp denc⸗ 
ken dat eenige kragt der-Bodhept daer in woont. 
oo dan het zp dat ghy God ofte cen creature U 
felwen voorſet in het beelt / als ghy Daer boo, tor 
eerbiedinge neder valt / ſoo zijt ghy nu met eenige 
afgoderpe betoovert. Hierom heeft de Heere niet 
alleenlick berboden ghenaeckte Weelden op te 
rechten om hem te vergelijcken/maer oock dat: 
men geenerleptijtelen noch ffeenen en. foude hep: 
ligen-om Die teaenbidden. Om de ſelve oorſake 
opt in het ghebodt der Wet oock het ander deel 
bande aenbiddinghedaer-bp geftelt, · ¶ Want ſoo 
haeſt alfmen Gode heeft een ſichtbaerlicke figu⸗ 
re gedicht / ſoo bintnien ooch zijn krachten daer 
aen. Za onverftandich zijn de menfchen/ dat ſp 
God daer hechten / waer fp hem gedicht hebben: 
ende Daeram en Conuen (p niet laten hem te aeu⸗ 
bidden Ende daer ig geen berfchil in/-of ſy ſlech⸗ 
telich het beelt eeren/ofte Godin het beelt; want 
Dit ig altuts afgoderpe/alfmen den beelde godder 
liche cere doet /op Wat wone het oock fp. Ende de 
wijle God niet en wil fuperftitieufelich oft met 
balfchen dienft gedient zijn/foo Wort hem ontno⸗ 
men al wat den beelden gegeven wort · Laet Die 
Gier toe hooren Die arme. voorwendinghen ende 
decklelen foechen / omde grouwmelicke afgoderpe 
te beſchermen / door de welche de waerachtige rez 
ligie ig vele boozleden tijden te niete geweeft. Sp 
(eggen: De beelden en worden niet boog goden 
geacht. Antwoorde · De Joden en Waren oock 
niet alfo geheel onbedacht / dat fp niet en (ouden 
gedachtich geweeſt hebben dat die de Gob was / 
doe, wiens hant fp ut Egvpten-gebzacht wa⸗ 
ren/eer fp het kalf maechten: Ia oock als Aaron 
fepde dat Die de goden waren / door de welcke fp 
upt Egpptenlant berloft waren / Gebben fp on- 
vertſaeghdelick dat toe geftaen/Klaerlich te-henz 
nen gevende / Dat zu God den verloſſer wilden 
behouden / alleentich mochten fp bemin Get half 
fien boo? gaen. Heten is ooch niet-gelooflick dat 
De Mepdenen fo onverftandich waren / dat (p niet 
en fouden verſtaen hebben; dat God wat anders 
was dan hout oft ſteen. Want zp Lberanderden 
de beelden nae haer goetduncken / ende hielden 
altijts De ſelve goden in het herte: ende ſy maeck⸗ 
ten eenen gode veel beelden / ende dichteden noch⸗ 
tans na de veelheyt Der beelden niet veele goden · 
oven defen heylighden fp dagelicx nieuwe go⸗ 
den / ende mepnden nochtans niet dat fp nieuwe 
goden maechten. Men lefc de ontfchuldingen die 
Aaguſtinus ſchrhft bau den afgoden-dienaren 
te zijnen tijde voorgewent te zijne, … de weten / 

als fp berifpt worden / antwoorden de gemepne 
ſlechte menſchen dat fp niet dat ſichtbaerlicke en 
eerden / maer de Godhent die onſichtbaerlicken 
Daer ín Woonde. Ende die ban fupverder religie 
Waren / ( gelijck hp fpzeecht ) ſeyden dat fp noch 
beelde noch duyvel en eerden:maer Dat ſy door de 
lichamelicke beelden aenfaghen het teechen ded 
diner Dat fp behoorden te aenbidden. - Wat ift 
dan? alle de afgoden-dienaers of fs Joden ofte 
Wepdenen zijn geweeſt / en hebbenniet anderg 
geſint geweeſt / dan nu gefent ie : te weten / niet 
te breeden zijnde metten geeftelichen: verftande / 
mepnden dat hen God foude ſekerder ende naer: 

Het 1. Boeck. Fol, 14. 
Der weſen door de beelden. Ende nae Dat hen de? 
fe verkeerde verahelchinghe ende afbeelding; 
Gods eenmael bebaegt Geeft) foo enig daer geen 
eynde geweeſt / tot dat 3p dickmael met nieuwe 
Betooberinghen verftricht zijnde / meprden dat 
God zin cracht vertoonde inde beelden. Erde 
hiet te min hielden De Joden dat fp onder ſulcke 
beelden den eeuwighen Bod / den eenigen ende 
waetachtighen Weere des Bemels ende der Herz 
den Dienden : ende de Wepbenen defgeltjtr dat fp 
hare hoewel valfhe) goden dienden /De welche fp 
nocht aus dichteden in den hemel te woonen. 
lo ie verfaken dat Dit boogtijden is geweeſt / Der Dabi⸗ 
ende oock te onfen tbe gefchiet / die liegen onbe: ten leugens (ehaemdelich, Mant waerom vallen fp Hoor De urruts, , beelden neder > Waerom alg fp bidden millen / ende per 
Wenden fp ben tot haer gelijck tot God oogen} obereen dra⸗ Want het is waer datNuguftinug (evt: Bat nie: dr eet PE mant en bidt noch en aenbid; alfo het beelde aen: ven ne °°” 
ſiende / Die niet alfooen (p gefint / dat hp mepnt "aers/woze 
Daer ban verhoort te worden / ofte hoopt daer °'tdeckt. 
ban te krijgen dat hpbidt. Waer van ig onder 
de beelden des ſelven Gods ſo groot onderfchept/ 
atmen De eene veracht ofte flechteliek eert/ende 

de ander allerlep groote eere aen Doet > Waerom 
maken (p moede leden / beloofde repfen ende pel: 
grimagien doende tot de beelden / derwelcher gez 
Ineke (p te hupse hebben? Waerom firijden fp te 
deſen tijde (ao (eer Daer boor oock totter doot foa 
dat fp lichtelicher fouden berdzagen dat hen den 
eenigen. od ontnomen worde / dan datmen ha, 
te beelden verworpe· Ende nochtans en berhale ick noch be groove Dwalinghen deg ghemepnen 
volcx nier/die bp na entallick zijn ende fchier al 
ler menfchen heten bevangen hebben : maer ick 
gebe alleenlick te kennen mat fp belden alg fp 
hen felven willen aldermeeſt ban afgederpe ont- 
ſchuldigen. Sp ſeggen / wy en noemenfe one ga= 
den niet, Daten deden ooch de Joden noch de Heydenen voortude niet/ende nochtans en lieten 
de Paopheten niet alomme hen de boererpe die a met hout ende ſteen Deden /te berwijten/ alleenlie 
om dier Dingen wille die dagelicr gefchien ban 
* die Ee — abeacht Worden / 

e weten / om Dat od in hout ende ſteen vlce fe * p ſteen vlce⸗ 

Hoewel het en is mp niet verborghen / noch Ecn ander 
En is ook niet te bedecken dat fp —— — eli — ſcherpfiunmighe onderfchepdinghe/de melee wey / litceeuet nich hier na (al wederom bolkomelicker gemeldeg wevertepty 
worden / Ce weten / ſy (eggen dat den Dienff Lel, daer mede fp 
hen fp de beelden doen / fp Idolodulia , maer niet de 
Idololatria, dat is (gelijck (p millen beeiden die —— tut 
ninge / maer niet beelden eeringe / hoe wel bepde fcben be die Gziechfche waagden beteeckenen een dinca / Pricektebe 
Want alfoo ſpreecken (p als fp leeren / dat Dieu mutias ) 
Dient welcken fp Dulia noemen/ mach den bel; ende (la den mede gedeplt worden fonder Bode ongelijeh E51) Bice 
te doen. Soo dan/ ſy achten hen felven ont fchur= recr.r5 vane 
dicht te zijne / als ſy alléenlichs beelden-Hienaerg cap. 17. 
3in l ende niet beelden eerderg. Macr ift niet fect-= 
lichter pemant te eeren / Dan pemante dichte 
knecht te zijne? Ende nochtang als fn in het 
Gziechfche woort bebechinge foechen/ fa ftrijden 
fp feer Binderlich tegen hen felaen. Want de wjle 
Latrevin bp den Griechen niet anders en is te 
feaaben dan dienen ende eeren / foo is Get geene 
dat (p feggen, ſoo bele gelijck of fp beleden dat fp 
hare beelden dienden / maer fonder dienſt: erde 
eerden / maer fonder eere, Sp en heben mp 
oock niet te befchuldighen Dat ickſe foeche in Dz 
woorden te vangen / maer fp felbe / De ijle fo 
Willen Be oogen det eenvoudiger verdunftercn / 

€ ú geben 



aen 

Cap. ÍL 
geen haer onwetentheyt te kennen. Nochtans 
hae: feer Wel fp ter ſprake zijn / ſa en fulten fp noch⸗ 
tang nemmermeer met Gare welſprekentheydt 
Daer toe komen/ dat fp fouden bewyſen dat cene 
ende De ſelve ſake ſoude twee sijn, Taet hen(feaz 
ge ich) bewijſen dat inde fake cenich onderfchept 
is / op Dat fp magen geacht worden den onderaf? 
goben-bienaeren niet gelekte fre. Tant gez 
ck een AARDE ofte doot lager niet en han 
zún ſchult ont blien / daer mede dat hy fijner booſ⸗ 
bent eenen anderen naem gheeft: alfa betgmet 
niet Dat deſe afgoden⸗ dieners fouden door eenen 
tiftichtieen acdichten naem ouſchuldich gheacht 
worden ft Dat zy in De (afie geen onderfchept en 
Geoben ban de afgoder-dienaers / deweicke ſy 
estk ſeibe bedmonghen worden te verderen. 
Ende nuen Gerfchepden ſy niet alleentick haer 
fafie vande oude afgoden dienaers maer botgen 

meer Die verheerdelick na, (Get welche de forten: 
ne des quaetstis ) Deijle fp teechenen met haet 

beenuft Dichten / ende met hare Ganden maken / 

daer mede fp Bode willen afbeelden. 
12 Pochtans ben ich niet alfo ſuperſtitieus dat 

Beel / Se ick foube achten gantſchelick geent beelden lyde⸗ 
gerftelick gez ficls te ſyne · Daer de wyle Bet fnijden ofte gra: 

handelt work „en /ende malen of fchitderen Gods gate sjn/fo ban het rech⸗ 
tt gebzunch 
ende milfs 
brꝛuvek der 
beelgen. 

epfche ich Bet oprecht ende ſupver gebrupck daer 
EE de Dingen die ong De Heere heeft tot 
zin eere ende ouſen nut gegeven /niet en worden 

daor onfe ebrnyck ontrepnitht / noch aock tot on” 

fe berberf verkeert. Bod met ſienlicke gedaente 

fe maken / dat achten wo ongeoogloft te fijne : 

ant Gp (Elve Heeft Dat verboden/ende het en can 

fonver eenige rifmakinghe sjuder eerlichhept 

niet deſchien. Ende op datmen niet enn mepae 

Dat vp alteene in Dit gevoelen zywalle Wijfe ende 

rechte fchzuers hebben altt ſultx geſtraft / ge⸗ 

Ick dat bebonden Wozt van de ghene Die der ſel⸗ 

ger geſthriften leſen. Iſt dat het niet geoorloft en 

is Gode niet feifs een lichamelick beelt te maken: 

fa ft veel min qeooloft ſulck een beelt boor God / 
pfie God daer inteceren. Soo en moet dan de 
Iajeftept Gods / die Herre boden het gevoelen 

der oogen is / met onbehooslicke ghefichten niet 

tgervalfchtwozden : maer alleenlick de dinghen 

magen gefneden of gegraven, ende gemalen ofte 

gefchildert worden / die de oogen konnen begry⸗ 

pen. Nnicke zijn eenſdeels hiſtorien ende geſchie 
deniffen/Dewelche eenich gebruyck hebben in lee⸗ 

ren ende der manen: eenſdeels beelden ende figu⸗ 
ren der lichamen ſonder betekeninge eeniger ge” 
ſchiedem ſſe deſe en fie ich niet Wat fp konnen 
doen dan den oogen behagen. Ende nochtans ift 

gpenbaer dat bp-na alle menſchen beelden die 

stier drs lange heeft in de Werchen gefien / zyn 

dect”. 
2. Be vraghe 
33 ander⸗ 
q 

… fulck geweeft. Waer upt men mach oozdeelen 
Dat fp niet én zijn door verftant ofte berkiefinge 

daer geftelt/ maer dooe Dwafe ende onvoorſichti⸗ 
gliebegeerte. Ach verſwyge hoe berheerdelick 
ende onbetamelick fp ten meeftendeel zyn ghe⸗ 

maeckt ) ende hoe vzpelick De beeltfnijderg ende 
maelders haer derteiheyt Gier in hebben bewe⸗ 
fen / het welche ick weynich te vozen hebbe aen 

ebtof ver geroert. Wit fegge ich alleenlick wanneer daer 
fiicptelif as (rhaon gheen fepl in en ware, foo en deughen (p 
vat De Ch 
ſtenen in 
haer Kerc⸗ 

nachtang niet om te leeren 
13 Saer fact ong Dit onderfchept laten varen / 

Keu beetoen “en hierentuffchen oberlegghen of het nut fp gant ⸗ 
bebbeu  “frhelick eenighe beelbenin de Mercken te hebben 
agter 5 Die gefthiehe dingen of menſchen lichamen afbeel⸗ 

benoit © Hen. deneerften / ift dat de autozitept Der ouder 
werk ENDE gemepnte ong vet betmeeghst/foa laet ons geden⸗ ib· 4. Cor.9· 
ſert.. ken dat De Chꝛriſtelicke Mercken zyn in tgemeyn 

pe 

Van de kenniffe Gods des Scheppers, 
ſonder beelen geweeſt bpitabijfhordert Jaren / 
în de welche De Neligie noeh bloryde / ende de op⸗ 
rechte leere haren loop hadde. Soo zijn dan de 
beelden doen eerſt aengenomen tot vercieringhe 
der Rercken / als de oprechticheyt des dienſts bez 
gonſte berbalfcht te Worden. Icken wil niet 
diſputeren wat reden ſy hadden Die de eerſte au” 
theuren daer van geweeft zijn + maer ift dat wp 
ecuwe met eeuwe / ende tijt met tijt vergelncken / 
foo fullen wp fien dat fp feer zijn afacwekenvan 
de geheelhept der ahener die (onder beelden wae⸗ 
ren. Ende wat / mepnen Wy dat de Geplige Da: 
ders fouden de Bercken foo lange fonder beelden 
gelaten hebben / hadden fp die nut ende ſalich gez 
acht ? Maer voorwaer dewnle fp (agen dat daer 

in geene of kleyne núttithept was / maer vele pe⸗ 
rijckels / foo Gebben fp Die meer met reden ende 
raet verworpen / dan deo? onwetenbept ofte on⸗ 
athtfaemBbept achter gelaten. Dit berupgt ooch 
Auguſtinus met klare Woorden ſeggende: Wez 
le fp in deſe plaetfen in hooge eerlicktept geter 
worden / op Dat fp van de gene Die bidden ende de 
offeren geſien worden / ſos maken fp door De ghe⸗ 
lyckheyt der levender leden ende finnen hoewel 
fp ſonder leben ende ghevoelen zijn _dat fp den 
fwacken Berten fchijnen leven ende adem te heb⸗ 
ben/etc, Ende ergens, de figure ende afbeeldinge 
ber ledert maeckt ende dwingt eenichſins / dat dE 
ziele Die în cen lichaem leeft / te Meer mepne dat / 
dat lichaem gheboelen heeft / dat fp.ftet haven li 
chame feet gelijk te zyne / ett Ende weynich daer 
na/ De beelden fijn crachtiger om de ellendighe 
ziele te ctammenende verlepden om Dat fp mont / 
oogen / ooren / ende voeten hebben / Danomte 
rechten ende ep goeden wech te bren gen/om dat 
fp noch ſpreken / noch fien / noch hoozer: / noch 
waridelen en konnen. · Dit fchijnt voorwaer de 
oorſake te zjne waerom Joamnes ons geboden 
beeft / nlet alleenlick Den beelden Dient, maer ook 
elfg De beelden te ſchouwen. Ende doop de gru⸗ 
welicke caferpe Die voordelen tijt bp-na tot ber: 
lieg der gantſcher godfalichept heeft de Werelt be: 
vangen /hebben up veel tewel bevonden dateen 
teken der afgaderpe wort vs /feo haeſt 
als beelden in de kercken gefet Wo2den. Pant de 
dwaeſheyt der menfchen en han haer niet onts 
houden / fp moet terftont tot fuperftitieufen ende 
afgodifchen dienft ballen: Ende oft ſchoon daer 
in (oo goot perijchel niet en ware / nochtans als 
ick oberlegge tot wat cpnde de Nercken zijn vers 
ordent / ſoo ſchynet mp/ ickten eet niet hoe/ der 
Bercken heplichept niet te betamen / dat daer ans 
dere Beelden ín komen/ Dan De lebende } die Bod 
Door zjn woort heeft gheheylicht: Te weten / de 
®oop/ ende het Nachtmael des Weeren /met de 
andere ceremonien/met de welcke onſe oogen bez 
Goosen foo neerſtichlick bekommert / ende (oo lez 
bendich beweeght te Worden / dat fp gheene 
beelden door menfchen bernuft gemaeckt / en bez 
geeren. Sict daer den grooten nut der beelden / 
dat met geen vergeldinghe en han betaelt wor⸗ 
den iff dat Wp den Papiffen geloven. 

Fu bert zg. 
Brief. 4 
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Ju den 155. 
Balm, 

1Tean.s.zr 

14 Pu ware ( mepne ich) ban defe facche-alje- s, me onma⸗ 
noegh geſproken / ten ware dat ick bpna gevan⸗ nierlicke 
gen worde met dat Niceenſche Concilie. Niet 
met Dat eerlick Concilie Dat Conftantinus Ma- 

Der epſerinne Irenes ig ober acht-hondert Far 
ren gehouden. ¶ Want daer in is verordent dat 

hoobrerdig⸗ 
hept ban een 
Aiceenſche 

emd / maer dat boog Het Bebel ende hulpe Toncilie 
wort onte 
beckt/ wate 
in men feex 

men (oude niet alleenlich beelden in de Bercken gucftreden 
hebben / maer oock aenbidden.) 
ſegghe / daer teghen brenght de authoriteyt den 

Want wat ick beeft vose 
be aecnbide 
Dinge bee | 

Conciliums groot boogdeel, Hoewel op datick Beelden, 
Be Waer 



Cap. 12. 

De waerhent fegge / ick en brenge Dit niet fo feer 
bp om bat het mp (ger beweegt / alg omdat het 
den Leſeren foude openbaer zyn / waer toe de ra: 
fevie der gener (p gecomen; Die de beelden eerder 
begeert hebben dan het den Chriſtenen betaemt. 
Maer laet ons dat eerſt becozten. Die tedefen 
tijde het ghebzupch der beelden beſchermen / Die 
ghebzuptken deſes Niceenſchen Conciliumg. 
Ende daer is een Wederlegboeck onder den naem 
Caroli Magui, ben welcken mien mach upt de 
maniere ban fchzijben verftaen te Dier ſelver tt 
abemaecht te zijne. Waer in worden verhaelt 
De fententten der Biſſchoppen die in dat Con: 
ilium aren, ende oock De argumenten ende 
bewiſingen daer mede fp ſtreden . Joannes de 
Hegact ofte bode der Ooſterſcher gemeynten / 

Sophigeriẽ fepde: Godt heeft den menfchen ghefchapen na 
ofte verkee: 3ijn beelt ende gelyckeniſſe: ende Gier vet bewijft 
vingen dee bp) datmen daerom moet beelden hebben. De 
®.ach:iftur (erge mepndt Dat de beelden ong zijn aengeraden 
fcheemmghe door defe fententie: Toont mp dine aenfichte/ 

Want het is cierlick. Een anderom te bewijfen 
Keeritker Datmen moet beelden hebben op de altaren heeft 
âude Berken- Defe ghetupabeniffe voortghebzacht : Niemandt 

en onſteeckt een licht ont onder een koremaete te 
Aathsj-as- fetten. Cen ander om te bewijten dat Get aen: 
Marc aer. ſchouwen der beelden ons nut is / beeft Dit 
—— Here beerfkenupt den Pfalm voortghebracht: Meere 

het licht dyns aenſchyns is opons verfeghelt. 
Een ander heeft deſe gelhykeniſſe gebrupckt Ges 
lc de Patriarchen ende voorvaders Der Bepdes 
ren offerhanden gebruyckt hebben; dat oock alfo 
be Chaffenen moeten De beelden der Hepliger 
hebben vooz de afgoden der Bepdenen. Cot dit 
ſelve hebben fp oock Dit gedraeyt: Heere ic hebbe 
de cierlickheyt dyns Gups lief gehadt. Maer bo: 
ben alle is deſe uptfegginge vernuftich: Gelijck | 
Wp't gehoort hebben / atfo hebben wp’t ooc abe: | 
fien. So wort dan Bod bekent niet alleenlit door 
het gehoor des woorts / máer ooch Doop het aen | 
ſchouwen der beelden. Suſck ig oock Dat fcherp: | 
ſinnich argument Cheodori/alg hp fept: Bodie, 
Wonderlick ín zne Hepliahen : ende Daer fact 
ergens gefchacven: Den Hepligen Die op der aer⸗ 
De zijn: So dan / dit moet ban de beelden berftaen 
Wopden. Somia het zĳn fo fchandelfcke onwijs 
fe vedenen/ dat ick mp (Chame Die te verhaelen. 

Eenige ghe⸗ 15 Ende daer fp van het aenbidden der beelden 
—A — diſputeeren / daer wort bp gebracht de aenbiddin⸗ 
ge banven ghe Pharaonis ende der roede Joſeph / ende des 
dienſt der naems welcken Jarob heeft opgerecht / hoewel 
Pea in Dit lette en vervalfchen fp niet alten de Schrif 
bracht. ture! maer bzergen oock voort dat nerahens ge- 

vonden wopt. tem dit : Aenbidt de boetbanch 
zinder beeten/ende aenbid ín zijn hepligen berg: 
ende Dijn aenfichte fullen alle rijchen des volckx 
aenbidden. Deſe ſchjnen hen (cer fferche ende bes 
quame bewij ſingen · Maer waert dat peman upt 
{por wilde den beſchermeren der beelden eenen 
pottelicken perfaar maken foubde Die aac connen 
grover ende ongbefthichter redenen verfamelen > 
Ende op Dat daer geen twyfelingen meer en ble: 
be/fo heeft Aheodoſius de Mirenſche Biſſchop / 
fa ernſtichlic met dꝛdomen fing Archdekens bes 
veſticht / dat be beelden behoorden aengebeden te 
worden gelyc oft hp daer ban cen hemeiſch bevel 
hadde. Lact nu de beſchermers der beelden gaen/ 
ende ons met De berardeninabe deg Concinums 
Deengen:gelijc of de eer weerd'ge Daders niet gez 
Beel hen felven ongeloof weerdig en maecten / alg 
fp de Schziftuere fa kinderlick handelen? ofte foo 
ongoddelic ende ſchandelick verſtheuren. 
36 Nu Come ich rot de ongheſchickte ongod: | 

ban De op: 

Het I. Boeck. Fol. rs. 
licheden / ban De welcke ig te verwonderenbdat —__ 
fp Die hebben dorven uptftorten : ende dat fp niet Genige le 
en 5ijn. Van eenen peghelicken met groote ber? moozoen ban 
grouwinge ende verworpinge wederſtaen / dat is fommigeouz 
dobbel te verwonderen. Maer het ig nut / datmen de Beelvens 
defe fchandeliche boofe uptfinnichept openbaer: BErLELDES/ 
lich vertoont/ op dat vmmers dat deefel der out: vete nicumt 
—* dat — eme eerdre — dj — 
en dienſt afgetrocken worde. Theoſius de Biſ⸗ Per: arg mer fcgop. Anwar blaeft ende pocht den Ban tegen voorere es 

alle Die miet en Willen datmen de beelden aenbins kent. 
De. Een ander roept dat de ongevallen des Bziecs 
fchen ende Ooftertchen lants / comt door Dele 
boof heyt dat de beelden niet en zijn aengebeden. 
Wat grooter ſtraffe hebben dan de Pzopijeren 
ende Apoſtelen ende Martelaeren verdient / inder 
welcker tyde geene beelden en waren? Boven 
deſen ſegghen fp: Iſt datmen den Kepferlicken 
beelde teghen gaet met wieroock / foo is men defe 
eere Beel meer den beelden der )ep igen fchu!diche 
Ende Conftantinus den Biſſchop von Conſtan⸗ 
tia in Cppꝛo / belt dat hp de beelden eerweerbdig= 
lick aen neemt / ende betupcht dat hp hen de ecre 
fal bewyſen die mien der Iebendichmakenden 
®riebuidichept ſchuldig is: ende alte die dat feive 
Wepgeren te Doen Die verbant hp ende berworpfe 
met be Manicheen ende Marcioniten Ende op 
dat ghp niet en denckt dat dit eens epghen mens 
fchen gevoelen is / de andere gevoelen mede aiſoo· 
Ja Iphannus de gefonden bode der Oofterfchen 
gemepnten/doog hittichept hooger gheboert zijne 
der vermaent datiet beter ware dar alle bozdeelere 
ende hoerenhunſen toegelaten worden inder ſtad / 
dan Dat den dienſt Der beelden verſaeckt worde. 
Een eynde iſt van atten eendrachtich verordent / 
dat de Samaritanen booſer sijn dan eenige hete 
ters: macr Dat de Beclden-ftozmerg boofer zijn 
dan de Samaritanen. Ende op dat Dit ſpel niet 
en fp fander zijne Plaudite / ende vzalick epnde/ 
foo wordet hier mede beflooten : Laeiſe hen verz 
beughen ende „verblijden Die De beelde Cheiſti 
hebben; ende haer offerhande Doen: Wacr ig uu 
dat anderfthept tufichen Latria ende Dulia, oft 
Dienfte ende cere/ Waer mede fp Gods ende der 
menſchen ooghen pleghen te verblinden ? want 
bet Concilium gheeft fonder uptnemen foo veel 
den beelden/als den levendigen Bode. 

HeT zij. CAPITTEL, 

Dar God vande beelden gefcheyden wort, op dat 
hy gantíchelìck alleen gedient worc. 

WV B hebben in het eerſte gheſeydt dat DE Setz. ſcheit 
kenmiſſe Gods niet en ig geiegen in coude ben eenighen 

bedenchingen/ maer brenght Godtfbienft mede/ adt beke 
Ende wp hebben ooch daerentuffchen gheroert geeft zeeen 
hoe hp behoorlick ghedient wort / tmelche fal op woogben- 
andere plaetfen bzeeder berelaert wozden. Ju (lrHtmabes 
verhale ick alleentick wederom int corte dar de geefs weet 1 
Schziftuere niet alleenlicken firijt om den naec: alte eere ente 
ten naem / foo anneer (p betupcht dat daer ren aertbachtie 
cenic Bodt ig : maer dat fp oock gebiedt dats Ehm Sate 
men het abene dat der Bodhept toecomt / niet tmozbt bemee 
eenen anderen toe en ſchryve. Daer upt het oock fen : Eerſt⸗ 
openbaer ig / wat onderfchept. daer fo tuffhjen (EE / HPLDE 
de fuperftitie ende ſunver Feligie/ ofte tuſfchen —— 
den valfchen ende oprechten Bodf-dienft. Booze felbe. 
waer Dat woort Eutebia , Daer mede de Gziecs 
ken de Beligie ofte Godf-dienft beteechent/ is 
ſo veelte ſeggen als rechten dient: Want fp bling 
in dupfterniffe taftende’ hebben geocit datnien 
moefte eenen feheren reghel houden, op dat God 
niet verkeerdelick ghedient en worde Ende 

Ni € iĳ Hoewel 



Cap. 12. 
Seligis. hoewelCicers waerachtiglit ende metentlic fept/ 
1 Ban vena: Dat het woordt Religio (d'welck in Latijn bete⸗ 
pine Der so⸗ kent Bodtf-dienft)komt ban relegere,dat is we 

’ Der over leſen / fa ift nochtans een gedrongen en? 
De berre-ghehaelde veden Die hy bp brengt / te we⸗ 
ten/dat de Bodtf-Dienft daerom fp inkatijn ge⸗ 
naemt Religio, om dat de rechte Bienaers dich: 
mael weder ouerlefen ende neer ftialick handelen 
Mat waerathtig fp. Ic achte meer dat defe naem 
wort gefet-tegen de lichtweerdige ende ongeftadis 
abe vrpheyt / om dat het meefte der Werelt licht⸗ 
Beerdighlickaenarijpt wat hen te vooren komt / 
fa dwaeit dock ongheſtadighlick herwaerts ende 
ginfmaerte: mac de Godtfalighept willende in 
vaſticheyt ſtaen / heeft haer felben wtgeleſen ende 
verſameit binnen hare palen:gelijc myooc dunct 
dat het woort ſuperſtitio dwelc beduyt valſchen 
ofte onrechten of vervalſchten Godiſ⸗ dienſt / oft 
een onrecht gevoelen in Goddelicke ſaken ſy daer 
ban ghenomen / vat de menſchen niet te bzeden 
zynde met de voorgheſchreven wije ende mate/ 
eenen overvloedigẽ ende onnutten hoop der pde: 
ler dingen by een brengen. Maer op dat mp de 
Woorden later varẽ / het is ir alle eeuwen altijt 
een eéndrachtiah gevoelen geweeſt / dat de Kiligie 
ende Godtſe dienſt wort door valſche dwalingen 
verkeert Waer upt wp verſtaen / dat wanneer 
Wp doed een onwoorſichtighe vperigheyt ons fel 
ben alle Dirck toclaten/alf Dan de voorwendinge 
Daer mede De fuer ftitieufe menſchen hen felven 
willen decken / van geender weerde en is Haer 
hoewel een pegheriek dit belipdt/ foo openbaren (p 
nochtans hare fchandeliche onwetenthepdt: Ce 
Weten / Dat fp hen ſelven niet en houden aen den 
eenigen Godt noch geen onderfchept en fetten in 
fijnen dienſt gelijck Wp te Dozen geleert hebben. 

s Wet het ge: Maer Godt (op dat hy zjn recht befcherme) 
— ‚toept dat Get fal ffrengelick weeke / is dat hp 

tpeleke roept Met eenigen gemaechten Godt vermengt Woet. 
bat hpis ja: Weven defin Befchzijft hp ooc den rechten dienſt / 
loees ende op Dat pp bet menfcheliche Geflachte in gehoor: 
een DEeREE, (aemGept goude: Dit bepde begrijpt hp fit zpn 
migden ters Wet / waer in hp ten eerften de Gheloovighe acn 
biehten Bod Gem verbint op dat hp haer eenighe Wet · ghever 
Bare SDE (fp daer na beſchryft hp eenen reghel om na Dien 

recht na fijnen wille gedient te worden. Ende 

ban de wet / wiens ghebruyck ende epnde meni⸗ 
gherley ig / ſal ich te haerder plaetfe handelen. 
Maer nu voere ich alleenlick Dit ſtuck aen / dat 
Daer ig den menfchen eenen taom in den mondt 
ghegheven / op dat fp tot gheene valſche Godtf- 
Dienten af en Wijchen. Ende dat moet men vak 
houden dat ick ter eerfter plaetfe gheſeydt hebbe / 
te eten / vat Godt van zijn eere wordt berooft / 
ende dat fijn Dienft wort vervalfcht/ alfmen hem 
niet toe fcljzijft al mat der Godthept eyghentlick 
toekomt. Enve hier betaemt neerftigblick te aen: 
mercken at üften De fuperftitie ghebzunckt · 
Want fp en Bervalt niet alfo tot veeemdeBoden/ 
dat fp foude ſchhnen den opperften Godt te ber 
faten/ofte den anderen gelijck te maken. Maer 

hem De opperfte plaetfe latende / ommeringbt fp 
hem met eenen hoop minderer Goden / den welc⸗ 
ken fp ſyne eyghene wercken tocdeplt. Ende alfo 
oat (hoewel gheveynſ delick ende liſtighlick) de 
eere der Godthepdt verfcheurt dat fp niet by den 
eenigen Godt en blijve. Aldus hebben voortijden 
de oude! alfo wel Joden als Hepdenen met ghe⸗ 
ck ghevoelen dien grooten hoop der Boden ge: 
maeckt / die ſouden na hare orden het Regiment 
Heg Wemels ende der Merde met den opperften 
Godt gemeyn hebben. Aldus zijn ober ſommige 
tijden de hepligen Die ban defer Werelt verſchep⸗ 

Superſti⸗ 
tio. 

Vande kenniſſe Godts des Scheppers. 
den aren, Gods mededefellen gemaeckt / dat fu_ 
in zijn ſtede ghedient / aenghebeden ende gheeert 
worden. En up achten dat de JRajeftept Godts 
met ſulckẽ gruwel niet ſelfs verdupftert en wort / 
hoewel fp.ten meeſten deele verdrukt ende uptge⸗ 
bluſcht wort / anders dan dat Wp cen coude mep: 
ninge tan fijne opperſte macht behouden. Hier⸗ 
entuſſchen worden Wp doo bewimpelingên enz 
de voor wendingen bedzogen/ende tot mentgerlep 
goden gedeplt. … 
2Jae hier toe ig ooch dat onderſcheyt gedicht Dat onder: 
tuſſchen Latria ende Dulia,getijch fp die noemen/ (DEPDE Han 
oft tufféen dienft ende eere/ om Datde Godlicke Duma ende 
eere foude Schijnen. vrpelic den Engelen ende den Jatria / 
Doodeu temogen toegeſchreven worden. Want welk tegn 
het ig-gpenbaer dat de dienft welcke de Papiſten “ reere ie 
den Wepligen doen/geenonderfchept en heeft van ishebsert / 
Den Dienft Bode: mantfp-aenbidden Bod ende €! belat de 

| deldeplighen onder onder fchept. Maer alg fp gez ZP Tear: 
Drongen worden / fo nemen ſy hare wtvlucht LOE ja cer foo bez 
defe anderfchepdinge/ te meten Dat fp ongeſchent fraft bet 
bewaren dat hem toe camt / dewhle fp hem Lan Batt ban 
triamoftede eere laten. · Maer de wijle den twiſt ——— 
is vande ſake ende niet banden naem / ie ſoude hept / gheiſck 
hem toe laten ín cen de aldergrootſte fake foo ge⸗ „EL Te —* 
ruftichliete (potten? Naer (op dat Wp dit oac ia⸗ u 
ten. aren): fp en fullen met defe hare onderſchey⸗ taont wozte 
dinge niet anders: maken / dandat ſp den eeni⸗ 
ghen Godt eere doen / ende den anderen dienſt. 
Want Latria by den Geiecken / is fo veel te ſeg⸗ 
gen alg Cultus bp de Tatynſche / het welcke wy 
eere. noemen: maer Dulia beteeckent eyghentlick 
dienſtbaerheyt ofte dienſt / ende nochtans en wort 
dit onderſcheyt dicmael niet gehouden inde ſchrif⸗ 
tuere · Qu op dat wp fchoon toelaten dat het eeu⸗ 
wich ſy / ſo ift nochtans tonderfoeken mat cracht 
deſe twee woorden hebben: Dulia beteeckent wel 
dienftbaerhept ; ende Latria eere. Qu en twijfelt 
niemant daer aen / dienen ig Wat meer dan eeren / 
want het foude dickmael {waer fijn m Dienfte te 
zijne / die men niet en foude wygheren te eeren · 
Ende aldus foude dat een onrechte bedeclinghe 
zijn / het meefte den Heplighen toe te fchzijben/ 
ende het minfte Gode laten . Maer bele oude 
Schrijvers hebben dit ondetfchept. ghebruyckt. 
Wat iſt dan ? De Wüle fp alle fien dat het niet 

alleenlick oneyghen ende onbequaem / maer oock 
ondeughende is · et 

3 Haet ons deſe liftige fcherpfinnicheden Ber Men, OE 
laten/ende de fake overleggen. Als Paulus de Scpziftu- 
Galaten doet ghedencken hocdanich fp Waren ten / die dit 
eer fp berlicht woorden inde henniſſe Gods daer Paviriisbe, 
bp fept/dat fp Duliam, Dat is dienſt gedaen heb omnorenven: 
ben/ den genen Die van nature gheen Gaden en ve ven mas 
waren. Of hp fchoon Latriam, dat ig De cerin⸗ Fru DENIE, 
ghe niet en noemt} fal daerom Baer ſuperſtitie of nae / vie 
te Uf-goderie te ontfchuldighen zjn ? Boorwaer men den eez 
de verkeerde fuperftitie /,-Dewelche hy Duliam nieben Bont 
noemt / en ftraft hp niet min dan of Gp den naem (HADI 1e/ 
Latria hadde uptgedzuckt. … Ende doe Chriſtus mas. 
bes Dupbeig aenloop weder ſtont met deſe woor⸗ 
den: Daer is geſchreven / Du (alt den Heere d 
nen Godt aenbidden/ doe en Was HanLatriaD mat. 4, ‚5; 
name: gheen twiſt aut de Vupvel begheerde Deut. 5. 15. 
niet dan een aenbiddingte ende kupe- — ende zo, 20, 
Befghelijcr-alg Joannes an den Enabel ghee tr, 3: 
ftvaft wordt dat hp op fijn knpen biel/en moeten A 
wp niet verſtaen / dat Goannes foo uptfinnigh 
wad / dat hp de eere bie men alleenlick Bode 
(ehuloiah is/woit ben Gngel toeft — act 
demijle de eere Die upt Feligie oft Godtf-bienftige 
hepdi gheſchiet / altjts wat Godtlickhepts en 
breenght/Daerom en Konde Goannes niet ib zn 

é neen 



Cap. 13. \ 
kryen ballen voor dE Engel (onder de eere Bode 
te verkozen: Op lefen wel dicmael dat menfehen 
bebeen aengebeden geweeſt: maer dat was Bor⸗ 

gherlicke of Politiſche eere/op dat ick alſo ſpreke 
maer de Keligieis een ander fake / dewelcke ter: 
ftont verkortinge der Godlicker eere mede beenat 

| s haeſt als (p eenigen anderen eenige eere biet. 
Actoꝛ.io. 254 Dit ſelve mach men aack in Cornelio ſien · Want 

ben was fo ogeſchickt niet in de Godſalighept 
dat hp niet cit fonte Gode de opperste eere gege” 
ben bebben. Daerom dat Gp Laar Petrum nez 
Der balt / en Diet hy voorwaer niet met fulcker 
mepninge/dat hp hem Wilde aenbiddeninGods 
ſtede Nochtans verbiet hem Petrus ernſtiglick 

„Dat hp fuler niet en doe Wacroname?niet anders 
Dain om dat de menſchen nemmermeer ſod ‘bez 
fchepdelick onderschepdt en maken tuſſchen de ee⸗ 
re Godts ende der Crcaturen / dat fp die riet en 
vermenghen / ende der Creature toeſchr yven dat 
epgentlick Gode toekomt: Daerom ig t dat wp 
willen eenen eenigen Godt hebben / foo moeten 

… Wp ghedenchen dat wy niet een hap? ban fjne 
eerlickheyt en ontnemen / maer hem laten behou⸗ 
Der Dat hem eygen is. Vaerom Zachariag ſpre⸗ 
Kende van De vernieuwinghe der ercke / gheeft 
befchepdentlick te kennen dat Daer niet alleenlick 
falen eenigh Godt zyn / maer dat hp oock fal ee⸗ 
rien eenighen naem hebben : te weten } op Dat bp 
riet gemeyn en hebbe met de Uf-goden. Hoe 
danighe eere Bodt epfcht / falerghens te zijnder 

“plaetje gefept orden. Want hp heeft door zijn 
Wet willen den menſchen voorhouden wat recht 
en behoorlik fpsende heeftſe daerom willen aen ee⸗ 
nen fekeren regel verbindẽ / om dat niet cen pege- 
ik foude beſtaen War dienſt ende eere hp wilde/te 
‚Dichten. Maer dekoijle het niet nut is den Leſer 
met veler dingen vermenginge te berladen/ fo en 
toere ick dat ftuch noch niet aen. Det fp genoegh 
dit te onthouden dat alle werken der Godf-dien: 
ftighepbt die tot pet anders dan tot den eenighen 

Perargerins Godt verkeert worden / niet en zijn fonder beroz 
gen des Bove Dinge der eere Godts. Ende de fuperftitie heeft 
deliken diene wel in 't eerſte Der Sonne ende andere gefternten 
es. oft afgoden godlik eere toegedicht: maer daer na 

ig de eergierigtept ghekomen / dewelcke heeft be: 
aen te ontbepligen al wat heyligh was/ende de 
erffelicke menfchen te vertieren met den roof 

welken ſy Gode hebber afghetrocken Ende hoe: 
el defe grant bleef) te meten / Den opperften 
God dienẽ / nochtans heeft daer ook een gebrupt 
geweeſt / dat fp den geeſten ende minderen goden 
oft Peincelicher geſtorben menſchen ſonder on⸗ 
derſcheyt hebben Offerhande ghedaen · So ſeer 
lichtelick balt men ín dit fepl / dat het gheene dat 
Godt ernfklick Hem ſelven alléentick toefchzüft 
den grooten hope gemept maeckt · 

HET xl. CAPITTEL: 

Dar van de Scheppinghe der Werelt aen wort in 
de Schrifture Npe een eenigh weſen 
Godrs,d welk die perfoonen in hem begrijpt. 

At van hef oneyndelicke ende gheeſtelicke 
D wefen Godts geleert wort in de Schriftu 

moet niet alleenſick dienen om de vaferie det 
niet alleen gemeynen volcks teniet te maken / maer oock de 
de Uf-goven- de liſtigheden Ber onheyltger Plilofopbie te me: 
— eggen Eer uüpt de oude Phitofopthen mepne 
helte binarf- — geſeyt te hebben / dat Godt ig al wat 
twijfe/ maer bij ten ende wat wy mieten fien. Ende op dere 
oock oe Mar tonfe bielt ho dat be Gouthept 1e in cen pegeliek 
Berbsapon” ffuch enne deët det Werelt vpt geftort. TP aec hoe⸗ 

Wel Bodt ons om in ſoberheyt te behouden ger Mazpiiten. 

Zach. 14e 9. 

De Deplige 
Schꝛift leez 
rende Dat 
bet weten 
Godts onz 
metelik ende 
geeftelick is / pe 
wederleght re / 

Het I. Boeck. Fol. ós 

ſparichlick handelt ban zijn weſen / nochtans met 
de tee voornoemde woordẽ Die Geur torgevoegt 
worden (te weten / Onepndelichept ende Geeſte⸗ 
lichept)neemt hp niet alleenlic de grade gedachten 
wech / maer mederhout oock de ſtouticheyt der 
herten der menſchen ant zijn onepudelichept 
mart ons boor waer fo verſchricken / dat Wp niet 
en beftaen hem met onfen berftande te metẽ: ende 
de geefteliche nature en laet niet toe pet acrtích of 
bleefchelich van haer te bedenken. Hier toe Dient 
oock Dat hy dickmael te hennen gheeft / Dat zijn 
woonftede is in den Hemel. Want hoewel hp na 
3hne onbegrgpelichhept oock be aerde vervult: 
nochtans dele hp fiet dat onfe Berten (na hacre 
traegbept) blijben in het aertſche / ſoo roept ende 
verheft hy ons te rechte boven de werelt / op dat 
bp onfe luyheyt ende-ondeugbenthept berdzijve. 
Ende hier valt de dwalinge der Manicheen / de Een coste 
welche twee beginfelen ſettende / hebben den Dup wderleg⸗ 
belbp na fo groot gemaecht als Godt : doo er WSD, 
dat was deeenichept Gods afbreken / ende de ans ende antizos 
epndelichept corten. Want dat (p beftaen hebben Pomozpbr= 
ſommighe getupgeniffen- der Schiftuere te mifz en. 
bruycken / dat quam upt een ſchandelicke vnwe⸗ 
tenthept / gehck de dwalinghe is geconten upt een 
grouwelicke anfinnichept. · Ende de Anthropo⸗ 
morphiten dié Godt achten een menſchelick ghe⸗ 
ſtalte te hebben ende dencken dat @odlichaemlic 
is / om dat de Schꝛiftuere hem dickmael mont / 
ooren / ooghen / handen / ende boeten toe ſchryft / 
worden oock lichtelick wederleyt. Want ie iſſer 
met eenige vernuft / die niet en verſtaet dat Bodt 
eenichfing met ons’ ffamelt / ghelijch De voeſters 
pleghen met de clepne kinderkens⸗ Daerom fulcs 
ke manieren van ſpreken / en drucken niet fa clacrz 
lich upt hoedanich Bodt is / als fp zijn kenniſſe 
fchicken na De cleynicheyt onſes bearijps. Ende 
op dat dit gheſchiede / moet hp berre onder zjn 
hooghept dalen: 
2 Maer hy gheeft hem ſelven oock te kennen Fn dit eente 
met een ander fonderlick teechen/ maer door hn She wefen 
mach. bekent wozden. · Want hp berkondicht vre dt 
hem felven-alfoo een te-zne/ dat bp nochtans né/aifa noch» 
onderfchepdentlick fp te aenmercken in Drie per: tans datter 
foonen : de welche foa wp niet en homden / ſoo is Sen Piterlen 
alleenlick den naeckten en pdelen nacm Gods noen ao: hoe 
fonder den waerachtighen Bodt in onfe vernuft var het een: 
driyvende. Ende op dat niemant eenen drierley —— we⸗ 
Godt droome / oft meyne dat het enckicl ende voos aoe ° 
eenvoudich Wefen Godts met drie perfoonen vertoonen 
verſcheurt wodt : foo. moeten. Wp Gier cen bez berfcheurt 
ſchrybinghe ſoecken / die licht fp om te berſtaen / woet. 
ende ons upt alie dwalinge helpe, Maer dewyhle 
ſommighe hatelick ſppreken van Den naem Pers 
foon / gelijck aft hp menſchelick gevonden Ware / 
foo moeten wy eerft fien met wat gherechtichept 
fp dat Doen, … Als de Apoftel den Scone Godts Dekreu, 3. 
moemt het uptghedruchte beelt des X perfoons „,SPvolàe 
des Daders / foo ſcheyft hy fonder twijfel den 
Dader een fubftantie oft perſoon toc/ waer in hy 
onderfchepden (p banden Soone. Want dat 
woordt Aypoſtaſis Dd'welck Paulus daer Dat in de⸗ 
ghebruyckt te nemen voor het weſen (ghelytk fen banver 
ſommighe uptlegghers ghedaen hebben / gheihen woort 
of Chũſtus als cen Was met den zeghel ghje: vererckerr. 
druckt / des Baders fubftantie voor hielde ) en Ofte, de ez 
foude niet alle enliek hardt / maer oock onghe⸗ ſchrubinghe 
ſchickt zyn. Want dewijle het weſen Godis LP 
enckel ende ondeellick ig /_ die dat gheheein* 
hem houdt-/-niet door deelinghe ofte toebloe⸗ 
pinghe /- maer met gheheele bolmaechthendt/ 
Die foude onepahentlick / jae onbeguamelick 
zyn uptghedruckte Veeldt ghengenit worden. 
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Cap. 13. 
Maer dewijl de Vader/ hoewel hp door fijn ep: 
aftenfchap is onderfehepden / nochtans hen fel: 

Vande kennifle Godts des Scheppers. 
dat is dwaef hepdt / ende wat wy ban hem upt 
ong ſelven fpgcechen/dat ig onwijt hept. Ende Maer ig 

ben Geeft gheheel in den Boone uptahedeucht / ſoo daer moet eenige mate gehouden zijn : men moet — 
t Hypoſta⸗ 
he. of fupGttenua heeft in den opne openbaer ghe⸗ 

maeckt. Ende hier mede Komt dat wel over een/ 
dat terftont \uozt Daer bp gheſet / te weten Dat hy 
fp Get ſchepſel zijner eerlickheyt. Voorwaer upt 

De woordẽ des Apoſtels verſtaẽ wy dat het De epz 

geu per don af (ub (iftentia in den Dader is / die in 
den Sone ſchhynt Daer upt ooch Wederom De 

perfoon oft fubGiftentia Des Soons lichtelick 
perftaen wordt / waer mede hp ban den Dader ig 

berfchepden. Aldus is het ooch Van den heyli⸗ 

gen heeft : ant Wp fullen tetftont bewiyſen 
Dat hp odt is: ende t is noodigh te achten dat 

bp níet en fp de Dader. Bit onderfchepdt en is 

hiet in't oefen welche niet en mach menigerley 
gemaecht worden. Daerom ig 't dat het getup: 

geniffedes Apoſtels gelooft wort / ſo volght daer 

upt dat im Godt fijn drie perſoonen oft fubfiftenz 

tien. Ende dewle de Latynſche dit felbe heb 

ben uptaedzuc kt met den woorde perfoan/fois't 

een groote verachtinghe ende ooch hardtneckig⸗ 

heyt / van fa hlaer een ſake te twiſten · Wilde men 
moast met woort overſetten ende uptleggen/ ſoo 

foude het Gziecr woordt Hypo ſtaſis, van de La: 

tnfche ghenaemt worden Subfiftentia. Ende 
gele hebben in den ſelven fin gebruykt dat woort 

fubfiftantia. Endenict alleenlick en hebben de 
Tathnſche den naem perfona glhebzupekt : maer 
geck de Grieckſche defahelijcr / (magbelick om 
haer overeenkominghe te betuijfen) hebben ghez 
teert Dat in Godt zijn Drie Profopa, Dat is per⸗ 

foonen. Ende de gheene die van woorde onder 
malkanderen oneens zijn / Griechen oft Latijz 
nen / defelve komen in de ſomma der ſaecke wel 
ober een. 

Eeghen ve 3 _Muoffchoon van den naem perfoon/ de Ket⸗ 
gene/ welcke teg tegen baffen/ofte ſommige die te eygenſin⸗ 

4 waorde⸗ michept zijn Daer tegen ſtrden/ ſeggende? dat fp 

Sone beren befen naem Die door menfchen goet · duncken gez 
handel ber= Dicht ig / niet toe enlaten. Dewijle fp ong niet 

terpen. en konnen benemen dat daer dzie ghenoemt Woz: 

ARat.28.19, demder welcker een peghelick gantfchelick Godt 

fp /_ende dat daer nochtans alleenlick cen eenigh 
odt ſp / wat ongheſchicktheydt is dit Dat ſy de 
woorden verworpen die niet anders en verkla⸗ 

ren Dan dat door deSchrifture betupat ende ver⸗ 

Dare tegen fegelt is? Het ware beter ( ſeggen fp met alleenlik 

twozpinge. _onfe gevoelen/ maer ook onfe woorden te houden 

binen de palen der Schrifture / dan vreemde 

oopden te faepen / Waer upt oneenigheydt ende 

ftvijt fal riten. Want alfoo wordt men bp den 

oorden-flrijt verflaut / alfoo wort De waerhept 

door twiftinge verloren / en alfo vergaet De lief de 
Antwoort Doop Gatelike kijvinge. Iſt dat deſe / dat eẽ remt 

gat bet gezit woort noemen dat met de (elffte ſi abẽ niet en bã 
en (pe HE inde Schrifture ghetoont worden / ſoo legaten fp 

ong doorwaer een ſware ende onúdzageltke wet 
op / doop dewelcke alte uytlegginghe verdoemt 
Wordt / die niet en zijn Lan woorde te woorde upt 

der Schzifture genomen. Maer ig ’t dat fp dat 
dreemde noemen Dat curieuſelick wort ghedicht / 
ende ſuperſtitieuſelik wort beſchermet / ende meer 
dient tnt twiſtinghe / dan tot ſtichtinge / ende dat 
onbeguamelic ofte ſonder vꝛucht wort gebruyct / 
ende met zijne hardigheyt de Godtſalighe ooren 
erghert / ende van de eenvoudigheydt des woorts 
Sodts aftreckt: der ſulcker ſoberheyt die alfoo 
gevoelen is mp van herten aengename. Want 

ik achte Da t men nieten moet met minder God⸗ 

Bebz. 11, 3 

zupckt / out 

art mel van hen ghefept dat hp fijne T perfoen | eenen fcheren veghel ban dencken en ſpreken upt dat de heplis 
de Schrifture nemen/na den welcken de gedach⸗ ge berboz ges 
ten deg herten/ende de woorden des monte ghe⸗ HE diaben 
regelt worden · Maer waerom en foude men De peen bte 
Dinghen die in de fchzifture onfen berftande ber: ghelepdt fou: 
werret ende onklaer zyn / niet mogten uptleggen Per werden)” 
met hlaerdere moopden/die nochtans Bodtozee” hulk Des 
fentlick ende ghetrouwelick tot waerhepdt det hebt der 
Scheifture dienen ende matelich ende geſparigh⸗ waerberde 
liek/ende niet fonder. oopfake ghebzupcht en Wop: Malick, mar 
den ? Pan welche fake ertempelen genoegh zn ghen foie bit 
Maer Wat ? Als het bewefen wot / dat de Ges woorbeken 
mepnte door grooten noot ig bedwongen deſe berwerpen · 
woorden Drievuldigheydt ende Perfoon te ghe⸗ 
bzupchen/ ig ’t dat pemant Dan de nieuwigheydt 
der woorden ſtraft / ſal die niet met recht gheacht 
worden het licht der waerheyt qualick te nemen/ 
dewile hp alleenlick dat firaft / dat de waerheyt 
wordt verklaert ende verlicht? 
4 Ende deſe nieuwighept der woorden( is t Dat z Antwooꝛt. 
menſe alſoo ſal noemen) wordt dan meeſt ghe⸗ Boor noodt 
heuwcht / als de waerhepdt moet befchermt woz Bruner 
oen teghen de Laſteraers / Diefe met upt vluchten Heeraers gea 
mif bruycken ende befpotten. Det welche wp te Lwongben / 
defen tijde meer ban ghendegh bevinden /Dewile sucker be 
wp Teer beel te doen hebben in het overwinnen wmoozben / 
der bpanden der fupber ende gefonde leere, Deſe Dev - eenigs 
(langen ontvlien met foo feet Kromme ende (lib: Pires 
berighe keeren / ten (pdat fp ff ghedruckt ende enve Per? 
ghegrepen ende gedzongen worden · Aldus zijn foon; niet als 

de Oude door veele ſtryden teghen valſche Wee ek om te 
vaerg/ bedwonghen gheweeft met uptgedauchte omme steere 
klarigheydt upt te fpzeken dat fp gheboelden/ om ie berveviz 
dat fp niet en fouden eenighe Kromme uptbluch: gben; maer 
ten de Gobtloofen toelaten/die haer dwalingen sers te oves 
met de bewimpelinghe Der Woorden bedecken · tupgen, 
Arrius bekende dat heiſtus is Godt ende Gods 
Saone : want hp en konde de hlace Schpifture rds abe⸗ 
niet weberftaen /ende gheihen of hp zijn dinghen ve eremperen 
wel gedaen hadde / veynſde hp de enige eendrach⸗ verArrianen 
tighept met de andere. Maer bieventuffchen en „jn Sabels 
liet hp niet af te fegaten/ dat Chziftug ig gefchas zrevererne® 
pen/ende cen begin ghehadt heeft / gelijck andere minrozie, 
Lreaturen, Daerom hebbende Oude (om zn 
flibberighe fchalchhepdt te ontdetken) voorder 
voort gegaen / heiftug noemende den eeuwigen Tonrubftans 
Sone deg Baders / ende ban ghelijcker ſubſtan⸗ tiaus. 
tie met den Dader, Wier wert de Godtloof hept 
feer hittigh / dewijle de Arrianen begonften den 
naem Homoufios (bat is ban ber felber ſubſtan⸗ 
tie) feer te haten ende lafteren. Wadden fp in 't eer⸗ 
fte opzechtighlick ende ban herten beleden dat hy 
Godt ig / fp en ouden niet berfaeckt hebben dat 
hp bander felver ſubſtantie met den Dader 1e. 
Die (oude beftaen Die eerbare mannen als kje 
verg ende U wift-makerg te fchelden / om dat k i 
om een woordeken met ſulcken bittighen tw 
zijn verwermt gheworden ende De aberuftighept : 
der gemepnte berftoogt hebben? Maer dit woor⸗ J 
beken machte een onderſcheydt tuſſchen be rechte — 

gheloovighe Cheiſtenen / ende laſteringhe Arria⸗ 
nen. VDaer na is opaheſtaen Sabellius, Die de 
namen deg Haders / ende des Soons / ende des 
heplighen Gheeſt / bp na heeft voor niet gheacht / 
ſeggende: dat die namen niet en zyn Om eeniges 
onderfchepts willen ghefet/ maer dat fp zin vers 
fchepden namen Gode ghegheven / ghelyck daer 
pele zijn in de Schzifture. Als fp quamen te diſ⸗ 
putecen / foo beleden fp / dat fp gheloof ben den 

wpcefenthe vdt van Godt fpzeechen/bau dencken / Dader Godt / de Sont Godt/ende den 2. Geeft 
Godt 



Cap. 13. Het L. Boeck. Fol, 17. 
Sod tezijne. Maer daer na hadden fp cen berep: | lariug rekent den Ketteren dat toe als een groote Tat 2. boeck 
De mpiviucht/ te weten / Dat (p niet anders gefept ſchult / dat hn door haer ongefchichthept Lebon Du ver _ 
en hadden / dan gelijck of fp Bod ſterck / ende | gen wort / de dingen onder Get peryckel der men: Driebuldige 
rechturerdich / ende wjs genaemt hadden. Soo ſchelicker ſprake te bzengen / bie behoorden inde 
ſanck Ip dan wederom een ander liet / te weten | godvreſentheyt des herten behouden te blijven : 
dat De Dader de Sone is / en Dat de heplige Geeft | ende en verfaecht niet vat onuptipzekeliche din: 
de Dader ig / fonder eenige oden / en fonder ee⸗ gen fpreechen / ende ongeoorloofde dingen boor 
nich onderfchept. De rechte Weeracrg den welc: 
en de godfalchept doen ter Gerten ginch/om dez 
fes meñſches ongefchichthept te breken / riepen 
Daer tegen datmen moefte warachtichlick in ee⸗ 
nen God dzie epgenfchappen bekennen. En om 
ben {elven met open enn eenvoudige waerhept te, 
gen fulche berdzacpde liſticheden te wapenen / 
„hebben {p gefen: dat waerachtichlick in den geni 
gen Sod / afte het welche even vele ig) in de een⸗ 
heyt Bods/ (p dziebuldichept der perfoonen. 

3: Anttwoort y Daerom iſt Dat de ramen niet en zijn licht⸗ 
Boemel be geerdichlich gemonden;fa maêten tp toe ſien dat 
gudeaDerS pp niet van hooveerdiche lichtveervichept ghe⸗ 
fcherbegeve ſtraft en worden / ſo wyſe ver wagpen- Ende och 
Ber, woorden oft defe namen begr wen waren ende onder alte 
fen te „menfchen baftelick gelooft worden / vat de Pa 
berfchitien: der / ende de Sonesende de heplige Geeft een Bod 

chtaus” fo fp: ende dat nachtang doch de Sone én fp de Dar 
ogen fe, „Der/uach de Geert de Sone / maer dat fp met ee⸗ 
Det arziutee Mee ePgenfchap zijn onderſcheyden · Ick en ben 
ien van oen ſo doechart niet dat ich ſeude witten bm de bloo⸗ 
Eeeyten zin teſwoorden firijden. Want ick fie dat ude 
Bren fez Daderen die met groote Godvreeſentheydt ban 
tcs vac be. Defe dinghen fpzeken / nach met malkanderen / 
tupghen 121 noch éen pegclick oock met hem felven Wel ober 
hriOErS ceren komen. Want wat wijfen Lan (preken 
agu} rand, hebben de Concilium gebrupckt / dewelcke Bila: 
beeisjepde xius befchermt 4 Enne tot wat Hzpljept beeecht 
in barghe- Auguſtinus ſomtades upt? Die groot Onderz 
Bzuvek ver: Kehepdt ig Daer tufſchen de Griecxſche ende La: 
boaozoen —Eijntche > Maer ‘t (p genoeg defe verſcheyden 
Elm hep een-erempelte toonen. Door dat Oriecr 

wooꝛt / Homoufios, hebben de Tathnſche gefept 
Subftantia , 
Hypoftafis * ide Ë 

Baris, des Confubftanrialis , (Dat is var Der ſelver ſubſtan⸗ 
SES, … te)te kenner: gevende/Dat be Dader/ende de a: 
Dicpept/ s HEzijn ban eender ſebver ſubſtantie; ende hebben 
Peeloons, alfao dat woort Subftantia gebzupcht voor E Ten. 
OmOUKOS. S „ tia(dat is / Weſen · ) Wier upt Bieronimug fchzije 

„Hende tot Damaſum / dat het cen Gods-lafte- 
inge is te fegaben/ dat in Bod defe fubftantien 
zûn. Maer men mach meet dan hondertmael bp 

‚ Bitarium vinden / dat in God dzie fubftantien 
zn. Ende hoe verwerret is Hieronymus in dat 
griecx woort Hypoftafis? Want hy bermoet dat 
Daer feniin in fp’ alfmen drie Hypoftafis in God 
noemt: Ende foo vemant Dit woort met een god: 
falich gevoelen gebruytkt /ſoo en verbergt hp niet 
dat Die maniere van fpzeken oneyghen is. Iſt 
nochtans dat hy ongebepnfdelick alfa gefpzoken 
heeft / ende niet meer de Goſterſche Biſſchoppen / 
Die hy hatede / en heeft geſocht wetens ende wil⸗ 
leng met onrechte beſchuldinghe te beſwaren. 
Vooꝛwaer dit en betupgt hp niet feer opzechtich: 
lick / dat in alle werelttieke fcholen Oufia niet ans 
ders en is dan Hypoftafis : Wet welcke alom 
door 't gemenn gebruyck Wort wederlept. · Augu⸗ 
ſtinus is matiger ende beleef der / de welcke Wel 
fept/ dat dit woort Hypofta Gs in defen fin/ nieu 
is in den Katijnfchen ooren: maet en beneemt 

… nochtans niet alleenlick den Griechen hare wijz 
fe van ſpreken maer verdraeght oock lieffelick de 
Katijnfche die de Grieckſche wyſe van ſpreecken 

Gut < boeek Waren na gevoigt. Ende dat Socrates Daet bart 
ban *— ſcheift in het ſeſte boeck Hiſtorie Tripartite, dat 

ine gelfich oft ð ware ban ongeleerde menſchen 
verkeerdelick (ot defc ſake gebzupcht, Ende Hi⸗ enbe 9: 

mmm mn — —— —— — 

nemen / is doen / dat niet en betaemt. Een 
wepnigh daer nae maecht hp noch groote ou: 
ſchuldt / Dar Gp beſtaet nieuwe namen voort te 
beerghen. Want als Gp de vamen der natuere 
gheſet heeft/ te Weten; Bader, Sone / ende hepli⸗ 
abe Geeft : ſoo fept hy daer na, Dat al \watmen 
Daer boven ſoeckt / is bupten De bedupdinghe 
der ſpraecke / bupten het onderfoecken der finnen/ 
ende bupten het begryp des verftants. Ende 
erghens fept bp / dat Be Bifſchoppen in Gallia 
geluckigh zijn / Die geen ander belijdinge en had: 
den uptghedruckt noch aengenomen / noch vock 
gantſchelick ghekent / dan de oude ende (cer een⸗ 
voudighe / Die ban der Apoſtelen t isde aen war 
bp alle gemepnten gewooulick. Sulck ig oock 
Auguſtini ontfehuldinge / dat dit woort fp door 
noot afgedzongen geweeft/om Ber menfchelicher 
uptfpraken gebzeckelickbept in foo groote cen ſa⸗ 
ke/ niet om upt te drucken Bet gene dat ie; maer 
om dat niet en foude berſwegen arden / hoe de 
Pader, Sone / ende 9. Geeft drie zijn. „nde 
defe matichept deſer heyliger Mannen behaezt Antwmodet. 
ons te vermanen / Dat ap niet terſtont die faa siemanc eit 
weeedelick ffcaffen noch verdoemen / Die niet-en Leboozt foa 
willen De woorden aen nemen bie wp bedacht Senliraued 
Gebben / foo verre fp dat niet en Doen door Beo: te wers, PCE 
beerbichept/ ofte hartneckicheut / ofte booſt ſtou⸗ be omne fet 
tichept. Maer fp behoozenmederom te senmeres 4 we arden 
ken wat grooter noot ons dzengt alſo te ſprenen / De orn 
op dat fp met den tijt tot de nutte maniere ban zentrecken + 
ſpreken gewent moden. Ende dat fp ooch leeren Is genoeg 
toeften Dat fp gheen oogfaehe en geer om te herz ver dE en, 
meden Dat zp Arrii ofte Sabellii diſcipuſen zyn / ende be aicze 
dewijle fp dat qualick nemen dat hen bepden De gedurige ee⸗ 
uptblucht wort benomen/alfimen op de eene zijde 4,3 ULLT der 
den Arrianen ende op b'andere zijde den Sabel- cpzini nas 
lianen moet wederftaen.Arsius ſeyt dat Chriſtus voight. 
Godt is / maer he mummelt dat hp is gemacht; 
ende beginfel heeft gehadt. Hy ſeyt dat Cheiſtus 
een ig met den Dader :-maer- blaeſt den zynen 
heymelick in de oor / dat Chriſtus is cen met den 
Pader geworden gelijck andere geloovige! hoe⸗ 
Wel mèt een fonderlinge prerogative ende voor⸗ 
Deel. Maer alfmen fcpt dat Chriſtus is van der 
felber fubftantie det Daders; Daer mede wort L onfabftan 

Dar deit 
Concilien. 

den liſtigen Arrio den valſchen (chin afghetrot⸗ Ha 
Ken: Ende nochtans en woꝛdt hier in ñiet toe⸗ 
gedaen tot de Schriftuere· Sabelliusfept dat dez 
fe namen/ Dader / Sone / ende Gheeſt / geen berz 
ſcheyden dinck in Goden bedupden. Iſt dat 
afp ſeght dat fp drie zijn / ſoo fal hp roepen dat op 
dzie Goden noemt. Iſt dat ghy ſegt dat in het 
eenige \wefen Gods ig dzievu!dichept der perſoo⸗ 
nen : foo ſeght ghy met eenen woorde dar de 
Schꝛifture vpt geeft, ende qp wederftact de pdel 
klappinge Sabellii. Nu ift dat eenige menſchen 
met ſulcke benaude fuperftitie zijn bebanghen/ „ere amen 
dat zp deſe namen niet en berdraghen / foo en is verwerpen / 
nochtans nu niemant die eenichſins kan verſa⸗ ende ober des 
ken / batalfmen fept / ecn God / men maet bet: (£ DP:Der 
ftaen eenicheyt der. fubftantie : ende dat alſnſien 
fept drie ineen weſen / drie perfoonen beweſen twrnen, vefe 
worden ín dele Drievuldicheyt Ende als Dit bn win 
fonder bedroch ie beleden / en maken wy bande 5e Kerrerpe 
woorden geen werck. Maer ick hebbe over lan: van Arrug 
gen tijt ende oock dickmael bevonden / dat alle ofte Sabel⸗ 

3 ke die art, “US 

Maer bie 

te weſen / dat 

ennen nd nen 



Cap. 13. 
Die hertneckichlich om die woorden ſtrden / ver: 
orgen fenijr voeden * Soo dat het beter is De 

feive te derwecken / dan om harent wille vupfter: 
licker te ſpreken. 

Dpcomt Maer ick fate den woorden⸗ twiſt varen / ende 
bau de bez “Wil beginnen van der ſake ſelve te ſpreken. By 
ſcochoiage dit woort Perſoon, menne ick een ſubſtentie in 
Des tooosts/ het weſen Gods / de welche tot de andere gerefe⸗ 
fchzijvmnge ‘eert ztjndejende na bet aeuften Dat fp met De an⸗ 
Der aken dere heaft Wort van de andere onderſchepden 
ſelfs / deweit⸗ met een tygenſchap die den anderen niet en kan 

weke at mede gheveplt worden. Ende met den woorde 
tegbt, Subfiftenrie gillen wp ‘wat anders berftaen heb⸗ 

ben Dan Get efen. Pant ware het woort enche: 

Joau.a.i. “liek ende ſlechtelick God / ende hadde het daeren⸗ 

tuſſchen niet eygens / foo foude Joannes te ver⸗ 

gerfs gefept hebben / dat Get woort is altyts bp 
„Bod ge\ucert. Ende alg Gp daer terſtout bp fet / 
Dat oock het waogt felve fp God geweeſt: fa we⸗ 
Berroept jp ons tot eenich wefen. Maer dewijle 

hp niet en konfte bp God zijn / ten Ware Dat Ip 
vin den Bader ware! hier upt komt Die fubfiften: 
tie / dewelcke wel ig onverſcheydelick met het we⸗ 

fen / ende en han niet daer van geſcheyden wor⸗ 
Very maer heeft nochtang een fonderlich teecken / 

Wwaer mede fp daer ‘van onderfchepden ig. Pu 
ſegabe ick vat een pegelich beter drier Subſiſten⸗ 
tien oft perſoonen tot De andere gerefereert zijn? 

de Wort met een epgenfchap onderfchepden. En⸗ 

pe hier woet opentlick een relatie ofte aenſien Wat: 

vaedrucht : Want alſmen enchelich ende (onder 
onderfchepden Bod meldet/faa en komt de naem 
Bod miet min den Sone ende den Geeft toe / dan 

Den Wader. Maer foo haeft alg de Dader wordt 
miet den Sone vergeleken / ſoo wort een jeaciick 

“met zjn epghenfchap van den anderen onder: 

fchepden. Cen derden fegge ick / dat al wat eenen 

jegelichen epgen is / niet en kan den anderen me: 

de gedeplt worden: want al wat ben Dader wort 
toe gefegzenen tot een teken der onderfchepdinge/ 

bat enn kan den Sonenict toe komen noch toege” 
In bet fchzeven worden. Ende de befchzij inge Tertu⸗ 

bock tegen lianien mifgaegt mp niet als fp beguaemlich ge” 

Praream, namen Mort / te weten; dat de Dzievuldichept 
der perfoonen ist een opdeninge ofte Difpofitie in 
Gad / daor De welcke de cenhept des weſens niet 

en Wort verandert. 
weete 7 Poehtans eer ick Baopder boort vare / moet 
Des Soons ithDe Godhepdt ded Soons ende Des heplighen 
wmortbewme: Geefts bewſen. Eñ daer na fullen Wp fien hoe 

emg pers fit van malkanderen ſchillen Woorwaer als het 
(ebeenen PE Woort Gods ong wordt in de Scheifluere boor 
* Deeertte qefet/ware het feer ongevoegelick/Datmen (oude 

bepfreden. atleentick een verganckelick ende pdel ſtemme bez 

De Sone 18 denchen de welcke in de lucht gefproken/ bupten 
Boos ves God quame : fulck alg de Godliche aenfpraken 

eeuwigen “den Vaderen gefchiet ende alle de Propheten ges 

Bavers. 0 geeft sijn:detwijle doop den naem woort,meer De 
Sonne vr Wfigept die bpod iet wort te hennen gegeven, 
Wich Bon. Waer van alle Godlicke aenfpraechen ende Pro⸗ 
zoDet.n.rn. phecten zjn geomen. Want (gelijck Petrus 

betupgfjt) niet min en hebben de oude Propheten 
Doo? den Geeft Chꝛiſti geſproken / dan de Apo⸗ 
ftelen/ende alle bie Daer na De hemelfche leere be: 
Dient Gebben. Maer dewijle Chriſtus noch niet 
en mag geopenbaert / faa iſt noodich te Ber ftaen 
dat het woordt is vpt den Dader gegenereert eer: 
be werelt was · Iſt dat Die geeſt / wiens Inſtru⸗ 
menten de Pꝛopheten zijn geweeſt / des Woost 
Was / o verftaen wap dat hp ſonder twijfel waer⸗ 
achtich God was. Ende dat bewijft Moſes 
laerlich genoegh inde ſcheppinge Der werelt/alg 

bu Get Wooꝛrt alg eenen middel voozfets Want 
“ &enel.r, 

Van de kenniſſe Gods des Scheppers. 
waerom verhaelt Gp beſcheydentlich bat Gobt 
inde fcheppinge eens pegelicx werck gefept heeft / 
Dit ofte dat worde / anders dan op Dat de ons 
doogfoecheliche eerlichhept Gods / in zijn beelt & 
fchne? Dit honnen de neufwifeende Klapach: yijgs uwe 
tige menfchen lichteliehs wederleggen / ſeggende / antimaoze. 
Dat Dat Woort wort genomen 9302 een bevel eñ 
gebodt. Maer de Apoftelen zijn beter uptleg: Rebzer,z, 
gers / te weten / Die Daer leeren dat de Werelt fp 
door den Sone gefchapen/ ende dat Gp alle dinck 
dzaegt door zjn machtige woort. Want hier fien 
Wp dat het woort wort genomen Loor den wille 
eñ bebel deg Soons / die ſelve ie het eeuwige cf 
Wefentlicke woort deg Vaders. Ende het en is 
den rechtverftandigen eñ matigen menfchen niet 
berbozgen / dat Salomon fept / Daer hp de wjſ⸗ 
bept voort bꝛengt / van God gegenereert te ſyne / 
eer De werelt wãs / ende dat fp is over De ſchep⸗ 
pinge aller dingen / ende over alle de merchen Baz 
deg. Want cenen titlicken oft verganchelichen 
wille Gods te dichten / dat ware dwaeſhept ende 
pdelhept: Dewijle Bod doen heeft willen ſynen 
vaſten ende eeuwigen raet / ende oock Wat dat 
feer verborgen was / vertoonen: waer ox oock dar 
woort Chꝛiti ſiet / daer hy ſeyt: Mijn Dader en⸗ Aoan.y. i. 
de ick Wap werchen tot op deſen dach. Want als 
bp betupat dat hp ban het eerfte be ginfel der we⸗ 
velt gn is fonder ophouden in het werck ge meeft 
met den Dader / (oo lept hy klaerlicher upt dat 
Moſes coptlichker hadde gheroert. Soo verftaen 
Wp dan dat God heeft alfoo ghefproken dat Det 
woort heeft zijn deel in het merck gehadt / ende 
Dat alfo de werckinge hen beyden gemepn Was. 
Ende Joannes fpzeecht alderklaerlickſt / als hj 
fept Dat het woot dat van den beginne Bod zijn= 
de/bp Bod was / mede met den Dader de oorſa⸗ 
he aller dingen ig. Want hp ſchryft den Woorde 
een bolle ende Blijvende wefen toe/ende betekent 
wat fonderlincr in hem / ende bewijſt klaerlick 
hoe God zp ſprekende / de fchepper der werelt gez 
weeft. Baerom gelijck alle openbaringe die van 
God zĳn gehomen /te rechte Gods woort ghe⸗ 
naemt woꝛden: alfoo ift betamelickt datmen dat 
wefentliche ende fubftantiale Woort / ſette in den 
opperften graet alg een fontepne aller godlicker 
openbaringen / het welcker geener veranderlick⸗ 
heyt en is onderwozpen/ maer blijft eeuwichlick 
het ſelve bp God / ende is Bod felve. 
8 ier baſſen ſommige honden tegen/ De welt ⸗egenwoz⸗ 
he dewijle fp niet en dorven opentlic Chriſto 5ijn e oP tes 
Godhept ontnemen; faa ſtelen fp hem hepmelich beeft zn bes 
zjn eeuwichept. Want fp (eagen dat het woort dinicl sebar/ 
boen cerſt begonft te fijne / alg Bod inde fclep: „Er ar epen. 
pinghe der werelt ſynen heplighen mont opende. penve 1% 
Maer fp dichten veel te onverfichtelicheen ver⸗ (vzoken 
nieuwwinge in de fubftantie Gods. Want gelijk WE ese 
de namen Gods die ban dat uptwendige Werelt mercte is % 
komen / hen zijn begonnen toe· gheſchzeven te beveſticht 
worden ban bat het werck is begonnen te fijne 
( ghelijck dat hp Schepper des Demel ende Det fect nrectke 
Werden ghenaemt worde / alſoo en bekent de gode redenen. 
falichept niet/ noch en laet niet toe eenigen naem 
Die betekent dat Gode in hem ſelven pet nieuwe 
fptoeghekomen. Want wanneer hem per Ware qae…,, 17. 
aengekomen / foe foude de reden Jacobi ballen/ 
te weten / dat alle bolmaechte gaebe Komt van 
boven ban den Dader der lichter / hy Den welc⸗ 
ken geen veranderinge nach heerende befrhadue 
Winghe en is Waeram en is het niet berdzage: 
lick datmen foude een beghinſel Diens Woordts 
dichten / dat atydts is Bodt gheweeſt / ende 
daer na de Ht t der Werelt. Maer hoe 
fcherpfmnichtich ſpreken ſy / als (p ennn es 

of 

Beobe, 8. 220 

Toen. 1.3. 



Cap. 13. | 

oe © Mares verhaelende dat Godt Geeft doen eerſt 
- ghefproken, daer mede te kennen gheeft dat geen 

oogt en fp in hem gheweeſt: wat mach ſpotlic⸗ 
kers ghefept worden ?want om dat een dinck is 
te feeckeren tijde begonnen openbaer te worden / 

daer upt en moeft men niet berftaen Dat het 

ene: +-3e- niet en fp te bogen gheweeſt. Ick beflupte beer 

anders / te meten/dat het Doozt (Pp langhe te boz 

„ren gheweeſt / tant ín deſelve wijle als Godt 
fepde: Wet worde licht / is de kracht des Woorts 

voortgekomen ende geweeſt · Ende oft pemant 

(ochte hoe langhe/ die en fal gheen beghinſel vin: 
Den. Want hp en fet gheen (eer langhde des 
tĳts/alg Gp felve fept : Dader verklaert den So 

ne met de eecltchhepdt díe ich in den beginne bp 

dp hebbe befeten/eer de gront des Werelt gelept 

werdt, Bit en Geeft oock Joannes wiet verſwe⸗ 

ghen : Want eer hp tot de fcheppinge der Werelt | 
komt/fepdt hp/dat het Woordt ſy in het beginne | 

bp Godt geweeſt · Sobeflupten wp dan weder” | 
om / dat het woordt bupten het begin des thdts 

ban Godt begrepen fp bp hem eeuwighlick ghe⸗ 

weeſt / waer upt zjn eeuwighept ende waerach⸗ 

tigh weſen / ende Godtheyt wort beweſen· 

9 @nde hoewel ik den Perfoon des Middelaers | 

noch miet aen en roere / maer late dat tot in die 

aan. 17,5* 

We tweede 
bewijf-re= 

ne wordt gez 

naemt Bodt 
ende Feyos” fonder twijfel batt zijn / dat Chziftusis dat. 

ba / ene IDoopt met vleeſche benleet / fo fullen Bier feer bez 
two2dt met quam zijn alle de getupgeniffen die de Bodhept , 

meer DEE Eaiftibeveftigen. + Als in Den bijfenveertigh- | 
Den ouder ſten Pſalm woet gefept : Dijn CThroon bljft , 

Tetamente od altijt ende ee wiglik. DeJoden ſoeken cen 

bereert uotvlucht / ſeggende / dat De naem Elohim (Welt: 
ghen Baver kete dier plactfe is in het Hebꝛreeuſche / ende is te 

oozoen rots ſegghen / Godt) oock den Engelen ende opperſte 

— machten toekomt. Maer daer en is nergens ſulc 

Ban ewia Geen plaetſe in de Scheifture / die der Creaturen 

Gant. genen troon oprecht. Want hp en woꝛt niet ſlech⸗ 

* ek telic God genaemt/maer ooc een enig regeerders 

Der oven Boven de en en wort deſen naem God/ nieman⸗ 

teabeuwors den ghegheven ſonder pet meer daer bp te fetten/ 

pinge. gelyck daer waat gefent dat Moſes foude har 

@rov-7.1. raanig Godt zijn. (Andere leſen: Pwe hroon is 
van Godt/maer feer onwijſſelick. Ack behenne 
mel dar dickmael Goddelick gerracmt wort / dat 
fonderlickuptnemende is: maer Get is klaer ge- 

noeg vpt het vervolg / dat ſulcx hart ende gedron⸗ 
ghen is / ende niet over cen en komt (in ſulcke 
pᷣlaetſe.) Maer oft ſchoon haer hartneckigheyt | 

| 

| 

miet en wijckt / ſoo wordt nochtans voorwaer de 
ſelve Chriſtus van Eſaia klaerlick bp ghebracht 

Godt te zjne/ ende mer de opperfte macht ver: | 
tieet / Bet weick den cenighen Gode epghentlick 
tachomt. Dit is (fept hp) de naem Daer mede fp | 
hem ſullen noemen / ſterck Godt Dader der tac: 
komender werelt etc. Hier klaghen oock de Ja. 

fais o. 6. Den tegen ende verkeeren deſe plact{e aldus. Dit 
ig de naem Daezmede hem de flerche Godt / de 
Pader Der teskamender wereit / etc fal noemen / 

_ fao Dat fp den Sone alleenlick dat laten / dat hp 

Sen ander genoemt worde den Prince des breedes : Maer 
tegenwoor: waer toe ſoudente dier plaetſe faa veele naemen 
pinghe wort Gode den Baeder ghegeven worden / dewle de 
omgeſtoten Dsophete daer heeft voorgenomen Chriſtum te 

bercieren met luchtige teeckenen / dao? dewelcke 
onſe geloove ende betrouwen op hem ſouden ge 
ſticht ende gheſterckt morden · Daerom en iſt 
geen twyffe / hn wort alſoo hier flerch Bodt gez 
facmt / ghelyck Gp wennich te vooren is Im⸗ 
manuel ghenaemt. Ende men can niet klaer⸗ dat in fyn ſtede een Enghel (p genghebeden ghe⸗ 

Jeremie / daer hp) weeſt. Maer de rechtſinnighe Leeraers der ders vinden dan de plaetſe 

Het I.Boeck. 

L 

ben. De Soz plactfe in de welche fal van de verloſſinge gehan⸗ ‚ gheven/met deſe Woorden : Dit is de naem Daer 

delt maden ; nochtans dewijl het moet bpallen mede fp haer fullen noemen / de * Deere onfe 

Fol. iS, 
Zere. :s. 6, ept / dat bit fal de naem 5 Á 

fept/bat bit fal de naem zn Daer mede de ſprun Aere ns. 
te Davids fal ghenaemt werden / * Heere onfe 
rechtveerdighept. Want dewile de Joden felve 
leeren dat de andere naemen Gods niet anders 
en zijn dan bpnamen / ende dat alleenlick de na⸗ 
me Jehova(denwelcken fp eggen onuptfprchelik 
te (re) fp zijn epgen naem/ maer mede zyn wer 
fen wordt uptghedzucht : foo verftaen Wp Dat de Eſai. 42. 85 
Sone ig de cenighje ende eeuwighe Godt / die er⸗ 
gens betupght dat bp zijn eere niet en fal enigen 
anderen geen. Wier ſoecken fp wel uptvluchten Autwaorat 
ende bedechinghen / om dat Moſes dien nacm ZP, DEE Ao 
heeft Dien Wltare gegeven Die van hem gemaecht ze. “PIF 
Was : ende Ezechiel der nieuwer ſtadt Jeruſa⸗ 
lem. Maer wie en fiet niet dat de Altaer wordt 
ghemaeckt tot ghedachteniſſe dat Godt is de 
berheffinge Moſis? ende dat Jeruſalem niet en 
wort met den naem Godts vereert / anders dan 
om de tegenwoordigheyt Godts te betunghen ? 
Want aldus ſpreeckt De Prophete · De naem Der Eset. 48436: 
ftadt fal wefen Van dien dage acn/ de Î Beereig eige 
Daer. Ende gzofes fpzeecht aldus : Bp fliehtede ; Ze zova. 
eenen Altaer / ende noemde hem / De + Deere is 
min verbeffinghe. · ¶ Waer daer blijft noch cen 
fwaerder ſtrydt upt een ander plaetſe Jeremie / gere. 33. 16. 
Daer deſe ſelve lof wort der fladt Jeruſalem ghe⸗ 

Jehoba. 

rechtveerdigheydt · Maer deſe getuygeniſſe en ist 
niet alleenlick der waerheyt die Wp beſchermen / 
niet hinderlick / maer beveftigijt die veel meer · ee, 
Want als hy te voren betupght hadde dat Chri⸗ rn rene 
ſtus de waerachtige t Heere ĩs / van Den welcken t Jeboba⸗ 
de rechtveerdigheyt komt / fa berkondight hp nu 
dat de Gemynte Godts dat fal fa waerachtigh⸗ 
lich alfa ghevoelen / datſe each ſelfs mach van den 
naem roemen. Sao wort dan ten eerften de fon⸗ 
tepne ende oorſake Der rechtveerdigheyt gheſet: 
haars na ot) ooch haer bucht ende werck 
aer bp geftelt. 5 : 

ro Iſt dat hier mede den Goden niet en Wort —— 
genoe gedaen: dat De eere Jehova fo dickmael EE bets 
wor inden perfoon eens Enghels voorgeftelt/ ven 5 Da 
en fie ich niet waer mede ſy dat konnen weder⸗ deren onders 
leggen. * De Engel moet gefent den heplighen be wet wu 
Paderen te verfchijnen:ende deſelve trect hemſel⸗ — — —— 
ven den naem DES teuwigen Godts aen. Iſt dat kene vat hp 
pemant wil ſegghen dat ſulcx gheſeyt wordt den Frhova zn. 
perfaan aengtefren / des welcken bevel hp doet ; JE nae 
de knoop en wort alfo niet geopent moch De was woor: veg 
righept wech genomen, Want alſo en ſoude een reutwishen 
Dienff-Kmecht die toelicte dat men hemOfferhan- Bavers- So 
De Dede / Bode zijn eere niet nemen. * Ende de — —— 
Engel wepgert broot te eten / ende beveelt een off wigh Sedt 
ferhande den Heere Jehova te doen. Daer nahe: + Lud. 6. en 
\ift hp met der daet dat hy de Heerejehova ig, “un 13.1 
Ende alfoo verſtaet Manuha ende zyn Wijf upt Ede 
Dat teken/dat fp niet eenenEngel alleenlik maet uv. 13. zz 
God geften hebben: fo Dat fp daer upt ſeggẽ: Wy ende 23. 
ſullẽ ſtervẽ / want wy hebben DELeere gefien. En 
als het wijf antwoort / Hadde jchova ons willen 
dooden / fag en hadde hy de Offerhande van onſe 
handen niet ahenamen/ daer mede belijt fp voor⸗ 
waer dieu God te ſyne / die weynigh te vazen eert 
Engel ig genaemt. Boven defen neemt ooch de 
ant woorde deg Enghels alle twyyfelinge wech / 
a's hy fendt : Waerom L2acght ghy van mijnen 
naem dewe ke wonderlik is: Daerom is de gode ent 
loof heydt Serveri te grouweltcher / als hp houdt aervraeng: 
ſtaende Dat Godt nap: en is Abraham neck den Gent tor te 
Anderen Daderen gheopenbaert geweeſt: maer san ghes 

wapen. 

Anttwoort 

Jud. 15,18; 

Gemepnte 
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Cap. 13. 
Ghemeynte hebben recht ende wiſelick uptahez 

rome leydt / dat de voormeemfte Enghel fp Get Wodrdt 
—— Godts geweeſt / die doen alreede alg in een voor⸗ 
nen is onder ſpel begonft het ampt des Middelaers te bediez 
De perfaon nen · Want hoewel hp noch niet en was met den 

Gein ee Dleefche bekleet/fao is hp nochtans op der Herde 
og verſchenen / om gemepnfaemlicker tot de Gelovi⸗ 

ghe te komen. Sao heeft Gp hen dan daa deſe 
„haerber gemeynſaemhept / den naem des Engels 
ghekreghen: ende hierentuſſchen heeft hp behou⸗ 
Den Dat fijn eyghen was / te weten / dat hy is 
Godt van onuptſpꝛekelicke eerlichhept. Dit felve 
wil aoch Oſeas / dewelcke den ſtrydt Jacobus 
miet den Engel verhaelt hebbende / ſeyt Jehova, 
Godt der eprſchaten / Jehova ig fijn naem Der 
gedachteniſſe. Hier tegen fpzeecht wederomSer- 
vetus, dat God heeft den Perſoon des Engels 
gedragen. Maer bevefticht de Propheet níet het 
gene dat Moſe was gefent : Wat vraeghſtu na 
mijnen naem? Ende de belijdinge des hepligen 
PDooz-baders verklaert ghenoegh da: hp niet en 
Wag een gheſchapen Enghel / maer dat de valle 
Godthept in Gem was vant Gp fent : Ack heb⸗ 
be Godt geften aenſichte aen aenfichte. Hier upt 

rEop.ro.4. iſt oock Dat Paulus ferdt : dat Chpiftus is de 
Hepdtf-man des volcx gheweeſt in oe Waeftijne. 
Want hoe mel de tijt ſyuder vernederingte noch 
niet en was ghekomen/fo Geeft nachtang dat ecz 
wige Wooꝛt voorgefer cen beelt fijns ampts tat 
Bet welcke hp was verordent · Boort / iſt dat men 
Bet tweede Capice! Zacharie overleydt ſonder 
twiſtinghe / deſelve Enghel die den anderen En: 
en ſeyn / wort terffant genaemt / Godt der Hepr⸗ 
charen: ende herr wort de opperfte macht toe” 
eſchreven. Icklate ontellicke vele getupgenif? 
en achter / in dewelcke onfe geloove mach fander 
perijchel ruſten / hoewel de Goden niet ſeer Daer 

Efai.25.9. Daar beweegt en woꝛden. Want als bpEfaiam 
* Jehova. gheſept wert : Siet deſe is onfe Godt : defe is De 
+ Fat. 3.1. Deere & wap fullen hen verwachten / ende hu fal 
id eind goproe ons behouden : fo is het den ghenen die verſtant 
ben genomen hebben openbaer dar Gant daer getoont wordt / 
bet de heer Die wederom apftaet tat verloſſinghe des volet. 
Tieke gyctus Ende dat krachtige Coon · woordeken (defe de: 
bni oes, fe) mee mael verlgactt/ en lijd nier Dat die plactfe 
framenres tot pemant ghetrocken worde anders Dan tol 
daer ne Sone Chriſtum. Endede plaetfer FRala.ig noch claet: 
epe bekent Bev ende vafter / daer belooft hp dat de regeerder 
DPeerever EH Heere Die boen verwacht wort / fal comen tot 
beprſchares Frien tenipel. Doorwaer de tempel en was niet 
——— gehepligt anders dan dẽ enigẽ opperſtẽ Gode:eñ 

een don ver echtans fchzijft de Prophete DE tenpel Chriſto 
Blozien/ een te. ier vpt volgt dat Chriſtus Mm deſelpe God 
Schepper Die altjts is aengebeden geweeſt bp DE Joden. 
Den gerela) rr & Ende her vicuwe Ceftament ig val ontel⸗ 
Engelen een licke Beele ghetiwgheniſſen daer pan. Daerom 
Dodinen ber moeten wp arbeyden om liever kortelick ſommi 

MWaerom de 

fe, 12. 2, 

Ben.32. 29/ 
30 9 

gerhnte ghe upt te kieſen / Dau am alter over hoop bte 
teug Beenaten. Ende hoewel De Apoſtelen van hem 
HO oorr/ Bon giefprahen hebben na Dat bp au Middelaer gez 
ars weeft hadde in den vleeſche: nochtans al wart ik 
Govenzen fa! bybrenghen / dat fal wel dienen om zijn eeu⸗ 
bieefche geo⸗ wighe Godthepyt te beveltighen. In den eerften 
opeudaett/ is dat weerdigh ſonderlinghe acnglhemercht te 
St Seg Stine / Dat de Apoftelen leeren dat de dmghen bie 
ende dat eeu van den eenigen Bodt voorſeydt waren / mu in 
orgie leben. Chriſto volbracht zijn / ofte namaels fullen Hol: 
* 3 bracht vaarden. Want dat Eſaias voorfept dat 
tee qpetoobi: De Deere der Heyrſcharen ſoude den Joden ende 
wije. soo is Iſraeliten zijn tat een freen-ratfe der ergherniſſe 
——— ende ſteen Der aenftootinge:t Dat ſeyt Paulus in 
Pi OD: Thriis vervult te zijne. Sos verktaect hp dan 
t Bom. 5.23. Dat Chriſtus is de Heere der Heprſc Garen. Def? 

Vande kenniſſe Godesdes Scheppers. | ì 

ghelijer fept hp ergens : Wp moeten alle gheftert Bom.14-« 
Worden voor den Kicht-floel Chriſti / Want daer 

‚fs geſchreven: Boo? mp ſalalle knpen gebogen 
worden ende alle tonge fal mp frvceren-Bemjle 
| God bp Efaiam dit felve ig verkondigt van hem Efai- 45. z; 
felven / ende Cheiſtus dat felve metter dact vol⸗ 
brenght / foa volcht daer upt dat Chriſtus ig die 
God/wieng eere niet en mach eenen anderen gee 
eben worden · Eñ dat Paulus ooc tot de Ephe⸗ 

fien ðhaelt upt De Pfalmen/ Get is klaer dat het Bratm.63.1s 
ſewe alleenlik Gode toekomt /te meten: Hp ig op: Erbele. & 
geklommen inde haogde/ ende heeft de gevange: 
niffe gevangen gelept. Waer mede Paulug verz 
ftaet dat ſulcke opklinminge doen was afghe⸗ 
beeldet/als Godt zijn macht bertoonde met upts 
nemende overwinninge tegen de Vreemde Hep⸗ 
Denensende gheeft te Kennen datfe ig volkamelic: - 
ker in Chriſto bewefen. Alſoo betupgt Joannes 
dat het de eerlickhept des Soons geweeft fp) Die Foan, 1 ra. 
Eſaie is daoz een gefichte geopenbaert: hee wel 
nochtans de Prophete felbefchzft/ dat Gpde SaiG.n 
eerlichbept Godts heeft gheſien. Ende dat de 
Apoſtel tot de Hebreen Cheiſto toeſcheyft / het is os 
openbaer dat Get ſeer Klaren lof Godts ſy: Bhp enne.s. 
hebt Deere in den beginne Wemel ende Aerde gez 
fandeert / Ec · Item: Nenbidt hem ghy alle ne 
Enghelen. Ende nochtuns en miſ bruyckt de 
Apoſtel deſe plaetſen niet als hyſe tot Chꝛiſtum 
treckt: want hy alleen heet al vervult dat ín de 
Palmen wort gefongen. Mant hp ig de gene 
die opſtaende / is Span barmhertigh gheweeſt: 
Up ís die / Die aller Heydenen ende Heylanden 
rijke heeft ingenomen. Ende waerom (oude Foz 
anneg ontfien hebben de Majeſteyt Bode Chꝛi⸗ 
ſto toe te ſchrhven / dewile hip te Loozen gheſeydt 
hadde / dat het Woot fp altijt Godt gheweeſt ? goan..z 
Waeram foude Paulus ontfien hebben Chei⸗ 
ſtum in den rechtſtoel Bode te ſetten / dewhle hy 
te vazen zynGodhept fo opentlik gepreſen hadde / 
als hp ſeyde Dat hp ig Godt in der ceuwiahepdt , go⸗ 

2 

5. 10. 
gepreſen. Ende op Dat het openbaer fp/hoe Wel wam. 5: ;. 
hp bier in met hem felven over cen komt / ſoo 1 Cum.3.16e 
fchrift ho ergens dat Godt ig in den vleſthe geor zz EE I7e 
genbaert. Is hu God inder ewighent te priſẽ / ſo “°° 
is hp die Ban welken hp op eert ander plaetſe gez 
tungt / datmen hem alle eere is ſchuldig· Ende hy 
en verbergt dat niet / maer roept openbaerlik / dat 
bp doen inde geſtalteniſſe Gods was / niet en 
faude waor roof geacht hebben / hadde Gp hem 
ſelven beweſen Bode even gelijck te zyne: maer 
dat hy heeft ban ſelfs hem felven berijdelt. Ende 
om Dat de gedloofe niet en foude ſegghen dat Ip 
eenich gfiemaecht Godt ware, fo gact Joames 1. Toa.s. ze, 
voorder / ſeggende / dat hy waerachtich God ende 
het eeuwighe leven is. Hoewel het behoort ons 
overbloedichlick ghenoech te zijne / Dat bp wort 
God ghenaemt: voornemelick vandien ghetim⸗ 
ghe Die claerlick berucht dat Daer niet bele gar 
den / maer een Gad fn. Defe is Paulus die aldus 
preecht: Woe el daer bele gaden genaemt wor⸗ 
Den / Get fp fn den Wemel ofte ap He aerde / foo 
Gebben wy nochtans eenen Gast upt den Wele: 
hen alledinck ig. Ende de\wyle ap upt den ſel⸗ 
ven mont hooren dat God is geopenbaert in den 
bleefche / ende Dat Bod heeft met zijn bloet hem 
felben een Ghemeynte vertrenhen ; Wat dichten 
Yup eenen anderen tweeden Godt / welchen hy 
gheenſins en Behent? Ende fondér twyfel alle 
godſalighe Gebben Get felve gevoelen ghehadt. 
Delgelijer eeft boorwaer Thomas hem opent⸗ Loanszo:28. 
lich zynen Heere ende Bodt gheneemt/ende daer 
mede beleden Dat hp de eenige God is / welcken 
hp altĳtg aengebeden hadde. 

— — —— — —— —— 
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1. Ca2.8. 57 
1 Tim. 3. 16. 
Wet. 20, 23e 

ne 
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Cap.12. Hét LBoeck, Fol.19. 
De vyfſte be⸗· 12, Ende iff dat wp Willen fn Godthept ach beerdichept felse is Hier tat Dient dock / dat(ge⸗ 
elsene tempe ſyne wercken / welcke hen de Scheiftue⸗ 

re toe ſchehft / ſoo ſal fp daer npt noeh claerſicker 
per) Omder geopenbaert warden. + Want doen Ip fepde Dat 
houder / Dec: hy van Den Beginne aen tat nu toe mede met den 
tofjerlende Bader wercht/ ſo gevoelden de Fadendie noch⸗ 
der levcen. tans inne andere woorden feer onwerſtandich 
Daccomfs aren) dat hp de Godtlicke macht hem elven 
Ee, toefeljpeef Ende Daeram (gbelijck Joannes ver: 
Foutes:7: haelt )ſochten fp te meer heure dooden / oi Dat 

hp niet afleeulichk Den Sabbath en berbzack,/ 
maer ooch fepde Dat fijn Dader Godt was / hem 
ſelven even ghelyck met Godt makende Hoe onz 
verſtandich zjn Wap Dan/ iſt Dat Wp niet en ghe 
Baelen dat ſyn Godthepdt hier upt gantſcheſick 

wordt Bemelen t Ende voorwaer De werelt. met 
voorſichtichendt ende cracht regeeren / ende door 
het goetdunckẽ ſynder cracht alter dine beſchie⸗ 
ken (Get welche De Apoſtel hem tac fchzijft) dat 
comt alleentick den Schepper der Werelt toe. 
Ende hp en heeft niet alſeenlick de vegheeri-.ghe 
der werelt ghemeyn met Den Dader ‚maer oock 
alle andere wercken / Dre niet connen Den ande⸗ 

—* ren creatueren toe ghedeplt worden, De Heere 
Eſai.az · ꝛ5 · roept door den Prophete: Ick bent / ick bent / Die, 

dine ongherechticheden wech vemt om mjnent 
wille. Deijle de Joden meynden nae deſe veden 
dat Godt gelaſtert ende vermindert werdt / om 
dat Chriſtũs de zonden vergaf: ſoo heeft hy niet 

6, alleenlick mer woorden / maer oock met miracu⸗ 
ten beweſen dat deſe macht Gem toe comt. Soo 
ften wy Dan dat niet alleenlick de dienſt der ver⸗ 
ghevinghe der zonden / maer-aock de macht bp 

Hebt: 3 · 

Matth.ↄ. 

hem is de welche (ghelhck de Heere ſeydt / ghee⸗ 
nen anderen gegheven en wort dan Ben eenigen 
Godt. Nu oock de hepmelicke ahedachten der 
herten doorſien / comt dat niet alleenlick Gode 

Matth— toef Maer dit heeft oock Chꝛiſtus gedaen: waer 
ed woe fu GBodrhept verftaen Woet. —— 

De felfe be: 13. Ende in de miraculẽ Woet fp ſeer claer ende 
— openbaer. Want hoewel de Prapheten eit Apo⸗ 
beest mrakes ſtelen dierghelycke ghedaen hebben: ſoo is noch 
ten ghedaen tans daer in groot onderfchept / dat defe hebben 
Doa —2 — j de gaven Gods met haren dienſt uptghedeplt / 
endegeefs «Maer Chriſtus Geeft ſyn epghen cracht beoefen. 
den anderen B Geeft Wel famtijts tgebet gebrupckt / om den 
de gabe ende Mader de eere te gheven : maer wp fien dat hp 
cache om meeft aftyts fijn eyxohen cracht heeft vertoont. 
—— Ende hoẽ en faude Gp niet de waerachtighe au⸗ 
uptdan theur der miraculen zun / Die ſelve door fijn autos 
pt et B riteyt anderen macht geeft die te doen? Want de 
Gods, _ Cuangelifte verhaelt Dat hp ven Apoftelen heeft 
Matt. io. 8e macht ghegheven dooden te verwecken / de mez 
— laetſchẽ te heplen / dugvelen upt te worpen / etc, 
ide e.z Ende fp hebben dat aſſo bedient / datſy ghenoech 
ctozóe beweſen dat De cracht Lan niemandt en quam 
— A anders Dan Van Chriſto. In den name Jeſu 
endergeire Cheiſti(ſeyt Petrus) (fact op ec wandelt. Daer- 

de Pitt en iſt geen wander Dat Chriſtus om der Jo⸗ 
enen. den ongheſoovicheydt te verwinnen / fijne mira: 
Buptenden culen heeft Boor gheworpen / alg die door fijn 
ecuwigen gracht gedaen zynde ſeer crachtichlick fijn Bod- 
geenfau Dewdebetupehden. Bowen defen/ ift Dat bupten 
heporygeen God geen ſalitheyt enis / noch vechtneerdictept/ 
geteehtiee voch ſeven: ende Defe dinghen atte in Cheiſto 
— zjn: foo wort hp voorwaer beweſen Godt re zij- 
bracrin ME Ende dar mp hier niemant tegen en more 
Chriſiozyn tDat God Get levé ofte de falichept heeft in Chzi- alledefc due ſtun verghe ſtort want hp en wort niet ghefept 
Bolcjroan de faliehepe ontfanghen te hebben / maer fetve 
batbueeus, DE falichepdt te zijne, Ende ift dat niemant goet Wich Bodt en is dan alleen God: hoe ſoude Cheiſtus alicen- Smarron Hek menfehe zijn / dewijle hy nier alleentich geet 

ende vechtneerdich/ maer de goerhepdt eft vecht 

lich De Euangelifte fept) Get leen in hem zp Zoan.reaa 
gheweeſt ban den eerften beginne der fcheppinz 
ghe: ende hp doc alreede leven zijnde / as het 
licht Der menfchen. Daerom Doven Wp (op 
ſulcke bewyſingen ffennende )onfe geloove ende 
hope op hem ſetten: Hoewel mp Weten dat die 
doo? hare godlooſheydt her fijne ontrooven / die 
ag betrouwen op creatueren fetten. Chriſtus Deachfte bes 
ept/*gelooft.ghp in God / fo gelooft oock in mp. HIS eden, 
Eñ aldus fept Paulus defe twee plactfen Efare woo ons ves 
upt :-t Soa wie op hem hoopt / die en fat niet bez trouwen enz 
ſthaemt worden. Item: Wp {al sn upt Den wor⸗ DE DoRelEEs, 
tel Aai / die fal opftaen am de Lolcken te regeee hervor soon” 
rens in hem fullen de Bepdenen hopen. En waer voeveni/ende 
toe willen wp hier vanmeer ghetupgeniffen der Pier de ge⸗ 
Dchuftucre bp brenghen / dewijle dele reden faa geukrnen 
Dickmael wort geſproken: * Wie in mp gelooft / bekent Booz 
Die heeft het eeuwige leven. Nu de aenroepinghe baren fatiche 
die op her-gheloove ſtaet comt her® ach tae/de KEES 
welche der Godtlicker Majeſteyt epghentlick teen ter fas 
toe comt / iſt dat fp anders pet epgheug heeft, licbept boor 
Want de Pꝛophete |ept : So Wie den name deg SHI 
Heeren aenraept Die ſalſalich weſen. Ende een werer kentifs 
anders De nacmdest Beeren is een overſtercke fe alleen de 
torrensvet befen (al De vechtueerdige nliede/ende PIALZbe, 
behoudẽ worden: nu Wast de naem Chꝛiſti aen⸗ mervende vie 
geraepen tot falichepdt: ſoo volght dan daer upt de eeuwige 
dathp isde Deere, Defer aenvoepinghe hebben weldaden 
wp ef erompel in Stepljano/als hu ſept: Heere ve felbe moet 
Jeſu / outfangt mijnen gheeft : eude oock in De nootfakelich ck 
gantfchegemepute /* gelijck Ananias betupcht Lebich Bod 
in den ſeiven boeck / ſeaghende: Weere ghpmeet Hoan ie 
hae veel quaets deſe heeft gedaen alten hepligen Ehziftus ve 
Die dynen naem aenroepk. Ende op dat claerlie: Zone Bode 
ker verſtaen worde dat de gantſche bolhept der EMS, 
Godrhepdtlichaemelick in Chzifto waont / fſoo wich Gode, 
befent de Apoftel dar hp gheen ander ieere en %doan: 41e 
Geeft onderde Lorinthen uptgegevt dan de ken- „Gii2S5 
niſſe Jeſu Cheiſti / ende dat hp niet anders en Bom. zoa rè 
heeft gepredickt dan defe Fe bidde u / hoedanich Ede 15erze_ 
ende hoe groot een Dinch is Dit/+dat alleenlie des Aen53Se 
Soons naem ons Wort Bercondicht / die wy van ende elvergs 
Gods bevel hebben ín fijn Kenniffe alleenlick te tLoele 20324 
voemen, Wie foude dorven ſeggen dat hp enckes 7P7s:Be te: 
lick eencreatuere is / wiens kenniffe alleen onfe tancto.7,50, 
roemig 4 Bier toe Dient oock Dat Paulus inde *Actoz. 9.130 
groeteniffen Die boren in fijn Sendbzieven ftaen/ LLS, 
de felve weldaden bidt van den Sone (Die Gp wan Heesen 
den Dader bidt : Waer upt wp gheleert worden / 
dat Wp niet alleenlick Daorfjn voorfpzake en 
gecrijgen datde Dader ger ft/maerdat de Sone 
aock felipe De aut heur Daer van is / De wijle hp de 
macht met den Dader ghemepn heeft, Ende dez 
fe kenniſſe Die te werche woot ghelept / is fonder 
twfel ſekerder ende vafter dan alte pdele ſpecu⸗ 
laten ende bedenckinghen: Want daer fiet ende 
handelt hp nae een godfalich herte Godt alderz 
crachtichhekft / daer het ghevoelt hem ſelven lez 
vendich / verlicht / ſalich / rechtveerdich /ende 
idni verwen te — 6 
Td, erom moet de bewyſinge Ger Godhept Sewijs · re⸗ 
des gheeſts oock upt De ſelve —— den Denen tot bk 
| melick gehaelt wooden,” De getupgeniſſe Moſis (Cheeminge 
in de hiſtorie Der fcheppinge/ is Wel claer/te We maemove 
ten/dat de Geeft Godts was utghebrept over bevr des 
den afgront ofte ongheſchickte materie, Want Hersen 
Daer daor ordt bewefen dar niet alieenlictt de PVS! 
fchoanhept der werelt dre nu ghefien wort / hare Is hween 
cracht ende gefonthent Heeft door decracht des KEPER 
Sheeſtes: maer Dat de Geeft oock Dae in de ont- zes meren, 
derhoudinghe Dier ongheſchickter materie heeft *Genef, 1.2» 
ghewrocht · Ende het cn is ooc niet wederlegge⸗ 
lick dat bp Eſaiam gefept Wort: Eũ nubeeft mp Erei,48e16s 
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Cap. 3. 
de * Deere ende fijn Gheeſt gheſonden: Want de 
opperfle macht tm de fendinghe der Mopheten 
ig oock den heplighen Gheeſt gemepn : waer upt 
oech fijn Godlijcke Majeſteyt openbaet wordt. 

Van de kenniffe Gods des Scheppers, 
hadde / ſeydt Bat hy niet den menfche/maer Gode 
heeft gelogen. Ende daer Eſaias des Beeren der 
Gepefeharen Woorden voortbrenght / Daer leert 
Paulus datſe de heplighe Geeft heeft gefproken. Gfai.6: 9e 

Actor. 28 
Maer ghelijck ick gheſeyt hebbe) de befte Beige: | Fag Daer De Prophesen alomme ſegghen dat de 25-26, 
ſtinghe ſullen wy Gebben upt het ghemepnfacm 
ghebruyck. Want het ig berte Ban Be creaturen 
Dat hende Dclziftuere tac ſchreyft / ende dat Wp 

zp maeckt ſelve mer ſekere bevindinge der Godſalichept Ice: 
alte binghen ven. Want Gp ig de gene Die alomme upt geftoet 
lebendighe zijnde / alle dinck onder hout /frercht eft levendich 
$. Dis over Match in den Hemel ende op der aerde, Au Doo? 
als Dit felve ig hy boven alle Creatueren / te weten) 

Dat hy met geene epnden bepaelt en Wozdt : 
Maer dat hp ſyn evacht in alle dinghen upt ſtor⸗ 
tende / Hen (elven Welfen ende leven ende roerin⸗ 

Ayn weder⸗ She in gheeft / dat is geheel Gods werck. Woven 
deſen ift dat de wederbaringhe tot het onver: 

tuigen totten ganckePlyck leven) verre is boven De tegen woor⸗ 
onereerdee dighe onder hondinge / wat falmen van Dien ge⸗ 
= Ie goeten door wiens cracht fp comt ? Endedat hp 

be autheur der weder geboorte is /niet door ghe⸗ 
leende/maer Door eygẽ cracht / dat leert de ſcheift 
op vele plaetſen:ende niet alleenltjch Der weder⸗ 

geboopte maer oock Der toe comeñder ontſterffe⸗ 

6. Mie wert⸗ ckheyt. Dorma / gelck alie De aldert epgenfte 
Kender Gods wercken der Godhept den Done wordentoe gez 
— fchreven/alfoa oock Den geeſte. + Want hy door⸗ 
feipeven, ſoeckt De diepten Gods Die geenen raetſman ou⸗ 
ilonzncu6 Der De crearneren Geeft.“ Hy geeft wſhept ende 
$1Ëopizs macht te ſpreken / hoe wel nochtans de Heere 

wooden die ſy fpzeken/sijn des Godts der heyz⸗ 
ene tug ende de Apoſtelen ſcheyven die 
ſelve den heplighen Geefttoe. Soo volcht dan 
Daer upt / dat hp de waerachtighe Jehovais / De 
welcke De voorneemſte autheur is der Prophe⸗ 
ten. Wederom daer Godt claecht Dat hp door de 
hattneckichept des valer is tot toopnichept ber: 
weckt / daer voor fchapfe Eſaias dat fu heplige Efa, 63110, 
Geeft bedroeft is. @enlactften iff Dat De late: SPA: ride 
ringhe teghen den Geplighen Geeft niet en Wozt „inge inden” 
vergheven / noch in defe werelt / noch in De toecoz W. Bheen: 
mende / daer de ghene Die tegen de Sone heeft Wozt neme 
gelaftert/werghevinahe ghecrycht: foo wort Gier vergeven. 
upt fn Godtheyt opentſyck beweſen / de welche Zoois bp 
te lafteren ofte vercerten/ een onverghevelycke Lan, eeuwich 
zonde ig; Ich gae Werens ef wWilleng vete gerup: LEME 
gheniſſen voorby Die De oude ghebzupckt hebben. ende den 
Det fcheen hen behaghelyck npt Den Pfalmen Sone 
voot te bzenghen + Daag het woort Des Weeren JEL 
zijnde hemelen vaſte ghemaecht / ende alle Gare Paï53.5. 
eracht Doop den gheeft (ns monts:eñ hier mede Beef: 
wilden fp bewijfen dat de fcheppinge der werelt ende⸗.i· 
nietmindes heplighen Geeft werck enig / dan 
des Soons, Maãer dewyle in de Palmen ghe⸗ 
woonlyck een Dincktweemael met verfchepden 
‚woorden gefproken Woet: eñ Dewijle bp Ëfaiam fais: 1:40 

oe fab Moft vercondicht dat fulcr te doen hem alleen, be geeft des mons is genomen voor her woort: Os 20, 

Erob.4. 11 toe cort, Aſoo tomen Wp oock daor hem tot de ſoo is deſe redenſwack. Soo hebbe ick dan ale 
ghemepnfehap Gode / dat wp eenichſins fijn le⸗ leenlyck — willen voortbrengẽ waer 
wendichmakende tracht aen ong gevoelen, Onfe | op de Bodt 
EDEN ig ſyn werck. Panhem | 16 Ende gelijck Bodt hem feïven Geeft doo? de 
tomt de macht /be levendichmakinghe/ de Waers 
—J— de ghenade / ende al Wat men — can bez 
encken : want hp is de eenighe G 

alighe herten moghen vaſte ſteunen. 

toecomfte Ehꝛiſti claerlijcher geopenbaect : alſoo Dat vierde 
ig hy oock ahemepnfaemlcher in Dzie perfoonen fen desis/ 

eeft Ban den | Bekent gheworden. Raer upt vele getupgeniffen daer iu ver⸗ 
welcken alterlep gaven vloepen, ant de reden | fat ans Dit eenighe genoech zjn. aut defe drie Hiacct Wot) 
Pauli ig fanderlinghe aen te merchen/ Goewelde  +Godt/ gheloove / ende Doop/bint Paulus alfoo z, 
gavenerfchepden zijn / ende De uptdeelinge mez 

nigerleg / foo iſt nochtans de ſelve gheeft, Jant 
Gp en maeckt hem niet atteenlijck het beginfel 
eude den oorſpronck / maer oock Den autheur Der 

xCozerzerre gaven. Met welcke Gp oock weynich daer nae 

claertijcker upt druckt met deſe woorden: Alle dez 
fe deen ve eenighe ende De felve Gheeſt upt alfoa 
Gp wil, Want Waer Gp niet een fubfiftentie in 
Godt / Gem en foude noch wille noch goet Duc: 
Ken toe geſch?even worden. So ſchrft dan Pau 

jus (eer tlaerlyck ben Geefte Goddelycke macht 
toe / ende bEwijft dat hy perfoonljckin Godt is. 

hHy woedt 15, Ende De Scheiftuere van den Gheeſt ſpre⸗ 

— kende / en ontfiet haer niet hem Godt te noemen. 

Ra: ‚7, Wart Paulus leert dat wptempelen Gods zijn/ 

ende 6:10, Daerom dat de Gheeſt Gode in ons Woont, Het 
2Coꝛr⸗v«:ꝛs. welcke niet enig lichtoeerdichlic voorby te gat, 

YPant dat Godt foo menichmael belooft dat hp 
ons ſal verkiefen om hem een tempel te zijne / Die 
Belofte en woot niet anders vervult dan doop ſy⸗ 

Jot mai nen Gheeft diein ong woont. Doorwaer (abe: 

minum/ lick Auguſtinus wel (epdt)waert dat ons bevo⸗ 
Epiſt · s Ten Ware den Heplighen Gheeſt eenen tempel te 

makë upt hout ende fteen/dat ſoude een claer bez 
wiyſinghe funder Godtheyt zjn £ Want de eere 
eñ dienft is men alleenlijck Gode ſchuldich. Hoe 
peel dan ig Dit claerder / Dat Wp niet en moeten 
hem eenen tempel maken/ maer ſelve een tempel 
zjntEnbde de Apoftel ſelve ſchrift in eenerlep bez 
Dupdinghe ende mepninghe ſomtijts / dat wy zijn 
Cempelen Bods/ ſomtijts dat wp zijn tempelen 

Ictoriʒ · .a, des hepligen Gheeſts. 

l 
behe DE ban 

ge) € 

te ſamen / Dat hp van het een argumenteert tot — 
bet ander:te Weten / dewyle daer een eenich ghe⸗ — 
aone is / Daer upt bewijft hp dat Daer een cenich Serherss, 
God zyreñ Deijle Daer een eenich Doopis / daer 
upt bewiſt hp oock Dat daer een eenich gheloo⸗ 
ve zp. Daerom iff dat wp tot het gheloove ende 
religie des eenigen ods begheven worden door » f 
den Doop : fa moeten wp dien achten deu waer: reren Loop 
achtighen Godt te zjne/ mm Wiens nacm Wp ghe⸗ bemint drie 
doopt Worden. Ende fonder twijfel als Chriſtus perfdonen in 

fepdes Dooptfe inden naem des Daders, eñ des — 
Soons ſende des heplighen Gheeſts / heeft met mar,zö.15, 
deſe ggewoonlycke noeminghe willen betupgen/ 
dat het volcomen licht des geloofs nu ghegeven 
ig:want dat ig ezen foo vele als gedoopt te Woz: 
den in den naem des eenighen Godts / Die met 
vaſte eñ ſeker claerheyt 18 verſchenẽ in den Daz 
der / Sone / eñ hepligen Geeſt. Waer upt het oock 
gantſchelck baſt is / dat in het weſen Gods zyn 
drie perſoonen / in de welcke De eenighe Godt bez 

Kent wort. Ende voorwaer dewijle Den gheloove 
niet en moet herwaerts ende ginſwaerts om⸗ 
meften / noch tot menigherlep dinghen loopen) 
maer op den eenighen Bodt fien / op hem ſtaen / 

aen hem hanghen: foo volcht hier upt lichtelijckk 
dat daer meer godẽ zijn Dan een/ift Dat Daer ver⸗ 
fehepden gelooven er dewijle de Boop cen 
Sacrament eñ teechen des geloof is / foo wort 
ons daer doop de eenichept Gods beveſticht / dez 
ijle daer alleen cen Boopfel is. Hier upt bolcht 
oock Datmen niet en mach anders dan in ben 

Ende Petrus Ananiam | eenigen Godt gedoopt Worden: Want Wp nemen 
ffraffende Dat hp den hepligen Gheeft ghelogen | diens geloove aen/ in wien naem Wp ghedoopt 

woꝛrden. 

ſtuckdes eer⸗ 



Cap.13- Het [. Boeck. Folzo,_ 
worde, Daerom als Chriſtus beveelt inden naẽ H. Geeft en Den Dader! geeft Chiftug te kenn £/ | 
nes Daders jen des Soons / ende des heplighen | als hy ſeyt / Dat hp Hoort camt vander Peder. Toan14,6. 

Geeft gedoopt te Worden Wat wil hp Daer mie: | Ende van hem felben onderfchept hp den Geeft) ede 15526 . 

17 

De anders Dau Datmen mat met den ſelven Gez | 

ſoove in Vader / ende Sone/ eñ heplige Geeft ge⸗ 
Toovét En wat is dit inders dan claerlicbetup: | demhet welcke hp ergens ditkwael doet. 
gen dat de Dader; Sone / eñ Geeft een Godsijnt 
Daerom dewnſe her vaſt blijft Dat Daer cen ee⸗ 
mich Gobië/en niet meer goden / foo achten top 
pat her Moest eñ De Geeft niet anders en zijn 
dan her weſen Gods felue, De dwaeſheydt Der 

Oreterinen/ Artianen was ſeer ongeſchitkt / die de Godhept 
ende Des Soons beleden / eff zjn God ſicke fubftantie 

Matedo⸗verſaertẽ Eñ de Macedoniaenſche zjn ooc met 
maneren · diergelicke raſexie ghequeſt / de weicke wijde dat 

mẽ by den Geeft foude Aeenlick verſtaen de gaz 

De ketterie 

gen der ahenaede Die ide menſchen worden upt | verfwwge / dat wp fien ban de fcheiftuere 
geſtort. Want gel k wyſheydt / verſtandicheydt 
vooſichtichept / ſterckheyt / eñ vreeſe des Heeren | 
Ban hem comen:alſoo is hu de eenighe Geeft der , ige 
— dd ende God: | hept/ract/ende De beſchickinge des wercx: maer oock De acna 
afte ept, Eñ hp en Wort niet ghedeelt na De bez 
delinghe det genaden ende gaven : maer hoewel 
die menigerlep gedeelt wordẽ / fa blijft nochtans 

zoge 1aerre den ende de ſelve Gheeſt gelijck de Apoftel fept. 
17 Wederom daer mor eén onderfchepdt tuf: 

Pan Het onz ſchen den Bader et het Woort / ende tuſſchen het 
derſcheyt vec Woort eñ den Geeft beweſen inde thrifruere e 
Dec perſoo⸗ 
nen. 

| 
maer de hoocheyt der berborgenthept vermacnt | piel noch te Gacefs/ als de Dader woar De eer⸗ 
ons felwe/met Wat grooter Sodberefenthept eñ | ffe ghetelt / daer na upt hem de Sone jen ten laet: 

wantieer hp hem eerten anderen noemt / ghelijck 
als hy fept/ dat hy ſal eenẽ anderen troofter fen- … Toan,14el6e 

18, Pu en weet ick met of het nut p gehckeniſ⸗ … 
fen te ontleenen ban menſchelicke Dirie J BLD Tree 
cfacht des onderſcheyts upt te dzucken· De Ou⸗ wachten ban 
De plegen Dat Wel ſomtyts te DoÊ / maer Mp belij- „ gene 

Der ooc mede Dat int felve ‚Dat fp voor geſhctkemſ⸗ genomen. 
fe br beengen groot verſchil is. Baerom ontfie ic wozder: van 
mp hier alle ſtouticheyt / op dat itk nief pet onber peufibsiicke 
quaems voort bꝛengẽde / DE booft odsfake en Gez warom vee 
ve tot laſteren / oft Den ongelcerden tot dWalten, deviep oozfae 
Pothtans en betamet niet dat onder ſcheydt te Foa IL acer 

aenge- Seyiueren 
wefen te zijne, Dat ig/ dar den Pader wort toes futten wp fo 
geſchreven het beginfel des wercr/ en De fontep: De een 
nc en oo2fpzonc aller Dingen. En denDone/ wijt nar ie 

merckmge 
der ordenin⸗ 
ge aen Wwijfk 

Den B, Geeft woot de cracht des wercx toeghe⸗ 
fchreven: voort hoewel de eeuwichept des Pads 
igooc des Soons ende des Geeſts eeuwichept / 
dewijle God nopt en heeft (onder zjn wij: heydt 
ende cracht canné zijns en hoewel inde eemichept 
niet en is te ſocken welc eerft oft laetſte fp / fo en 
ig nochtans de aenmerchinge Der ordeninge niet 

ſoberheyt / men dat moet onderfoecht. Ei voor⸗ ſteñ vpt hen beydẽ den B, Geeft, Want eend pes 
waer de teden Gregorii Nazianzeni behaecht glicx menfchen verſtant wort Wan ſelfs daer toe 

Jm bet SPE mp feer Wels Daer hy fepts Ae 
et N penicken ficen worde kenen 

fcen worde met De drie niet onderfthepden/ ic en 
worde terftont tot een Wederbzracht. Daerom 
en ſullen * oock niet voornemen ſulcke Drie 
vuldicheydt Ber perfoonen te bedencken / Die het 
— ſoude afgerrotken houden / en niet ter⸗ 

en can dat een niet beweeght / Dat het ten eerſten Gon gennercke: 
Drie ommefeGenen : Daer nade wÿſhept die wt hem ryſt:ten laerften 

de eracht / Waer Door hy her voornemen zijnd 
raets volbzengt, Waer wt de Sone gefept Wort 
alteenlic banden Dader te zijnezen De Geeft van 
den Vader en banden Sane: en dat gefchret wel 
in bele plae tfen/maer nergens claerlicker dan in 

ont tot de eenheydt wederbzenghen Boorwaer het achfte Capitteltot den Romeynen / te we⸗ 
de namen / Dader Sone / ende Geeft! gheven een 
wacrachtich onderſcheyt te hennen (op dat nie 
mant en dencke dar ſy naecte bpwoorde zijn/ mer Geeft vande dooden opgewect. Endat niet ron: 

ten / dat De felwe Geeft ghenaemt Woet nu de 
de Geeft Cheiſti / nu Des geens die Chriſtum 

1‚Deterez1e 

de welche God Bichepdetie va zijne werck be rechte / Want Petrus berupehr oock dar het de 
teeckent werde / een onderfchept feggeich/maer Geeft Cheriſti ſy gheweeſt / dao? den welcken de 

Sp eu zijn niet een Göeelinge. Dat de Sone een epgenfchap Propheten ghepropheteert hebben / den weicken 

Siet berdepie Geeft vandenDader verfchepden/ dat bewyſe de De ſchriftuere foo dicmael leert den Geeft Gods 
maer onder plaetfen Die Wp nu hebbẽ brgebzacht. Want het des Daders te zijne. 
fchepden ; gez 
ige dat bet 
„upt De navol⸗ 
gende gerup: zijn eerlichepdt nier bp den Vader / waer het nier, hindert noch 

onderfchepden ban hem, Befgelijer onderfchept  bewifen/dat des Dig 1 
Gp den Dader ban hem / als hp fepr; Dat daer een \Wât (p beyde eenẽ Geeft hebbe : eñ dat de Geeft Gods met 
ander is Die getupgenifje vã hem geeft. En hier niet enig pet anders verfchepden vanden Dader 

endeelders · tge Dient dat/dat ergens gefept waat dar de Daz | ende den Sone want hp is de Geeft des Baders 
der heeft alle dine Booz her Woort gefchhapen:het ande des Soons. Wat meene Soni Der D2ie gen 

genifſen. 

Idan.·5 . 32. 
ende 8.16. 

Weleke hyniet en confte doẽ anders dan eenich⸗ Perſoonen / Wast de geheele Go 

oort en hadde bp Bod nie: geweeſt / waer het 19 En de alder eenvoudichſte eenicheyt Gods 

niet een ander dan de Dader. Bet en hadde oock en wort Door Dit ondſchept niet alleenlic nier He vertoorien ve 

aerom 

al Der eeu⸗ 
vaud:chfte 

gee /maer men mach oor Dact we 
een.chepte eSone een God is met DE Dader/ 

wech en ne⸗ 
men ja beel 
eer bebeftis 

licke natuere 

Verreet fs Banhem onderfchepden jude, Boven deſẽ | verftaen/ende het gene Dar DE ‘clueupPerfoon cp- 
ents De Dader nier neder ghedaelt op der aerde/ / gentlyck toe comt, De Dader rs geheeliniden 
maer degene Die van hem ig uptgegaen. Wpen | Sonesende De Sone geheel inden Dader:gelic ha 

ig oock ntet gheſtorven noch weder opgheftaen/ | ooc ſelve Betupeht/ feggende: Ack ben inden Dar 

maer De gene Die ban hem ig gefouden, Ende dit | der/ ende De Daeder in mp. Ende de Cheiſtelicke 
enderfchept en is niet Doen errſt gecomen/als de | ſcherhvers en latẽ niet toe/Dat V'een VA Den ande: 
Sunt heeft het vleefch aenghenomen : maer het [ren 
is operbaer Dat oock daer te boren deeenahebo: | fchept 
ten Sone fp inden ſchoot Des Daders gheeft. [name] Die cen onderfchept beteeekenen / 
Want Wie (at ‘eggen Dat de Sone fp Doen eerft [niet De ſubſtantie te hennen gegeven/maer De re: 
inden ſchoot des Daders geeomen/alg hpig upt | latte / aenften en overeencominge Die fp tot mal- ont. 

Goar: , 28e 

Dendemel nedergedaelt om de menſcheſhcke na: 
tuere aen te nemen? Sao was hy dan te voren in | men de fententie Der oude ſthrhveren vereenigé/ 
ven fchoot des Baders / ende hadde zijn ee besl anders ſchi 

te firijde, heyt by Den Dader, Her onderfchept tufichen 

oane 14 «1e 

oude gefchepden Worden Doo? eenich onder 
inhet wefen. Auguftinus fept : Met deſe Auguſtinus 

Honil de 
en wort temp · De 

Trmit.etc. 
Col.ad Pas 

canderenhebbẽ· Met duſdanigen Gftande moet — 7e 
‚prikeld 7e 

nen wat tegê malcanderé Aanib.z, 
Wat (p leere famtijts dat dePader fp Diatog. 

® ĳ de ooz⸗ 



Capi14. 
de oorſpronc eñ begin des Soons:ende fomtĳts 

Auguſtan leerd fp Dat de Sone zijn Godheyt eñ weſe heeft 
Babies Bam Gem ſelpen / eũ eer begin en ao2fgrone is met 
oan s Den Dader, De oorfake defer verfchepdenhepdt 
Suau Verelaert Auguſtinus ergeng wel eñ dupdelhe / 
Batste als Gp aldus (preecht / Chriſtus tor henrfelveger 

refereert / dat is in hem: felpen aengefien of met 
hem ſelvẽ vergelekẽ / wort Godt genaemt / eñ tor 

den Dader gerefereert mort ho Done genaamt, 
Be > Wederom de Dader / tat hem ſelvẽ gerefereert / 
Wwort Godt genaẽt / eũ tot den Done gereftreert/ 

ve oen Maat Bp Dader ghenaent. So verre Gp de Daz 
ve dte Ber ghengemt woot tot den Sone gerefereert / en 

is hope Sone niet: ende ſo verre hp de Sone gez 
geuaemt woꝛt tot Den Dader gherefereert / en is 

hy de oper uiet/ fo berre De Dader tot hem fel- | f 

Gerften veels dit hooge berbor 

me ban zoe mek de mate des geloofs te vredẽ zijn; die mogẽ garmern Wiee Mate Des geloo zede zyu / DIE NK 
— — feeren dat nůt is te weten namelyck/ 

Ben ban var Dat als wy beljdẽ dat wy geldovẽ in eenẽ God / 
dg „onder Den naen Godt/ wort Berftaen gen eenich 
Eide e drie ende enkel weſen / m het welcke Wp drie perſoo⸗ 
perfoonen. MCH ge: pen + ende Dat daerom / ſo wanneer de 

„naem Godtenchelijck en fander meer geſet / alſoo 
… „el de Sane en de Geeſt / als de Dader wart bez 

steechent, Gaaer als de Sone wort bp den Dar 
der gheſtelt / dan heeft Hie velatie oft aenſien / oft 
vergelyckinge plaette : eñ alfa maken wp onder 
ſcheyt tuſſch de perfooné, En dewile de eygen⸗ 
{chappen inde perfaonen een ordeninghe mede 
beengé/dat indẽ Dader fp het begin en oorſprone / 
daerom wort De naẽ Godt / ſonderlinge den Daz 
„der gegeven / ſo Wanneer de Dader Wort met dE 
Doneofr met den Geeft gemeldet. Op defe wij 
fe wort de eenichept Des wetens behouden / en de 
ordeninge en wort niet vergheten noch verwoz⸗ 
pé:de welcke nochtans de Godhept des Soons / 
nach des Geeft. niet en bermindert, Ende Loos: 
„waer/dewijle Wp bove gefië hebben dat De 
ſtelen betupghen dat de Sone Gods die is / den 
Wwelckẽ Moſes ende Peopheten betupgen te zij 
ne Jehova ſoo iſt altjts noodich te comen tot De 
genhept des weſens. Daerom houden Wp dat 
oop eenen grouwelijckẽ roof Des heplichdams/ 

ſo vemandt ſeydt dat de Sone fp cen ander Godt 
„dan deDader, Mant de enchel naem Bod en ver⸗ 

mach geen relatie noch aenfien ; noch Godt tot 
hem ſelven gerefereert/ en can niet gheſeyt wor⸗ 

Den Dit oft Dat te zhÿne. Nu dat de naeni Lehova 
fonder onderfchepdinahe ghenomen / Chriſto toc 
comt/is openbacr upt De woorden Pauli / Daer 
hp ſeyt: Daerom hebbe ick driemael DEN Heere 
ebedẽ. Want als hp verhaelt heeft de ant woor⸗ 

eseftunt vesie Dwalen.) feherpfinnichlgck doordringende tot | fe 
enthept, 

240071 zag 

„De Ehaiftrs Paule/ mijn ahenade is u ghenoech⸗ de Sophiſten niet ent 

Van de kenniſſe Godsdes Scheppers. 

DErDO CREE EN 
Dãerom die de ſoberhepdt lief heven, ende 

def 

facm / ſoo fept Gp terftondt daer mac : Op dat be 
cracht Chriſti mp waone, + Want Bet is ſeker 
datde naam Heere / Daer gefet is voor Icho va: 
en daerom waret pdelbept en kintſcheyt dat den 
perfgonedes Middelaers alleenlie toe te voegẽ / 
dewijle in die woordẽ de Sone niet en Wort met: 
den Dader vergeleken, En wp wetẽ Dat de Apo⸗ 
ftelen,alomme(upt Get gewonlick gebruyck der 
Geiecken / den naem,Kyrios( dat is Heere)ferten 
in. de plaetſe des Hebreiſchen naem Jehova: En 
op dat wy geen verre exempel en ſoecken Pau 
lus en heeft den Heere met geen ander gevoelen °° 
aengebedẽ dan gelige De plaetfeHoelis Woet Lan Heel: le, , 
beren Heart ghebeachts Soo Wie den naem des Actoans:ie, 
geeven genroept / Die fal ſalich wefen, Daer dez 
€ naem moet fonderlinghe ban de Sone toeghe⸗ 
ſcheeven / daer ift op ef-ander mijfe gelijck het te 
zhnder plaerfe fal openbaer worden: maer nu iſt 
genoech te weten dat Paulus enchkelie Bod gebe⸗ 
den hebbende / terftont Clpiftum noept, Alſoo 
Woet ooc vanCheiſto de gantfche God genaemt/: nent * 
Sheeſt Want wat verhindert dat weſen Bodg °'°'3"7 
geeftelicker te fpne/in het welcke De Dader / ende 
Sone / en heplighe Geeft oet begrepen? En dit 
is felge oock claer upt de ſcheif tuere, Want ghe⸗ 
tek Wp daer hooren dat Godt wort Geeft ghe⸗ 
naemt/ alfo hooren Wp ooc Dat de heplige Geeft/ 
fa verre hpig een perfaon des gantfclhen weſẽs / 
gefept wort / Gods /ende Han Godte zijn. Hag 
21u de duppel om onfe geloove gantfchelje Dat laetſte 
te. niete te Brenaben / heeft altijt grooten twiſt deel des Ca: 
voort Gebzacht/eenfBeels Ban bet Godlhcke mez Pittels / 
en Des Soons en des Geefts/eneenfdeels van pact maes 

het onderfchept Der perfooné: en gelijck hy te alz Arrianen/ 
ẽ tnde heeft godloofe geefté weer / Die De reche Peet EEH 
finnige Leeraers fouden in deſen Deele gullen ritrintarien 
alſo ãrbeyt hp ooc nu te deſẽ tHde/ om upt de aus, te weerlegs 
de voncken eennieu vper te ontfteken, Daerom bben. 
ift nut hier fommigher menfchen vaferiente we⸗ 
derſtaen. Dus verre hebbe ick de gene Die leelic 
zijn / als met der hant gelept /en metde twiſtgie⸗ 
xige niet geſtreden: maer nu moet de waerheyt 

eilige 

Die liefiyck vertoont is / ban alte valfche beſchůl⸗ 
Dinge Beet worden, Nochtans fullen Wp Hoor 
nemelfjck daer toe arbenden / dat de gene die den … 
woorde, Gode goet gehoor geven / moghen heb⸗ 
ben waer in fp baftelije ſullenſtaen Doo?waer / iſt 
datmen ergens inde verholen berborgentheden * 
der heyliger Schriftuere moet foberlijck en met wae 
groote matichept philopheren / fo moetmen Dat rpouwinge 
veel meer Doen in defe handelinge / op dat noch die in onver 
het gedachte/ noch de tonge Hoog der en gae dan —— 
de palen des Godlycken woorts haerbeftrecht, zic is aen 
Want Goe fal des menfchen verftant na zjn ma⸗ te mertken, 
te het dneyndelycke en onmatighe weſen Gods …… 
beſchryven / de wijle het nach niet en heeft conz 

poz nen ſekerlyck befchepden/haedanich het lichaem 
der Sonne fp het welcke nochtans alle daghe 
Woet met oogẽ geſiẽ? Fa hoe fal de menfche door 
zyn epgen beweginghe comen tot de fubftantie 
Gods te onder faccken/dewijle hp zijne (elfs ſub⸗ 
ftantie niet en begrijpt Daerom fullen wp geern Ant eerpre 
Gode zijns (elfs kemniſſe laten. Want(gheljck En bande 
Wilaring fepdt) ho alleen is hem felweh een bez vor, uldic⸗ 
guaem getupge / de welcke niet en is bekent ai 
ders Dan door hem ſelven:Wy fullen ooc taclaten 
dat wp hem fodanich bedencken/ als ha hemfel- 
gert ons openbaert:eñ en fullen van hem niet on= « ° 
Der foecken/anders Dan in zijn woort. Dan defer 
fatte heeft Chepfoftomus DIF ſermoenen beſchre⸗ 
ven teahende nop ‚ waer mede nochtans 

uften bedwongen J 
haer 
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h aeẽ ſtot geeran te Yaten, Pant freon hebbe Bf) Gods zy in den Sone ef in den Geeft) gelijck de % 
ſelben vier maticiticker in deſe ſake ghedraghen /ſelve Geeft ſubſtautialick in ons / eũ oock in houte 
Dt fp im alle andere ſaken pleghen. Maer Doo? f ten ende ſteenen / een dee Gods is. Mat hp van 

daf ongeluckich eynde Gare ſulcker ydeler licht | Den perfoon des Middelaers fept/ dan fullen wp 
wêerdieGepdt moeten Wp ons laten bermanen/ | te fymer plaetfe fien, Nudit ongeſchickt gedichte 
dat up liever met leerlickheydt / dan met feljerp: | fel/dat de perſoen nier ander gein 1ë Dan een fien: 
fifmietjepdt in deſe ſake arbepden/ende nier Hs? J lie aenfchijn afte gedaente der eerlichept Gods/ 
ennemen God erghens te foecken / daninſyn f daten is nier noodich mer vele Woorden weder: 
heptich weeft / noch pet van hem te dencken / | lept te Warden, Wart demijle Ioames ſept dat foansrers 
dâ Datong Mu woort in geeft / noch pet te ſpre⸗ | Get woort zp God geweeft/Doen de wereidt noch Si 
ken Ban dat ust fijn woort is genomen. Eft dat { niet en Was gheſchapen /foa macckt breen wijt 
Getonderfchept dat m de eenighe Godheßdt des | onderschept füſſchen hee woort / ende tuſſchẽ een 
Paderg/des Soons / ende des hepiighen Geefts | ghedaente Erde tft dat doe ende van de upterſte 
is ſommigher menfchen vernuft meer maeckt | ceuwichept aen dat Woort dat God was / is bp 
tedoen / danhet int is (ghelyck het ſwaer iste | den Pader gheweeft / ende is bp den Dader met Joan. ix · 
verſtaen) ſos ſullen fp gedencken datde mere | (nc eyghene cerlickhept verciert geweeſt / ſoo en 
ſchen ín een doolhof comen als fp hare curicuf” | confte voorwaer dat gheen uprwendich oft fie 
hẽydt volghen: ende fullen alfao hen felwen laters: |, guetlic ſchhnſel zyn: maer daer volcht nootwen⸗ 
regeeren met het woordt Bode / hoewelfpde | dichlick uyt / Dat hp zp een perfoon aheweeft die 
hoechepdt der verborgentheden niet en werftaen. | in- God felge is. Ende hoewel vanden Beeftniet 
22° Wer getal der dwalinghen daer mede voor: | gemeldet en Wort/ anders dan in de Hiſtorie der 
tijden de opzechtichept Des gheldofs in Dit ſtuck | (cheppinghe der werelt / ſoo en wort hy nochtans 
Der leert is berfocht geweeſt /Ware te lantendé | Daer niet boort gebracht als een ſchaduwe / maer 
te verdrietehck re verhalen, Ende vele ketters | als een wefentijcherracht Gode:/ als Moſes 
hẽbben alſos beſtaen De gantſche cerlichept | verhaelt dat oock die woeſte ende ongheſchickte 
Gods met groote raſeriente verdrucken / dat het maffe is Door hem onderhauden gheweeſt. Zoo 
hen ghenoech WAE de ongeleerde te beroerẽ ende | Dan dat hy zy een eeuwich Geeft altjrs in Bett 
wederftaen. Ende terftont zijn van wepniahe gheweeſt / is Doe gefchenen/als hp de vermengde 
menſchen weele ſeeten uvytgheſppoten / deweſcke | ende ongeſchickte materie des Wemelg ende der 
eenſdeels her wefen Gods verfeheurden / ende} Aerde heeft geſterck eft onderhouden totdat ſy 
eenſdeels ger ondertchepdedat tüſſchen de perſo⸗ is mer ſchoonheyt ende ordeninghe verciert ghe⸗ 
neuis te mete maeckten eñ vermengden. zaet | worden, Dadrwaer hp en confte doen noch geer 
iſt dar Wp vaſt houden Dat te vooren ig genoech⸗ | abedaente noch afbecldinghe Gods zijn / ghe⸗ j 
ſamelick upt de Schriftuere beweren / te weten | ljch Serverüsdzoomt. MWaer hp worteraheng * 
dat Get weſendes eenighen Bodt zy enckel ende bedwonghen ſyn ongodlickheydt openlicker te 
onderſcheydentlick her welcke Den Dader /ende | ontdecken / ſegghende / dat God door ſyn eeuwi⸗ 
den Done / ende den Geeſt toe comte: ende we⸗ ghe reden hem ſelven den ſienlicken Done be- E 
dersm / datde Bader mer cenighe epabenfehap- | fchepdende / heeft alfoo hem ſelven fienlick voor⸗ 
ig berfehepden vanden Sone/endeve Sone ban gheſet ende HEwefen. Want ift dat dit waer is / 

„erder Gheefte rift dat wp dit bafte houden / foo is fooen wort Chriſto gheen ander Godhepdr ghe⸗ 
niet alleenlich Arrio ende Sabellio,; maer oock dén | laten / dan ſog Herre de Sone is door her eeuwige: 

Sewne beg anderen ouder authuerẽ DerdDwalingen/De tag” | vosrnemen Gods veropderit, Hier tae dient ooc 
onder kerree ganck benomẽ. Maer De wijle te onfen fjde (ottr- | dat hp de geſichten die Gp fet inde ftede der per= 
gen in-De17e ige en wopgeftaen/ alt: | foonen/ aſſos verandert / dat Gp hem niet en ont: 

in — hth Serveeus de ſhus gheſyrke die alle Dick '| ſiet nieuvoe ccidentia oft: toeballen Gode te 
——— hebben mef hieuwe verſtickiñnge verwerret: ſoo diehten Eide dit is boven alle (eer grouwelick 
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is:fo valt if nut haer bedzoch mer corte woorden neder te dat hy den Sone Gode ende den Sheeſt verz * 
bp teen leggen. Servéeus athte Der naem Deievuldicheßt / mengt iwaterreatueten. Mant Gp fept openlic/ * 

Koe antstaum 180 hatelick ende gruwelick dar h ſepde Dat de-| Vat in het ſen Sods In deeiẽ ende deelingen / * 
tarien aenDꝛevudigheners (de welcke hy alſoo noemde) der welcker eenyegelick deel Bod zy: ende voor⸗ 
boost ende ral Godlads waren. Ick Yare BE onnutte wooꝛ ¶ nemelick dat He heeſten der ghelsovighen zyu 
Orie afneetins DE Baten Bië'hj-tor ſaſter inghe heeft Beach. mede eeuWieh ende vairer ſeiver ſubſtantie met Dt, HEEE 
abeve ketter Erde dit WAS He forma finder (peculatië ende if God £ HEMEL hy erghens de fubftantiate Gede runitacien/ 
riebansa- bedenckin ——— Dat God wort ver⸗heydt met alſer nick Der ziele der nienſchen / maer dat namenc/ —— deelt in Dre) ne ſeyt dar in fu weſen zijn drie oock anderen gheſchapen dinghen toc — — 

verſoonen Endt dat deſe Diebuldieheyt zp een [25 We Geert poel te een ander ongheſchickt ende epaenc: 
gedicht dinck ds waant her ſtrht mer De eenitheyt | Diner ghetdinen dar defen niet onghelieken ie, uck de ceniae 
Gods Hierentuſſchen ſeyde Gy Dát de perſoonen | Marit fontitate bedsienievs willende ven Gaet 8 
waren eenighe laha er gevaenten die met | erde ſchande der Godlodſheydt Serveri ontBlien/ Dae weren 
waerachtie VEEN in het weſen Gods / maet | hebben Wel beleven dat daer die perfaonen zyn / geeft toost 
God met deſe bfte Die gedaerite afbeelden. Ende | maer Hebben deſe reden daer toe gedaen dat de —— 
dat m het begin niets onderfehepden en Was in | Dader die waerachtichlick ende epghenttick BE (sie mevers 
Sod / Want hef Woort was Woortijden het febé eenighe God is heeft den Done ende Geeft glje-1ept: Ende 
dat de deet was Waer van dat Cheiftusië | maeckt / ede ſhn BedBept in em geftost, Ende — 
vbort gheromen God upt Sod ſoo is doen een ſy cu onthoudẽ hem ſelbeñ niet van deſe grouwe⸗ er el Dae 
ader Geeft God sijnde /_upt Gem voort gheco | liche ed ewa ſpreken Dat den Dader wort met geen voo? 

nien. Erde: hoewel hy ſyne eere fn: dit teecken dhderfchepden Ganden Sane eñ Ben dee! noer/ vat 
„tte verciert met algozien 9 Behe alsBpfept | Geeft /- te weten / dat hp aſleen is de Ellenciator Gpsinius gez 

„Dat het eeuwighe woort Go — gheweeſt de | ofte gheverdes weſen Dier aen ſtrycken ſy ten noermc wort 
Seeſt cheiſti bp God ende een wederſchy | cerften deſe berwe / Dar Elpiftus alan wort de on ON 
Hder — — dat de Seeſt sp geweeſt Sone Bodsgenaemtt waer npt ſy verſtaen dat mire in acc 
„und reen ſchaduwe Ber Godhendt :” nochtans maeckt eyghentliek emandt Bodies / dande aber. genaemt 

 Cepdaer Vp ek re niere /' fet: Maer Tp engenmercken mier dat de naem God / worde 
gende /dat nae de mate ber mpedeetingihecenbeef” pocit MEDE Bon Sane toe comt ende chemen — 

S hoe⸗-ora 



Cap.13. 
is /hoewel hy ſemtijts boor nemelijck Wordt den 
Pader toe gheſchreven / omdat bp de fontepne 
ende oorſpronck Der Godheyt ig: ende Bat om de 
— ——— De kakt te — — 
teghen fegghen fp: at Gp waerachtichltjc 
Gods Sone is / ſoo Wort hp ong) efclnehtelek 
gheacht eens perſoons Sonete zijne. Ick ante 
woorde dat het bepde waerts / te weten / dat hp 
Gode Done ie /Want het Woost ig boor de tij: 
den der werelt van dE Dader gegenereert; Want 
wp en ſpreken noch niet ban den perfoon des 
Middelaers ende Dat nochtans tot Lerclarin: 
ghe / de perfoan moet aengtefien eñ onder ſchey⸗ 
Den worden / fe Dat De naem Godt / hier niet encz 
kelhyck ghenomen en worde / maer Boo? den Daz 
der. Pant ift Dat wy den Dader alleen achten 
God te zijn/ fo Wort claerlijck De eere ende Weers 
dichept Den Done benomen. Daerom foo Wan: 
neer De Godheyt ghemeldet Woet / ende moetmen 
niet alfo den Dader ende Den Done tegẽ malcan⸗ 
der ſetten / geljck of de naem God / alleenlck DE 
Pader toe quame, Want voorwaer Godt die 
Eſaie ig verſchenen / was de eenige ende Waer: 
achtige Godtzende nochtans fept Joannes /dat 
Cheiſtus zp die geweeſt. Ende Die oock door den 

&fai3: 14. mont Eſaie betũpcht heeft/Dat Hp (oude den Fo: 
den zijn tot eenen ſteen der ergherniſſe / die Was 

Momo33, Die eenighe Godtsende Paulus vercondicht dat 
Gfai45: 23e Die sohatug geweeft. Pie door Eſaiam roept: 

ek leve / alle hnpen fullen voor mp bupghen/ Dic 
frontera: 11, ig De eentge Godtzende de ſelve Paulus lept dat 

upt op Cheiſtum. Wier tae Dienen oock De get up: 
Bebzers ro. geniſſen Die De Apoſtel voort brenght, ghy B odt 
ênde 6. hebt Hemeleñ Aerde ghefondeert. Item Alle de 
Pal. voet Enghelen Gods ſullen Gem aenbidden, Weltke 
9 ghetupgeniffen alleenlyck den eenigen Godt toe 
Palo. comemerde nochtans betupeht hp datfe epgoen 

ghetupgheniſſen zyn van Chzifto. Ende dele te 
ghen wozpinghe enig van gheender crâcht /naz 
melijck(dat het ghene dat Gode epghentljck toe 
comt / wordt Cheiſto toe ghefchzeven/ om dat hp 
ig bet weder ſchynſelſynder eerlhckhept. Want 
Dewijle daer algmme De naem Gods Jehova 
gheſet is / foo volcht daer upt Dar hp aeygaende 
de Bodhept/ upt Gem ſelven 18, Want ift dat hp 
Tehovaig/ foo en canmen niet berfaken dat hp be 
felve God is / die erghens bp Eſaiam roept: Ick 
bent / ick bent / ende bupten mp en is geen Bodt. 

Sſaĩ. 5 1. 

Joan. 2:42. 

Efa.44: 6e 

Zerr ioruu · pedencht.De goden Die Denddemel ende De Herde 
niet ghemaechten hebben / moeten berderben 
ende vergaen ban derAerde Die onder den Remel 
is. Want men moet hier teghen belijden/ dat de 
Sone Sods die is / iens Godhept dickmael 
wort bp Eſaiam / upt De fcheppingbe der werelt 
beweſen. Ende hoe (al de Schepper Die allen Din: 
ghen haer wefen gheeft / ſyneyghen wefenupt 

goederieggin, cenen anderen hebben/ ende niet wpt hem (elven 
ge genomen zyn & Want fa wie fept dat de Sone ſyn wefen 
hen! heeft van den Dader / Die verſaeckt Dat hp van 

jmde Dur: 5 

Eene daer tegen / hem noemende Jehova; Au i 
Haeenoore wytoe ftaendattet geheel wefen zy in den Dader 
benee, alleenlijck/fo fal Get gedeelt —— denSone 
Geboeben _entnomen worden / ende alſoo ſal hp van (jn 
Berseriee _ Godlck weſen berooft zijndefalleenlick metden 

naem Gedt zn. Het efen (ifk Dat wy defen 
beuſelaren ghelooven) comt alleenljck den Daz 
Der toe / foo verre hp alleeneis / ende den Sone 
fijn wefen gheeft. Maer aldus falde Godhept 
deg Soons Wat sijn Dat afgetrackenzp Ban bet 
efen Gods / of een deel wan het gheheele, Soo 
moetẽ fp nu toe laten/ achter volgende haer fon- 

Me tweede 

Van de kenniſſe Gods des Scheppers: 
Mant ift dat hp eenaftrechtel is gant eerfte we⸗ 
fen/ dwelck alltenijck den Pader epghen zy / faa 
en fat hymet rect niet gheacht Worden des 
Zoons gheeft te zyue / dwelck nochtans daor 
tabetupgeniffe Pauli wederlept wort / daer hp 
hem Chrifto ende Den Dader ghemepn maechte 
Bovẽ deſen ift Dat de perſoon des Daders wort 
upt de drievuldicheydt weet ghenomen / waer in 
fal hp van den Dane ende van den Gheeſt on- 
derſcheyden worden / anders dan dat hp alleen 
God ist Ap belijden dat Chriſtus zy Godt/ende 
Dat hp nochtans van den Dader ig onderfchep= 
den. Wederom moet daer eenich teecken des one 
derſcheyts zyyn / dat de Dader niet en zp DESone, 
Die dat teecken des onderſchepdts ſetten in het 
weſen / die maken openbaerſjck de waerachtige 
Godtheyt Cheiſti te niete / Be welche niet encan 
zijn (onder het weſen / jac niet ſonder Het Dele 
wefen, Boorwaer de Dader enig vanden Sone 
niet apie /_ten3p Dat hp wat eyghens 
hebbe in hem (elven / Dat hem met den Sone nict 
gemepn en zp. Wat fallen fp nu vinden Waer in 
fp hem mogten onderfchepden £ Iſt dat het one 
derſcheyt ig wt wefen/ lactfeantwoordenof hp 
dat niet met den Sone ghemepnen beeft. Ende 
dat en conde niet eenſdeeis zijn / Want ten ſoude 
niet betamen eenen halven Sod te fmeden. Ende 
fp fauden op Defe Wijfe het wefen Gods ſchan⸗ 
delyck verſcheuren. Soo moet dan het Godde⸗ 
lick weſen gheheel ende gantſchelhck den Dader 
ende den Done ghemeyñ zyn. Ende iſt dat dit 
alfo is /foo en ig VÓorwaer aengaende Bet wefen 
De eert van den anderen niet onderfchepden, Iſt 
dat fp hier reghen feggen dar de Dader het Wez 
\fenghevende/niet te min de eenighe Godt blijft/ 
‚bpden welcken het weſen is. Soo is dan Chei⸗ 
ſtus een ghemaeckt Godt / ende alleenlijck Godt 
met den naem / maer niet metter daet : Want 
gheen Dinck en comt Godt epgentlijcher toe dan . 
ie weſen / achter bolghende dat Waart ; Die is Exod ras 
eeft mp tot u gheſonden. 

24 . Ende Dat ſy ſegghen / dat de Dader zp al⸗ Deverde 
leenljck te verſtaem ſoo Wanneer Bodenchelijck wederleggins 
ghemeldet wort inde Scheiftuere:dat die valfch Bename 
is / can nchtelijck uptvele plaetfen beelen Wor: sovts/wans 
den, Ende in de ſelve plaetſen Die fp Bao? hen fel: neee a woze 
ven voort brenghen / toonen fp fchandelijck haer „Ln 3e 
epghen onbedachtfaemGept / Mant de naem des ed 

| 

Wet betaemt oock Datmen Defe plaetje Jeremie Sõoons / wort oock daer bp obeftelt, Daer upr Den Sone 
gefep 
oock van ben 
Dader. 

het claer is dat dennaem Gods daer wort rela- 
tive ende met eert aenften genomen/ ende daerom 
tatten perfoon des Baders ghetrochen. Ende 
Baerteghenworpinghe wordt mek een Wooztte 
neder ghelent. Sp (egghen: Ware De Dader niet 
alleen waerachtigh Sod / ſoo ſoude hp (ns ſelfs 
Pader zijn. Want ten ig niet ongeſchickt dat om 
der ordeninghe Wille Die fonderlinge wort Godt 
ghenaemt / Die niet alleenlijcht en heeft fijn wijfz 
hept upt hem (elven ghegenereert / maer is oock 
des Middelaers Bod/gelieh ic te fijnder plaetſe 

‚hem ſelven is. Maer de heplige Gheeſt ſpzꝛeeckt | (al volcomelchker verclarẽ. Mant Chriſtus wort 
Dat den Done ods ghenaemt / Ban Dat hp in den 

vleeſche geopenbaert is / niet alleenlyck foo verre 
het eeuwighe woort is boog de tijden Der Werelt 
upt Ben Pader gegenereert maer ont Dat hp den 
perfoan ende het ampt des Middelaers heeft 
aenghenomen/ om ong met Godt te bereenigeu, 
Ende dewyie fp (oo ftoutclijck den Sone beroo⸗ Debie 
ven ban De eere Godts /foo wilde ick wel weten ope, casar: 
of bp hem ſelven verſaeckt goet te zijne / als hy een ig goet. 
betupeht Dat niemant goet enis Dande cenige Pe Soneis 
Godt { Icken fppeke nu niet ban ſyne menſche Berten 
licke natuere/op 

®ebierte 

af fp niet hier tegen en ſeggen / wich Bodt. 
Dament/Dat de Geeft is alleenljck des Daders, | dat alle het goet Dat daer in is / fp upt de onder= Mate: 9,170 

diende 



Cap.13. 
diende gate ghecomen 2 Maer ick Haghe of het 

woort Godts goet is oft niet? Iſt dat fp’t ber: 

fafien/fao is haer godtloofhepde ghenoech over: 

wonnensende iſt dat fp het bekennen / foo kelen 

ſp hen ſelven. Ende dat Cheriſtus fchijnt int cer: 
fEc aenften den naem goet / Ban Genvre verwer: 

pen / dat bevefticht oñſe gevoelen te meer: Want 

De\wijle dat cen fanderlinge lof des eenige Gods 

ig/foo werworpt hp de vaſſche eere / foa verre hp 

uvt ghemepne gewoonte gegroet mag / ende 

permaent Dat de goedhept die hp heeft / Godlyck 

— 17, is. Ick vraghe oock / alg Paulus fept dat Godt 

Beboter, alleEn onfterffelije wijg/ ende waerachtich is/of 
ge. Goo: al Chriſtus doop deſe woorden Wort onder Get ghe⸗ 

kenison- tal der ſterffelhchen dwaſen / ende bedziegheren 

frecfietoeh_gerelt Sal Gp dannier onfterffelijck zjn Die van 
sgh enne Den beginne aen is Get leben gheweeft / om den 
alleenaen te Enghelen onſterffelhyckheydt te gheven? Sal hp 
— fs niet wijs zyn / die de eeuwige wijf heprBods is: 

Ebmus, al hp niet Waerachtich zijn / Die de Waerbepdt 
Gsderhal- ſelve is? Bowen defen vraghe ick oft fp gevoelen 

Ben eeutwab dat Chriſtus te aenbidden is ? Want iſt dat hy 
n. 4. tE rechte dat hem ſelvẽ aen treckt dat alle knen 

: woot hem ghebogen werden/ ſoo volcht daer upt/ 
Dbu.ario · ¶ dat hy de Sodtis / die in de Wet verboden heeft 
pemandt anders dan hem te aenbidden. Iſt dat 

Efaias:se ſp willen dat van den Pader alleẽ verſtaen heb⸗ 
Dederieg⸗· ben dat by Eſaiam geſeyt Wort : Ick bent/ende 
gwgeban niemandt anders dan ick: deſe ſelpe ghetupghe⸗ 
RE uiffe wende ick wederom tegen hen / dewyle wp 
genomenupt fien Dat Chriſto moat toegeſchrevẽ al wat Gods 
wen Popje: is. Oock en canhaer teghenworpinghe ggeen 

zen Gfaie _ plaetfe hebbẽ / te wetẽ / dat Thriſtus is int vleeſch 
vderheven gheweeſt / in het welcke hp hadde ver⸗ 

— nedert gheweeſt: ende Dat hem nae denvleeſche 
grenen alle ghewelt ——— inGemel ende op aerde, 

| — MWant hoewel de Majefteyt deg Conincks ende 

binden, Soo⸗ 

pinge, Richters haer op den geheele perfoon des Mid⸗ 
\ Delaers beftrecht/nochtans ware Godrniet gez 

Cim3:16. gpenbaertinden LIeefche / ſoo En hadde Gp niet 
tonnen tot fo groote hoochept verheven worden / 
of Godt (oude teghen hem elven geftreden heb: 
ben, Ende defe queftie neemt Paulus feer wel 

Phil.ꝛ:ꝛ · ¶ wech / als hpleert dat Chziftus Gode even ghe⸗ 
lyck wasjeer hp hem ſelven vernederde onder de 
gheftalte eens dienſtknechts. Nu hoe foude de 
even gelyckheyt zn / hadde hy niet Die Godt gez 
weeſt / Wiens naemis, Jae ende Iehova, die tijt 
opde Cherubim/die de Coninck ig der gantfcher 
aerden/ ende de Coninck Der eeuwen, Ende hoe 
feer fp daer tegen ſtaen / foo en can Chꝛiſto niet 

Efaiay:g, Benomenwogden dat Efaiag ergens (ept : Deſe 
defeis onfe Bodt / Want wy hebben hem ber: 
wacht: Want met deſe Woorden beſchryft hp de 
toecomfte Godts des verloſſers / de welche niet 
alleenlijck en foude tvolck weber brengen upr de 
Babploniſche ghevanckeniſſe / maer ſoude oock 
de Ghemepnte alleſins volcamelijck weder op 

De derde richten. “De ander teghenworpinghe doet hert 
— oock gheen voordeel / te weten / dat Chriſtus zy 

Soedectents Sodt gheweeſt in ſynen Bader· Want hoeviel 
ende defeste WP bekennen aengaende de ordeninghe / dat het 
weerlegs begin der Godthept ie in den Dader / foo feggen 
Betetteege WP nochtans dat dit een grouweligek gedichtſel 
ber Antitvie is / Dat het wefen zp eyghentlhck des Daders al- 
n tarien wort deenljch/ghelijck of hp den Done Bodt maechte: 
—— want alſoo foude het weſen menigerlep zijn / oft 
ſp ſouden Chriſtum alteenlijc mer den naemende 
pingedaer Met De bedenchinghe ofte imagiatie Godt ma⸗ 
bp gevoecht · ken. Iſt dat fp eggen dat de Sone wel God is / 

maer nae ende onder den Dader / ſo fal nuin hem 
ten gheghenereert / ende ghemaeckt wefen zyn/ 
bet welcke inden Pader ongheghenereert ende 
ongemaecht is, Ach weet wel dat gele neufwijfe 

‘Het I. Boeck: 
daer mede ſpotten / dat wy het onderfchépt Ber 
perſodnen halen uyt de woorden Mopſis/ Daer Genefs1e 260 
hp Godt albus maeckt ſprekende: Laet ons den 
menfchemaken nae onfe ghelyckeniſſe. Noch⸗ 
tans de godſalige Leſers fien wel hoe onbequa⸗ 
melck ende coũdelyck Moſes Die ſprake (oude 
boot beengen/ Waren Daer niet meer perfoonen 
in den eenighen Bodt, Ende die/tot Be welche de 
Paver daer ſpreeckt / en zijn (onder twijfel niet 
ghefchapen gheweeſt: ende Daer en ig niet onge: 
ſchapen dan de eenighe Godt felvc alleen, Daer: 
om iſt dat fp niet toe en laten Dat de macht om 
tefcheppen ende te bevelen / zp Den Pader / ende 
Sone/ ende Gheeſte ghemeyn gheweeſt /foo fal 
daer upt volghen / dat Godt niet en heeft alſoo in 
hem ſeiven gheſproken / maer tot andere werck⸗ 
East bout ke — en een be 

e plaetfe hare twee teghenworpinghen lichte: — 
fe te niete maken. Pant dat Ehriftug felipe ber Aeau.a.3. 
tupcht dat Godt zp Geeſt / Dat beraemt niet van 
Ben Dader alleenlck verſtaen te worden / gele 
of Get woort niet Wart van geeſtelycke natucte, 
Ende ift dat dennaem Geeft / alfoo wel den 
Sone als den Pader toe en comt / ſoo verſtae ick 
daer upt Dat onder De enckel ende onbefchepden 
naem Godts / oock de Sane Wordt begrepen. 
Nochtans fept he wepnich daer nae / dat de Dar 
der gheene andere Dienaerg aengenaem en zyu / 
dan die hem in den geeft ende waerheyt aenbidz 
den. Waer upt wat anders volcht / te eten / dat 
Chriſtus fn leetampt onder den Pader alg on: 
der fijn hooft bedienende / Den naem Godt / den 
aber toe ſcheyft / niet om fijne ſelfs Godtheydt 
te miete te maken / mact ons als bp trappen 
daer tot te bienghen, Ì 
2 Sp feplen daer in Dat ſy ſulcke individua 5, ſebenſte 
ofte perſoonen drꝛoomen / Bie ouden cen pegelch weoereg: 
een deel des godlicken wefens hebbe. Maer Wp gughe · St 
leeren upt der Scheiftuere Dat daer wefentiijck Pan nar 
alleen een God is / ende Dat daerom oock tweſen per wefen 
des Soons ende Des Gheeſts ig ongegenereert, Boots 
Baer foo verre de Dader de eerſte is gengaende vre, 
de ordeninghe / endeheeft upt hem felven 

Fol22 

= , fn — een nes 
wijfGept gegenereert / ſoo wort hp te rechte (ghe⸗ der een deer 
ek weyñich te boren gheſeydt is) gheacht het — 

begin ende den Boofpronck der gantſcher od: (ons oune 
hept tezijne.Alfoo is God enckeſhck ende ſonder hebben, ende 
onderſcheyt ghenomen onghegenereert : ende de — dat 
Paver is bock den Perſoen gengaende / angle: varens lees 
enereert,Sp mepnen oock dwaſelck Dat ſy On: vaers een 
e gevoelen verſtaen / dat wy een viervuldicheyt bierbuldic: 
maken/-am dat fp tghedichtfel haers ſeifs hooft DP maken. 

valſchelhck ende te onechte ong toe ſchrhven / 
ghelyck oft wy hieldendat upt cen Wefen drie 
perfooren als Migieren uyt vloeyden. Want upt 
onſe ſchrift ig Get Openbaer / dat Wp DE perſoo⸗ 
nen niet af en trecken van Het wefen / maer dat 
op een onderfchept tuſſchen / die maken! hoewel 
fp in Get fetwe weten zijn. Maer reden faude moe 
gelijck eenen ſchyn Gebben/wacrr Dat de perfoor 
nen waren ban het wefen verſcheyden: maer op 
Die Wife foude daer cen drievuldichegdt der go⸗ 
den ziju / ende niet der perfoonen Die De eenighe 

Goöt inhem Geeft” Alfa Woet haer onnutte vra⸗ mn, weder⸗ 
ghe nederghelept / daer mede fp vragen / af Bock jeaginge van 
Get wefen niet mede Daer toe en comt OM DE ve bierze tez 
deievuldicheyt te maken: her welche fj1 vraghen Bertone 
gBelijckiof Mp: dochten dat upt het weten drie [ren ende aen 
goden quamen. Ende uyt het feloe onderftant ce mercken. 
comt dock dart fp ons teghénwozpen/ dat dan de 
drievuldicheyt (oude (onder God zijn. Want hoe: é 
welde Godthepdt niet comt in de anderfchepdin 
ghe als een deel ofte lidt (ao en zijn nochtans de 
prefoonen niet onder haer ofte bupten haer. 

® ij Mans 



Cap.v%. 
Want de Vader et hadde wiet connen Dader 
zjn/ware hy niet Gode: ende de Sone ig niet an⸗ 
gers Done dan am dar hp Godtis.Soo ſeggen 
wy Dan dat de Godhept enchelick upr haer ſel⸗ 
wen is; Daerom Belijder wy oock datde Done 
upt hem ſelven is / fao berre hn Godts bupten 
Get aenfien des perſoons. Maer (oo verre hp de 
DSoneis / eggen wy Dat hp ís upt den Vader / 
alfao is ſyn wefen fander-begin: maer het begin 
des perfaans is Godt (else, Eft alle de rechtſin⸗ 
nighe ſchehvers Die voorrijden van de Drievul- 
dichept geſprꝛoken hebben / Die Gebben dien naem 
alleenliek den perſoon toe gefchjze nen; Bant het 

Van de kerimfle Gods des Scheppers: 
ende den Dader over gheven / op Hat Godt zy al” 
inallen, Det ware feer ongheſchickt / datmen de: 
eewicheyt mech name ban de Godthept Clift. 
Iſt dat hp nemmermeer en fa! ophouden Godts 
Done fe zin / maer falattijts de ſelve blijven die 
hp is wan den beginne aen he weeft : faa volcht 
dat het cenighe wefen Godts / dwelck hem bep: 
den ghemeyn is / onder den naem Des Daderg 
Woet begrepen, Ende voorwaer daerom is Chri⸗ 
ſtus tot ons ghecomen / om dat hy ons tot den 
Pader opheffende. / ſoude oock mede verheffen 
tat hemſelven / ſoo verre Gp een is met den Daz 
der Soo en iſt Dan niet vecht noch geoorloft den 

Breeedere 
verclariage 
Han deerſte 
weder leg⸗ 
ginghe / daer 
mede bewe: 
fen wordt / 
dat de vne 

weſen te Begrijpen in de onderſchendinghe felve/ | naem Godt alſoo epghentſjck tot den Vader te 
dat en ware miet alleenlicren ongeſchuekte dwa⸗trecken / dat hy den Dane benomen worde. Want 
linghe / maer oock een Beel te groote ongodlick⸗ Joannes betupcht oac hierom dat hp waerach⸗ 
hept, ant Die Willen dat defe Drie inde ander: | tich Godt is / op dat niemant en mepne Dat hp zy Hoan, 
fchegdinghe camen./ te Weten / het Weſen / De in den tweeden graet der Godtheyt / ende minder 
Done / ende de Geeſt / Die maken opentlick tmer | Dan de Pader. Eú ick verwondere mp wat befe 
fen des Soons ende des Gheeſts te niete / Want | fmedender nieuwer goden willen/als fp belijden 
anders ſoudẽ die deelen onder malcanderé Ber: | Dat Chꝛriſtus waerachtich God is / eñ hem noche 
mengt zyn / ende te niete warden / het welcke in tang terftont van Be Godtheyt des Daders upt 
allen onderſcheydinghe een feyl is. Cen laerften | flupten: gelijck of een waerachtich Godt mochte 
waren defe twee woorden / Dader ende Godt, | zjn die nict en zp De eenige Godt : ofte ghelijck 
even veelte ſegghen: foo ſoude De Dadereenan: | of de ingheſtorte Godhept (Die fp in Chriſto ſtel⸗ 
veren de Godheyt gheven / ende De Saneen | len) miët en Ware een nieu ghedichtfels 
foude niet zjn anders Dan een ſchaduwe der | 27 Dat ſp bele plaet{en verfamelen uyt Fre: 
Godrhept/ende de Driebuldichept en foude niet | neo / daer hyleert Dat de Dader Cheiſti ig de 

Ant woort op 
de ingebroch⸗ 

anders zyn Dan een verceninghe Des eenighen | eenighe-ende ecuwighe Bodt Iſrael / Bac ig cen te vlaetfen 
Gods miet twee ghefchapen Dingen, fehandelche an\merenthept/ ofte eẽ groote boof: UPE 
26. Dat fis teaten warpendat cheiſtus te on heyt Aant fp moeften aengemerekt Gebben dat ares tw leert 
rechte wordt de Done Bode ghenaemt / if dat De heplighe Man handelt endegtrijdt tegen de dat Chrſti 
hy eppheutlick Godt is. Daer op is nu gheant⸗ | uptfgmiahe menſchen / Die verfaken dat de Da: 
woart / bat m fulcke woorden ín de welcke D een | der Cheiſti / die Godt is / die is /die boerrijde boor 
perfaon wart met den anderen vergheleken / De 
naem Godt / niet Woet enchelick ende onbeſchey⸗ 

Da 

Bodsmeren den ghengmen / maer alleenlick soor den Bader / 
moet alſo op 
den Vader dat hy het weſen gheeft ghelyck de onheplighe 
— an f maer de o2deningheaengaendes Aldus 
De fciezen worden de woorden Chriſti verftaen / Daer hp 
onennfen fept tat den Pader. Dit is het eeuwighe leben 
Betendfoune Dtp gheloosen dat du de eenige maerachtighe 
zoe commons Öod biſt / ende Jeſus Chriſtus welcken du hẽbſt 
Aoau.a · ↄ· gheſanden. Want hy ſprekende in den perſoon 

de s Widdelaers / houdt een middelmate tuſſchen 
Godt ende De menſchen:enbe nochtang en Woet 
fijn ARajeftept daerommiet vermindert. ant 
„Beewel hptem ſelven heeft vernedert / ſo en heeft 
hp nochtauis u ecrinckhept die voor de werelt 
verborghen was / niet verloren bp den Vader. 
Aldus Be Apoſtel tot de Hebreen in het tweede 
Capittel/ bekent wel Bat Chriſtus iseen wey⸗ 
nich: ijts minder gheworden dan de Enghelen: 

— — 

Hebꝛ· 2e6.9 

foo verre hy is Get begin der Godtheyt / niet om 
ſichte upt de verdorventheydt der Werelt voort 
ghekomen; Daerom is Greneus geheel arbep⸗ 
Dende om te bewijfen ende openbaer te maken/ 
dat inde Dchziftuere geen ander Godt verkon⸗ 
dight en wort / dan de Dader Cheiſti/ eñ datmen 
verkeerdelic eenen anderẽ God bedenckt. Daer⸗ 
anv en iſt gheen wonder dat Gp foo menighmael 
beflupt dat de Godt Iſraels gheen ander en is/ 
dandie van Chriſto ende de Apoftelen Herkon? 
dight wert. Alſoo oock nu alſmenverſcheyden 
dwalingen moet wederſtaen / ſullen wy met der 
waerhept ſeggen dat de Godt die Loortijden ig 
den Baderen verfcheenen / gecn ander en is dan 
Chriſtus. Ende iſt dat hier tegen pemandt ſeyt 
dat de Dader de ſelve was: foo ſullen wp een bez 
reyde antwoorde hebben / te weten / Dat Wp den 
Pader niet upt en flupten/ als Wap boor De Bod: 
hepdt Cheiſti ſtryden. Wilden de Leſers deſen 

Jeanióss 

maer en twijfelt oock mede uiet te bepeſtighen | raet Fremei aenmercken / fo foude alle twiſt cen 
Dat Gp de eeü wighe Godt is die de nerde gefon⸗ epnde hebben. Endeoack ups het fefte Capittel 
deert heeft. Dao maetmen dan weten dat Chri⸗ des derden boecks wort den gamtſchẽ twiſt lich: 
ſtus wanneer hp inden perfoon des Middelaers telijck ghe· eyndight / daer de godfatige MMan wil 
den Dader aen ſpreeckt: onder den naem Godt / dit alleenlhek bewiſen dat Die waerachtelick de 
de Sodheyt begrypt die ooe hem ſelven toe comt. eenige Godt is / die enckelick ende onbeſcheyden 
“Alfaa als hy ſept tot de Apoſtelen: Het is nut dat | Wort Godt genaemt in de Schziftuere: ende dat 
ick op climme rot ben Bader / kant de Dader is | Chriſtus wort enckeljck Bodt genaemt. Taet 
meerderzdaer mede en fchzijft hy niet. hem felen | ons gedachtiak sijn dat Dit de gront ende hooft 
eeuighe tweede Godthept alleenlycktoe / dat hy ffuck Des twiſt was / ghelyck het upt het gant⸗ 
aengacude het eeuwighe weſen / foude-minder ſche vervolch openbaer is / ende voornemelijck in 
zyn dande Daders mãer dewyle hy de hemelfche| het 46. Cap. des tweeden boeer/Dat hp niet enis 
errlickheyt heeft bercregen / foo verſamelt hy de (| opeenighmatiſche ofte paraboliſche wyſe Dader 
heloovige tot de ggemepuſchap des ſelpen. Lp naemt. Maer Bat hy waerachtichſyck Godt 

der 3P De 

Moſen ende de Propheten Geeft gheſproken / BE 
waer-fepden Dat bp was een pliantaftich ghe⸗ Aſcaels. 

Des 
Leeraers 
Irenaei racty 

Int 2* 
‚fet den Bader hooger/ te Weten / foo verre de | 18, Miet toe dient Bock dat hp ergens leert / dat boeckcap · 
ſenycke tlaerhept (Bader: Majeſteyt die inden 

pons a Paulus ergens / dat Chriſtus ſal Get vjche Bode 

Hemel gheſien mat / ſchilt han de mate der eer⸗ 
Wekheprdiein hem gheſien wert / als hp met Ben 
vleeſche beeleedt was, Op defe felse wijſe fepdt 

De Prophetenende Apoſtelen verkondicht Bodt 

antfan⸗ 4 

de Dader eude de Sone bepdete ſamen / zijn ban - 

te ſhne Eñ Daer na febeijft hp hoe dat Clpifkug Ant felve 
die aller Heere / ende Coninch/ ende Godt / ende boeck cap. 
Bichter is / heeft van dit Die aller Bod is / macht 

. 



Cap.13. 219q qe: 

het genſiender oander worpinge Want hp is ver⸗ 
Biko nedert gheweeſt tot de Door des cruyces. Wiet 

Int eiwe entuſſchen ſendt typ wepnich daer na / dat de So 
Boet caps 263 eis De maker Des Hemels eñ der Aerde / die Dé 

5, Wer heeft do oꝛ· Moſen ghegeven / eñ is den Vc⸗ 
deren verfchenen, It Dat nũ yemant wilſegghen 
dat nae her geooeſen Irenei/ De Dader allee is 

que ſewe de Sod Iſraris:tegen dien witik voortbrengen 
boeck/cap, 8, dat deſclve — ———— wetens | 

bar Cheiftusme feive ende cerirge Bodt fe:gelijck 
úp oock de gerupgeniſſe Habacuc op het: dugt / 
Godt (alcomervanden Gupta dit ſelvt 
dient oock Dar gheſchreven ie inter neghenfte 
Capittel des vierden bockx / So is dan Chriſtus 
felvxe met den Vader De Godt derlevendighen. 
Ende in Get twaelfde Capittel des ſelfden boer) 
bedupt: hp Dar Abraham heeft in Godt geloofts 

ENDE 23e 

wudat Thriſtus de (chopper des Hemẽls ende 
der Aerde / ende de eeughe Godt isss. 

Antwoorde 
peor Baer beſchermughe / maer met min te onrechte 

—— — Want hoewel hu fomtijts hart ende dupſter is 
plactfen ban in zyn wyſe Vn ſpreken / ſoo leert hp nochtans 
mencton ups claerlije Desfanmuader leere die wp Befchermer? 
@ertultiana, te meren/Geemerdaeralleentije een ecnich Godt 

is / dat nochtans sn woort dod: fekere diſpenſa⸗ 
tie ofte oꝛdeninghe alſoo met henis:dat daer een 
eenich Gadt is na de eenichepdrder ſubſtantie / 
ende dat nochtans deſe ceniehept Wort door ver⸗ 
borghender Difpenfatie onderſtheyden in deie⸗ 
vuldighepdteũ dat daer drie zyjn niet na dẽ ſtaet 
oft na Get wefen/maer na den graet:noch nader 
ſubſtantie / maer na de formemoch nae de macht / 
maer na de ordeninghe. Lp fept Wel dat hy be⸗ 
fchermt / dat de Sane de tweede nae den Dader 
is maer hy en verſtaet niet dat hp een ander is 
dan door onderſchepdinghe. Hp ſeyt wel ergens 
datde Sone ſieulhck is : maer als hp op beyde 
zijden heeft geſproken / ſo beſcheyt hy dat de So⸗ 
ne mſienlyck is ſoo verre hp het woort is. En ten 
laetſten betupghende Dat de Dader door sijnen 
erſoon bereechent wort / beseft hy hera (elven 
eer vreemde te zijne van dit ghedichtfel dat wy 
wederleggen. Endehoe mel hp gheenen anderen 
God en beker dan de Bader /falept hp nochtans 
inhet naeſte vervolch hem felven npt bewijfen: 
De Dat hp daer mede Den Sane niet npt en flupt s 
Want t pfent dat die geen ander Godt enis/dan 
De Daders ende dat daerom de eenige heerſchap⸗ 
ge ofte Monarchia Bode niet gefchent en Wort 

Des Heers door de onderfehepdinge Der perfaonen. Eñ men 
aes Tectul; Mach upt zijnen geduerigen tper liehtelije den fm 
eee ard 3pnder woorden beeftacu, »- Want hp bewijſt te⸗ 
fin inde ban- BEN Prarcam/dat hoe met Got in drie perſoonẽ 
zel bande h · is oũderſcheyden / nochtans niet meergoden en | 
Brie cenicz 
Bert. 

worden (nach Die eenhepdt niet verſcheurt en ig: 
Ende dewijle nae Prareas gedichtfel/ Chziftus 
net machte Godt zjn / ſoo hy niet de Pader en 
ware / daerom arbept Terrulltanus foofcer inde 
ònderfchepdinge, Én dat hp den Sone den Geeft 
noemt een deel Ban het gheheele / hoewel datter 
een harde wife Ban fpeeken is / ſoo can fp nocty: 
tans ontfchuldicht ende geleden worden /Bewijle 
het niet en is geſproken vander ſubſtantie maer 
alleenlick vander diſpoſitie en ordeninae/die den 
perfaonen alicenlijck toe comt/ gelijck Tertullia: 
nus ſelve betuxcht. Dier upt is oock dat Gp ſept: 
Overkeerde Prarca/ hae veele perfoonen deuct 
qhp Daer te zyne guders Dan foo bele namen alg 
daer sijn! Ende alfao oock vepnich Baer na: O 
Dat fp Den Dader ende den Done gelooben eenen 
veghelcken in zynen naem ende perfoone, ch 
hed 

ra ï 1 rr *X Rd e mn 

H td Boeck sb oe 

28 „Sp brenahenr oock Tertullianum voort tot 

meyne datde onbefchaemthepeder gener die de⸗ 
ſſechte eertvondige menſchen ſvecken Dos: de au? 
toriteyt Tertullſani to bedrieghen / can Giet mede 
genoechſamelhek ederle pt {vorden, 
29 “En boorwaer ſo wie de geſchriften der Ou: 
den neecftelijefs bp malc anderen overlept / Di eu „Peoude 
ſalby Arereantniet anders vinden / Dau Dat dôC sen) onder 
dmderc die ar heim getonier zyn geleert hebben, weicte zijn Juſtinus eẽ warvde alderaitt fte gevoelt attest utinuset 
Mer ons. Sp magen hier teghen eggen /Datoati LAS 
hem ende oock vande andere / De Dader Ehziftt overbiocdigh 
Wort de eenige Badr genaemt. Dat lele [ger yioe Anturuus 
got Mlartus Ia hp fprectt Deck hârdelieker ega ein ende 
gende:dat deeeu wicheyt inden Dader ——— lee 
| (epo lyp) dat om den Sorte het Godtlyck efen terre vande hepa 
behementweeneinaer hy befthermt dat gheloobe 1 Drees 
Dat wp volgenmet aller macht, Endenoehtang "SE 
en fchamen fp hen niet ick en weer niet hoeda⸗ 
tige afgelheurde redench'upt te plucken/ Waer, v=rnnn 
upt fp wille Wijs make/ Dac Hilarius fp beſche⸗⸗ 
mer ende een pattoon haerder Dwalinge, Dat —— 
Ignattum Bederbsenghen / if bat (uitten da EA had 
het van eeniger meerde fp/fo moeten fp, telf be. oe San 
Wren / dat de Apofteleneenige wet hebbe gege⸗ an 
gen Bartder baftén/ et Diergeljcke erwâlfchfme … « d 
fen Hoe felandelije zijn Die dingen die onderd aj an 
naem Ignaty sijn in hee lieht ghecomen* Dh 
öuis de onbefchacmthepdt det fulcker te onders 
draghelyeker J- die Gem ſelhen niet fulche Baliche, 
feiten /Werpenert om te bedziëghen, bot de. 
eendeacherehept der Ouden / wort claeriekahee. — 

pt bemerct / dat Arrius se vl 
bee 

hoedje ut oemerer Daf rit oac 
ceenſthe Concillium / niet Geeft Beffaen eeniclf be 
droeh té maken met pemants úptde gepreferienn! 7 
aengenomen ſchey vers autoritept:ende Dat niez - 
mant upt de Griecſche ofte Lathuſche hem ſelven 
en ontfehulvicht / dat hy met defchiotrsdie 
waor hen geweeſt su / met eenfins en gheoelt 
Eñ hae neer ftelgek Auguſtinus (den weſckẽ deſe Int eerſte 
boeven grootelycx voor haren vpant houde eén Chanel 
peghelicx gefchaiften Geeft Doorlefen / eft im Wat seisee 
grooter weerde hp die heeft gehouden / dat err. 
niet ndodich te Berhalen, Boorwaer hy pleeght 
oock inde alderminfte fwarieheden te beijer 
waeromt hy bedwongen fp anders te gevoelen / 
dan de andere gevoelt hebben. Eñ wat hp oock: 
in deſe ſake heeft gheleſen / dat Dupfter of twyfel⸗ 
achtich was / dat en berbercht hp niet, Eñ noch 
tans hout hp als vaſt ende ſeker / dat de leere die 
van deſe menſchen wort beſtredẽ / is vande ußt 
terſte outhept/fonder geſchielende wederſpreken 
acngenomargeweeft, Ende nochtans dar hem 
miet berborghen en twas wat andere boor hem 
geleert hadden/dat is dock upt een Waortopere 
baer / daer hy fept : Dar de eenheyt is inden Da 
der / in het kerſte boeck der Chaftelijcherieëre. 
Sullen fa ſeggen dat hp doe vergeten heeft wat inf 
(ate varen gefeprhaddet Maer hp bebzijt hema 
ſewen ergens gan defe befchuldinge/ daer hp de 
Pader hoemt/F'begin der ene 
omdat hy vã niemant en: is dani van Gen ſeſvẽ 
eñ overleptvijffelijck dat de naẽ God / wort ſon⸗ 
derlinge DEDader toe geſchrevẽ / om dat de enc⸗ 
kel eenheyt Gods niet en can begrepen worden/ 
ten fp datmen vanden Dader beginne, De gode rset beſtuut 
falige Leſer fat (gelijc ic hope) bekennen dat hiet ves anders 
mede alle wakfehe tegeuworpingenneder gelept bau de beelie 
zn daer medt de Saran tor noch toe heeft glee maren. 
acbeptombet ghetaove der reyner leere te Bers 

Op | keren ofte verdunſteren. Ende tenlaetſten bee 
trouwe icf / Dat de gantſche ſomma defer leere/ 
is getrouwelijck Berclaert / faaerre de defers 
ì gen Mate 

Fol.23: 



Cap. 14- 
een mate ſetten teghen decurieufhept /endeniet 
(eerder Dan het betaemt / moepliche (ware ende 
verwerrede diſputatien en foecken: Pant ick en 
neme geenfing aen Die te paepen / Die tot onma⸗ 
tige ſpeculatien ende bedenckinghen luſt Gebben, 
Sk en ben voorwaer geen Dinc ſiſtichlic voorby 
gegaen / dat ick mepnde tegenamp te zjn, Maer 
Devogle ich De ſtichtinge der Ghemepnte faeche/ 
fo hebbe ick het beft gheacht veel dinzhen niet te 
racven/die wepnich voordeels ſouden doen / ende 
ſouden de Leſers met onnutte maepelickhept bez 
fwaren, Aant waer toe dienet te Difputeren of 
de Paders altyts ghenereert? Mant wanneer 
het claer is / Dat van der eeuwichepdt aen drie 
perfoonen zijn in Godt geweeft / ſo wort dat ge: 

duerige were der genereringe / dwaſelit gedicht, 

Caobpittel rije >, É 
„Wat pe Schriftuere aoc un be fcheyvinge ber, Werelt ende al: 

ler dinzen den waerachtigen Godt met (ekere merttekenen pis 
berfchept ande gemaethre ende gedechte Goden 

Des ESewel den dienaren der valſcher goden 
kerit te no? aer onverftandichept te rechte ban Efaia 
deu: noch Wort perweten/ te weten / + dat fp upt de fonda⸗ 

ggortweldat 
Godt unt Dé 

fcbeppi 
des Werelt 

be gelaobige Winter der aerde / ende upt Den amloop Ende be 
nietenfou- Grijp der hemelen niet en hebben geleert wie de 
Den berwals Maetachtige Godt igsmochtang om de traechept 
tret en Ne bothept verſtants / Was het noodich 
Bebherderien/ den Wacrachtigen. Godt den geloobigen claer: 
beeftbnge: licherafte beelden / om Dat (p niet en fouden tot 
Webs De gedichte goden der Depbenen ballen, Want 
ter Sate DeWDle De alderwerdzagbelichfte beſchryvinghe 
bekent ſtaen Gp De Philoſophen pdehts/te weten / dat Godt de 
De hiftogie kef oft ziele —— ig: foo is het noodich 
Berhepvingey dat hu beter ende naerder van ong bekent woz: 
eude de aen: DE /. ap dat Wp niet altijt s in twifelinghe wanc⸗ 
tenckeninge helbaer ende augheftadichen blijven, Daerom 
adat heeft Gp de Hiſtorie der tcheppinghe Willen open: 
Grigore —Batr maken / maer ophet gheloove der Ghe⸗ 

30 ſoude ſteunen / ende ghenen anderen 
odt ſoecken dan Die van Moſe is voooheſet / 
de ſchepper ende maker der werelt te zijne. Fn 
De Hiſtorie is eexſtmael de tijt bewefen / om dat 
de ghelooviahe (ouden mogen Doo? Dat aenhou⸗ 
dende ende onghebzoken vervolch der jaren/ coz 
men tot den eerften oorſpronck deg menfchelicz 
Ken gheflachts ende aller dinghen: welche ken: | 
niſſe een feer nut dinck is / niet alleenlick om 
de ongheſchickte fabulen Die in Egppten ende 
inandere hoecken der Werelt gedreven worden / 
te wederlegghen / maer oock om Dat wp het bez 

Een godloo⸗ Ginfel Der Werelt Wetende / ſouden de eeuwichept. 
Js Gode claerlicker fren/ende meer om te verwon⸗ 

terne, OS mict laten beroeren door de godloofe tegen: 
Wwereltgee warpinghe der ghener Die fegghen dat het is te 
Geerts Berwonderenwaerom herBode nier ecr en is in 

é den fin gecamen/Den hemel ende de aerde te mar 
ken/ maer heeft ledich zijnde / eenen onmetelic⸗ 
Ken tt laten door vlaeyen / de welcke hadde moz 
ghen te bozen Beel Dupfent eeuwen maken daer 
De werelt Die nu na bp ten epnde is / nach nieten 

Antwoort. is tot fes dupfent jarengecamen, Want waer: 
om Godt fa lange vertoeft heeft/Dat en betacmt 
Ong niette onderfoechen, / noch ten is ons oock 
niet nut, Want iſt dat het vernuft des menfchen 
wil ſoo verre loopen/ fo ſal het hondertmael ín 
den wech feylen. Ende het en faude niet nut zjn 
te weten dat Godt felye om De matichept onfes 
gheloofs te beproeven / heeft Willens verborgen 
gelaten, Ende de godfalighe oude Man van 
senenboveerdigen/fpattichlich gebraecht zijnde 

spe Berengetrocken moden. Ende mp en moeten | 

Van de kenniffe Gods des Scheppers. 

woorde Wetenlick Dat hp de helte maechte om DE ve fchaorie 
curienfe menſchen Deſe ſware ende ſtrenge ver⸗ fpzeuche 
maninge behoort de Dertelhepdt te bedwingen / eens soda, 
doo? De welche bele menſchen ghekirrele/ ja oock HBA 
gedzeven worden tot Lerdzaepde booſe enfchas 
delicke ſpeculatien ende bedenckingen, Taet ons gom.i. 
gedencken dar de God die onſienlit is / en wiens 
wijſhept / eracht ende rechtueerdichept is onbe⸗ 
gepeld rans heeft de Hiſtorie Moſis tor ecnen 
| piegel voor gefer / Waer in zjn levende beelt zij⸗ 
nen {chin geeft. Want gelijck de oogen / die door 
ouchept of door eenich ander gebzec blonckende 
Dupfter zijn / geen dich onderſchepdelicken ſien / 
ten fp dat fp met den bed gehope woeden s alſoo 
is onfe fwachept fo groot / Dat wp in God te one 
derſoeckẽ / terſtont pdel worden / tẽ fp dat ons de 
Schriftuere bewege. Ende He gene Dic hare hoo⸗ 
beerdichept toe heben en volgen / dewyle fp hert 
niet en laten vermanen /foofullen fp ten laetſten 
Doo? het grouwlick verderf ghevoeſen / Goe veel 
ber beter 18 den verborgen raet Godts mer eer: 
biedinge te verwonderen / dan laſteringe upt te 
ſtortemom den Demel re verdupſteren. Ende Aue 
guftinus claecht te rechte / Dat Gode onrecht zib.ve gen· 
wopr ahedaen / Saer cen oopfake ende caufe Der contra, Ma⸗ 
binghen gheepfcht wort / Die bonen ſynen witte "P- 
ig, De felge vermaent oock Wijfclick Dat het niet 
min onrecht en ig / een vꝛaghe op te warpen van 
Be langhte des onmetelicken tts / dan vande 
groote der plaetfen Die niet en connen gemeten Iib,rr Be cie 
Worden, Boormaer heeel den omloop deg We: bitte Deie 
mels feer wijt is / ſo can hp nochtans eenichſins 
ghemeten worden. Iſt dat nu pemant wil met 
God kiyven dat het ydele buyten den hemel hon⸗ 
Dertmael grooter is / fullen niet alte Godſaſighe 
Dat achten groote dertelheyt tezyne? Lot de fel- 
be raſerie vallen die / Die becl maken Bande lez 
dichept Gods / dat hy nieten heeft na haer goet 
duncken de werelt over ontatlicke veel Dupfent 
jaren gemacht, Sp ſoecken butpten de Werelt 
te gaen om Gare begeerlichept genoech te doen: 
gbelck of in defen fo Wijden ommeloop des Wez 
melg ende Der Herde / niet ghenoech bele Dingen 
Booz en quamen / die Doo? hare claerheyt alte onz 
fe berftant wech nemen: ghelyck oft Godt in ſes 
Dupfent jaren niet ghenoech vele bewſmghen 
en hadde ghegeven/ waer in onft verſtant mac 
met geduerighe overdenchinghe hem felwen oef: 
fenen, Soo dan laet ons ghewiltichtick binnen 
defen tralien be floten blyvẽn / inde welcke Godt 
ong heeft Willen beſſupten / ende onfe finnen in 
houden om Dat ſpniet en fouden herwaerts ende 
ginfwaerts úpt Baten ende vergaen. 
2 CTot dit ſeive verhaelt oock Moſes dat het ren, 
were Gods niet enis volbracht in eenen oogen⸗ Tot dien tele 
blic tjts / maer in fes dagen, Want wp Wopden ben epnde is 
ooch hier door afgeroepé wanalte dichtſelen tot Geers 

‚den eenighen Godt / Die in fes daghen heeft zijn in cenen aas 
‚werck gheſchickt / om dat het ons niet en ſgude senblick/ 
| {waer sijn / ons leben Tanck Gem te bedenchen. Ven vS 
Pant hoewel onfe ooghen Waet fp hen henen vzacht, 
keeren / bedwonghen worden te wandelen inde 
aenſchouwinghe Der wercken Godts, nochtans 
fien Wp hoe verganckelick Dat aenmercken is / 
ende hoe haeſtelick goede gedachten voorby 
vliegen als wy eenighe hebben, Heer fact oock 
tmenſchelick vernuft teghen / ghelyck of ſulcke 
voortganckniet Wel met De mogentheyt Bode 
over eẽ enn quamte/tat Dat het tot de gehoorſaem⸗ 
hpet des geloofs gebracht Waer /en leert de ruſte 
houde, tot de weſcke wp Doo? be in 

ge de 

| | 

| 
| 

wat Godt dede eer hp De werelt maeckte? aent-Bewis zee | 
namen Dan 



Cap. I 3 . 

Heueſ. 2.22.· des ſevenden daechs / gheroepen Worden, Ende 
in de opdeninghe ber dingheñ is de Vaderlicke 
toost oock be liefde Gods tot het menſchelicke geſlachte / neer⸗ 
ozbeninge be: frichlick acnte mercken / dat hÿ niet en heeft 
Ehreben / dat / Adam eer gefchapen / Dan als hp de werelt Gad: 
te lDete/ demet alle goet obervloedichůc Berbult, * Pant 
geren was hadde hp hemopde aerde gefet Doe ſy noch an: 

Het 1. Boeck. Fol.24: 
Dat hp foude eenich quaet dinck geiedapen heb⸗ 
ben) Dat en ſchaet het rechtſinnich geloove niet / 
dwelcke niet toe en ffact Dat eenige quade natue⸗ 
re 5 in de gantſche fcheppinge der werelt: want 
noch De verdraeythept ende quaetbept de men: 
ſches / noch des Dupvels/ oft/ de fonden Die daer 
upe rbfen/ en zjn niet vpt de natuere / maer upt 

ghefhapen/ ſzuchtbãer ende pdel was / hadde hp hem Gete: | De perdervinge der natuere: eñ Ban den beginne 
5ooz al D 
hem Godt 

AE 
pen gegeven cer Het licht was / ſoo hadde hp ma: | aen en heeft gantſcheljck nier gheweeſt / wãer in 

pverloedich; gen ſchynẽ niet (eer Adams voordeel te faccken, | Godt niet en heeft een bewijs ſnder mfhepdt 
ende doo: ſy⸗ 
— 

€: 

— brupck / ende de aerde/ ende De wateren / ende de 
teh luͤcht mert ghedierten vervult / ende overvloedic⸗ 

id 

* G he 7e a ak 

ens me onderhoudinghe ende ſpyſe: foo heeft hp 
de ſorghe eens voozſichtighen ende neerftighen 

Maer dewÿle Gp nu den loop der Sonne ende Der ende vechtueerdichept ghegheven. Daerom om 
gefterntenbeeft verordent tot Des menfchen gez deſe verdzaepde gedichtfelé te wederſtaen / moez 

4 
— aller beuchten voort gebracht tat genoech⸗ | Bat hierom in den Niceenſchen Credo / de onſien⸗ 
a 

ten wp onfe finnen hoogher op heffen dan onfe 
ooghen connen fien. Cis der waerhept ghelijck / 

— Dingen uptdruckelck ghemeldet zijn / daer 
odt ghenaemt Woet denfchepper aller Dingen: 

upfvaders aennemende / (hu wonderlicke goet: | Nochtans moeten Wp ſorghe draghen / datde Begelter 
ept tot ons bewefen. Iſt dat een pegelijck neers | mate Die den veghel der godfalichepdt leert /ghje- SePlalisbepts 

ſtichlyck bp hem ſelven overlepdt dat ick alleen: | Gouden Wordt /op dat de Leſers niet eu woeden 
Tics in het copte aen raere / foo fal het bevonden | vooz de hooghe fpeculatien ende bedenckinghert 
worden / dat Moſes ig een ſeker getupghe ende | af ghelept van De echvoudichept des geloofs tot 
percondigher gheweeſt / des cenighen Gods deg | dwalinahen. Ende voorwaer de wijle De gheeft 
Scheppers. Itkgae boozbp dat ick nu Berclaert | ong althis leert dingen Dre ong nut zjn/ende die 
hebbe / re weten/ datter met alleenlijch en Wordt | verſwycht of Wepnich ende alg BOo2bp gaende 
ghemeldet ban het naeckte weſen Gods : maer | aen voert / die niet feer en Dienen tot ſtichtinghe / 
Bat oock fijn eeuwige mijfhept ende Gheeſt ons 
Waat voor ghefer : op dat Wp gheenen anderen 
Godt en dzoomen/ dan bie in Dat uptghedruckte 
beelt wil bekent worden. 
3 Maer eer ick volcomelijcker hardele vande 

pan vergen, Htuere des menfchen / foo mact ick hierentuf- 
gelen wort feen Wat ſpzeken vande Enghelen, Want hoez 
worgbeiepte Wel Moſes hem (elven voeghende nae de gro⸗ 

vicheyt des volcks /geene andere werckenBods 
en meldet tn de Hiſtorie der fcheppinghe dan die, 
in de ooghen en comen : nochtans als hp daer | 
hac de Enghelen als Gods dienaers meldet/ ſo 
if licht om verſtaen dat die haer Schepper is / 
Dien fp haren dient doen, Daerom hoewel Mo⸗ 
fes nae het begrijp des volcks ſprekende niet en 
heeft terftont van het eerfte beginfel acnde Enz: 
ghelen verhaelt onder De creatueren Gode / foo 
en gerbiedt ans nochtans gheen dinck / het gene 

— dat de Schriftuere ergens Daer ban leert / claer: 
wp cor Goo lek ende Duptlijeh Boost te leeren, Want ft Dat 
upt de (ouden Wp begeeren God upt ſyne werckẽ te bekennen / 
leeren kens ſod en moeten Wp een foo uptnemende ende edel, 
Rake bewijs niet voorbp gaen. Ende dit deel der leere 

ig oock fee noodich om Hele dwalinghen te Wez 
Derlegghen, Mete menfchen zijn dooz de uptne⸗ 
mende natuere der Engelen alfoo verffrickt gez 

Dwatingen weeſt / Dat fp mepnden Dat den Engelen onrecht 
ban der Ens Bhefchiede / als men leerde dat fp onder Godt / 
gelen aenbid⸗ ende De Geerfchappie des eenighen Gods onder: 
bersende DEN worpen waren. Wieruptheeft menhen Gode 
Manchten 
ſouden ghe⸗ 

De plaetſe 

2. Om dat 

Wp teghende 

ſoo betamet ons oock gheerne de dinghen niet te 
weten Die niet nut en zijn, 3 
4 Vengaende de Enghelen / DeWwĳjle p Godts Prat, 123. 
dienaers zijn verordent om fijne bevelente bol: 55 EEP 
brengen / ſoo iff fonder twijfel Dat fp oock Gods oon gefchas 
creafueren zyjn. Ende ift Dar pemandt wil twiſt ven:dach ns 
voort beengen van Den tijt oft o2den waer in Die DAE HHL ofte 
gheſchapen zyn / fal dat niet meer upt Bartnêc? ve; en frase 
kichept dan upt neerftichept comen? Moſes ver⸗ ons niette 
haeit dat de aerde ende De hemelẽ zijn volmaecht —— 
met alte hare hepzcracht : waer toe Dient het bez petrus 
naudelgek te onderfoecken ten hoe beelften Dage Lombarvug 
boven de gefternten et planeten/ oac de anderen kg * 
verborgeñder hemelſche heyrcrachten / ahefthaz sne foo” 
penzhnt Ende op dat ickt niet te lanck make/ boozts tot De 
{aet ons hier ghedencken dat hier in/gelijck oock —— 
inde gantfche eere Her religie / moet een reghel Veneſ.n.t 
ende matichept eñ ſoberheyt gehouden wozden Eenen Epris 
dat Wp van duyſtere dingẽ niet anders en ſpre⸗ enen 
ken noch gevoelen / noch oock en foecken te ez "°5°'* 
ten/Dan ons doo? Gods woort is ghelcertsende 
dat wp int lefen der fchzijft altyts arbepden om 
de Bingen te ſoeckẽ ende bedencken / die tot ſtich⸗ 
tinghe dienen / ende Dat Wp ons niet en gheven 
tot curieufbept oft onder ſoeckinghe der dingen 
die mier mit enzun. Endedewijle de Heer ong 
Geeft Willen niet pdele vraghen / maer in vol 
maechte Godfalichept/ende vreeſe fijns naems / 
ende in waerachtich betrouwen/ ende in heplige 
wercken onder wyſẽ / laet ong met defe wijfhept 

hept toegedicht. El Manicheusmet fn (echte, te breeden zijn. Daerom iſt dat Wp willẽ te rechte 
‘wapent zjn is goock Hoort gecomen / de welcke Geeft twee be: | wijs zijn | foo moeten Wp de pdele queftie veria⸗ 

ainfelen ghemãeckt: te weten / Godt / eñ Den dupe | ten/ Die van ledige menschen vande natuere/ oz⸗ 
bel: eñ Den oorſpronck der goeder Dingen ſchreef den ende getal der Engelen / worden geleert bupz 
hp Gode toe) maer de boofe natuerẽ rekende hp |. 

É ‚ Den dupbeltoe. Waren onfe herten in defe rafe: 
iupeber”_ rie ververret foo en foude Godt fijn eere van De 
tckteder … fcheppinge der werelt niet behouden, Want dee 
Erere dwee Wile gheen dinck Gode feerder epgen en ig dan 
beoinfeten eeũwichept / ende autuſia, Dat is Lan hem (elven 
fielen — te hebben / die dit ſelye den dupvele toe 

cheyven / ſchynen die niet ecnichſins hem met 
Godthept te vercieren ? Ende waer ſal de almo⸗ 

gentheyt Gods zyn / iſt dat DE Dupvel ſulcke heer: 
ſchappie woꝛt toe gelaten / dat hp tegen den wil⸗ 
le Gods mach doen Wat hy Wil? Mãer dat eem: 
ge fondament dat de Manicheen hebben te we⸗ 

ten Gods woort. Ick weet wel dat ſommighe 
meer begeerte ende luft hebbẽ tot ſulcke dingen / 
dan tot de gene die in het dagelickſche gebruhck 
zjn s maer ft Bat het ons niet en verdriet Difcte 
pulen Cheifti te zijne / ſoo en moet het ons niet 
verdrieten Den regel der leere ons van Gem vooꝛ 
gegeben/nae te Bolgen. Alſoo (uilen Wp met ſynñ 
meefterfchap te beed zijnde / ons niet alleenijck 
onthouden van pdele bedenckinghen / de weſcke 
hy ong verbiedt / maer top (ullexf oock daer ban 
eenen grouwel hebbẽ. Piemant en can verſaken 
dat Die Dionyſius vele dinghen heeft ſubthlick 
eñ ſcherpſinnichljck gehandelt in fijn hemelfche 

ten / dattet ongheoorloft is Gode toe te ſchruven Wierarchse maer (aa pemant Die naerder onz 
derſoeckt 



Cap.14. Van de kenniffe Gods des Scheppers. 
derſoeckt / Bie Mibe Binden dattet een groot Deel heyt in Dat te leeren / dat aldermeeft mach dienen 
enchel geclaps is.Eẽ leeraer Gods en moet niet tot onfe vertrooſtinge eñ verfterchinge onfes gez 3, Spsijn 
voor nemen de ooren te Behaghenmet clappens laafs : te weten / dat de Engelen zijn uptdeelders ustdeelders; © 
maer met waerachtige/ fekere eñ nutreleermge ende toedienerg der Godlicker weldadichent rot SUD Peper 
de confcientiente Berfterchen, Waert dat ghy ons.Eñ daeram fept hp dat de Engel De wach⸗ godnerijcker 
Bien boeck laeſt / ghy macht mepnen Dat die men: | te houden voor onfe fatichept / ons aen nemen te weldadicz 
fche npt den hemel geeamen ware / eft verhaeide beſchermen / onfe wegẽ rechtem ende ong bee: Debt tot onse … 

niet dat hp geleert maer Bat hy mer ooghen ge⸗ gen/ende ſorge voor ons dragen / op dat ons niet 
Conn, fien hadde. Maer Paulus die Bowen den derden hinderlicks toe en come. Det zjn algemepne fen: 
* hemel is getrocken gewerft/ en heeft niet alleen⸗ tentien Die voornemelick Chriſtum het hooft der 

tick fuler geopenbaert/ maer heeft oack betupcht Ghemeynte / ende daer nac alle gheſoovigen aen 
Dat het den menfche Was ongheoorloft de ber: gaen. Namelick deſe: Hp heeft nen Eñghelen zra.sr.rr. 
borgentheden te fpzekë die hp gefien hadde. Wp bevolen van dp / Dat fp dp bewaren in alte uwe 
(uilen dan die beufelachtighe wÿſheyt laten va: ‚Weghen, Sp fullen u in hare handen dragen / op 
ren / ende het ghene Dat ons de Deere heeft laten dat ghp niet miffchien uwe boeten en ftoot acu 
banfjne Enghelen weten / ſullen wp. upt de een⸗ eenen ſteen. Item̃ / de Enghel des Heeren blijft 

Dewatue⸗ vVoudighe ſeeringhe der Scheiftuere bemercken. | vantomme De ghene die hem vreeſen / ende ver⸗ Pſal34·. 
Weerd 5Dat de Engelen zijn hemeiſche geeften/tder loſtſe. Met welcke woorden Gand te kennẽ geeft / 
abeten/ hare welcker dienſt Godt ghebruyckt om te volbren⸗ dat hy de beſcherminghe der ghener Die hypaen 
ampren ende gen alat hp veor necmt/ Dat leſen wy alamme | neemt te bewaren / ſynen Enghelen beveelt. Pae 
berfshende {nde Sehafruere + Waer van fp oock Den naem fe wort 
: Pfalto3. hebben dat ſy Engelen/dat is/ boden ghenaemt | Engeldes Heeren vertrooft/onde vermaent Dat 

zjn / om datſe Godt als boden ghebrupekt om | fp haer foude mer Gare pr2ouwe verſoenen. Abra⸗ 
daar hem felwen Den menfchen te openbaren, | ham belaoft ſynen dienſtknechte bat De Enghel sener47. 

… 

Befe wife wort Agar doe fp vluchtede / van den Genef.16.90- | 

Ende oock andere namen Daer mede fp verciert fat de Keprfman ſyns weechs zjn. Jacob bidt Genef.4terse | 
Mazden/zjn pt gelycke oorſake ghenamen. Sp | inde ſegheninghe Ephram ende Manaſſe / dat 

— 3e wanten ende diengers haren Prince ommerin⸗ Was van allen quade / hen gheluckich ende vooz⸗ Sub: 3030 

SMA! ogen / ſyn Maje ſteyt vercieren ende verclaren, | fpoedich make, Alſoo Was de Engel gheſteit om énde 6.1; 
2” ende gelhek cryghſkmechten altyts De ooge heb: den hepaleger deg volcx Ffrael te bedechen. Ende ende 13.10. 

Ben op Get teeciien haers Wooftmans / ende zjn | foo Wanneer Godt heeft Iſrael willen verloſſen —— Te 
faa berept am fijn bevel te doen / dat fp alfo haeſt upt de handen der vpanden / ſo Geeft hp doo? den Tati. 
als Gp eenen wench heeft gegeven hen felwen tot | dienſt der Engelen Kechters ende beſchermers Uucez4.se 
het werck wenden; jac in het werck zin. Sulck verweckt. Len laerften (op dat het niet noodich Actor. iato⸗ 

een beelt deg thrꝛoons Gods befchzijven de Pro⸗ en zp meet te verhalen) alfaa hebbende Engelen 
pheten om {jn groote eerlickheydt te vertclaren: Chzifta ghedient/ ende ffanden hem bp in alte ſy⸗ 
endefonderlinghe Daniel / daer hyſeyt datter ne benautheden, Sp hebben den wijven fijn we⸗ 

Dante · dupſentich dupfent / ende thien Duptentichmael | deropftandinghe / ende Den Difcigulen ſyn eer⸗ 
thien Dufent bp Godt ſtonden / als hp Was op licke wedercomfte vercondicht. So dan om dez 

Golvo. den ichtftoel ghefeten. Ende dewyſe Gode de ! fendienft onfer befcherminghe te volbeenghen/ 
gracht eñ ſterckheyt ſynder handen Wanderlick ſtryden fp tegen den Dnpvel eñ alle onfe vpanz 
Daog hem toont ende verclaert/fo worden fp daer |Den / ende bedienen ende volbrenghen De wrake 
wit crachté aenaemt, Ende Dewijle hp fjn heer: | Gods teghen de ghene die ons quellen : gheljck 
fchapppe in De werelt door hen ghebrupckt ende | mp lefen Dat de Enghel Godts om de ſtadt Je: „me, 1o. 36. 

Epheſ.rr 21, bedient / fo worden fp daerom ſomtts Overhe: | vufalem Han de belegeringe der Branden te vers Efaiz7 35e 
den/omtts Machten / ſomtjts Heerſchappien loſſen / heeftet in den heprlegher Des Conincks 
ghenaemt, @enlactften dewyle de cerlijchhept Ban Aſſprien hondert ends wijf en tachtentich 
Gods eenichfing op hen ruft/ Dacrom worden fp ‚Dupfent verflaghen op eenen nacht, 4.Sy zin 

oock Throonen genacmt Hoewel van dit laetſte 7 Poort of een peghelick gheloovich menſche ais boozfiee 

en wit ic niet vaſt betupgen / want een ander be: | eenen epghenen Engel heeft tot fijn beſchermin⸗ Eerincsvije, 
dupdinghe is alfa mel of oock bet voeghende. ghe / dat en dorſte ick niet vaſt ſegghen. + Door: ken enne 

Maer defen naem Thronum achter latende/ Waer alg Baniel meldet ban Den Enghel der Landtſthap · 

ch2upckt de heylighe Gheeſt de andere namen Perſien / ende van den Enghel der Griecken / foo —— 
Bicker tot prijs Des Engeiſchẽ dienfts, Want | gheeft hp daer mede te kennen/Dat ſekere Enge⸗ poezers onde 
Bet en betaemt niet Die inftrumenté fander eere | len zijn als Stadthouders veropdent tot Lijchen bewae ders 
tclaten/ door De welcke Bod fijn tegenwoordic⸗ ende Lantfchappen. Ende als Chaiftus fept dat —— 
heyt fonderlinghe vertoont. Jae fp worden oock | de Engelen der kinderẽ altts het aenſchyn des me 
Dicmacl goden ghenaemt / om dat fp in haren | Daders fien/ foa geeft Gn te kennen dat daer ſe⸗ ten 18 met fes 

dienft cenfdeel de Godhept als ineenen fpicgel/| here Engelen zjn/ den welcken der kinderen fas — 

eo? houden. Want hoewel het mp niet en mif-| licheypt bevolen ts, Maer ick en weet niet of MEN ons sijnen 
Benelaler. Haecht dat de Oude Schrhvers / daer de Schrif⸗ Daer upt moet verſtaen / Dat een beggeliek ſynen Enghel als 

3 ee guere verhaelt dat de EngelGods is Aozaam;| Engelheeft, Dit mort men voor ſeher houden, Eren ber , 
of 14.  Zacobende Woſi verfchenen / uptlegghen dat | dat niet alleenlickt een Enghel en ſorcht voor fat 

Aub. vie Ehriftug zp de Enghel gheweeſt: nochtans Daer | eenen pegelicken ban ons : maer bat alle De En zjn, Eis ong 
mer3edte pan alle Engelen „emeldet wort / daer wort hen | gelen eendzachtelick de Wachte houden Waor Sjenorch/das 

De naem diekmael ghegeven. Ende dat en moet | onfe falichept, *IDant van allen Engelen te ghe⸗ ze nacht 
geen ander fchijnen / Want ift dat Ben Princen | ljch/woat ghefept/ dat fp meer vreuchde hebben houden voo: 
ende Stadthouderen die eere Wot gegeven/ om | oper eenen fandaer Dietot beteringe bekeert is / de (aient 

ar3ase Dat pdeplacte Gods die de opperfte Coninck | dan over negen ende tnegenrich rechtueerdighe 35 — 
ende vechter is /in haer ampt bedienen, Soo is | die in derechtveerdicheyt zijn blue ſtaende. Det 13 .o, 
daer veel grooter oogfake om die den Engelen te j it oock van bele Enghelen gheſproken / dat ſy De ende zrere 
gheven/ in de welcke de clacrhept der Godlicker | ziele Lazari Gebbenin Abrahams fchoot ghe⸗ — De 

gerlichhent veel overvloedigher ſchyn gheeft. | Dzagen. t@ock en toont Eliſeus niet ander oor⸗ rue. 6,:3. 
6 De Zchufcuere ghebrũpckt meefk neerftic: | fake ſynen Dienaer foo veel wperige — —* e .o.iy· 

m 

warden heprſcharen genoemt / omñ dat fp als tra⸗ De Engel des Beert Dao? der welcken hp verloſt Srod · 24. 19. | 



Cap. 14. 
Gem ſonderlinge toeaefchiet Waren. Daet is cen 
plactfe Die ciacrder fehijnt om te beveſtigen dat 
een pegelije zijnen Engel heeft ADant doePetrus 
upede ghebruckeniſſe gheleyt zijnde / hadde aen 
Dé deure gelapt daer De broeders vergadert wa⸗ 
ren:als Die niet en conden vermoedẽ Dat hp Daer 
Was / fepdert ſy dat het zijn Enghel ware · Dat 
ſchnt hen in Den fin gecomen te zijne vpt cen gez 
mepne mepninge/dat eenen vegheljcken gheloo⸗ 

vigen menfche sijn epgen Engel is toegeſchickt 
Woewel-men machte Gier op antwoorden datz 
nien daer mach verſtaen éenê Engel / dẽ welcken 
De Heere Doe de ſorge van Petra bevolen hadde / 

Actor izeise 

deren was / gelijcde menfchen gemepnlije dence 
ken dat cen pegelte heeft twee @ngelen/te weten 
eenen goeden ent eenen quaden, / Maer ten is ans 
miet noodich benaudelic te onder ſoeckẽ / Dat ons 
miet feevaaten gaet te meter: Want ff dat per 
mande Dit niet genoech en is / Dat alle De ordenen 
des Hemelſchen heprlegher de achte Gouden 
Baar zijn falicheptsic en Weet niet War Baar deel 
Die can Daer npt hebben / dat hy berftaet dat hem 

eñ Dz nochtans de ſelve niet altts zjn eden | 

„Het L.Boeck. Fol.5 2. 
mige ongeruſte menſchẽ twifclachtich maken/ 
te eten/ * dat de Engel zijn Dienftbare geeſtẽ / Dev... 4, 
der welcker dierfz Bod gebzupet tot befehermin HE 
qe zijns boler / eñ door De welcke hp zijne Weldaz geerten, eno 
den onder De menſchen uptdeelt/ende ooc andere greefrelneke. 
wercken polbzengt. De Sadduceen voortyden — 
hadden de meyninghe / dat door De Engelen niet the· a2⸗ 
beteeckent wort Dan De roeringen die Godt den De dwatinz 
menſchen in gheeft /ofte de bewúfinahen zynder ge oe Cn 
cracht Die hy vertaant. Maer defe vaferie Wort se varene 
van fa Beel getupgeniffen Der ſchriftuere weder gafche weten 
leyt / dattet wonder is / dat fo grave onwetẽtheyt te niete be. 
heeft connen onder Dat volck gheleden woeden. ien; beder⸗ 
Want op dat ick de plaetfen voor bp gae Die ick 
beven verhaelt hebbe / + daer Dupfenden/ + eñ lez + Dan.⸗. 10.⸗ 
gioenen der Engelen ghemeldet Warden / * daer + mat.26.55e 
hen wort vreuchde toe geſchreven / daer van hen 5 reed Á 
gefepdt wort / Dat fp de geloovtge * op hare han:  Äruc16.:3; 
den dragen /eñ t hare zielen inde rufte brengẽ / eñ + mac Beroe 
+ het aenfchĳjn des Paders fien / eñ diergelijche 3 
Dinghen: Daerzijn noch andere plaetfen ußt de 
welcke feet claerlijc be wefen wort / dat fp waer⸗ 

eenen Engel fonderlijcig tat bewarmge gegevẽ 
achtichlije zjn geeſtẽ / cen perfaanle wefen heb⸗ 
bende, Pant als Stephanus eñ Paulus feggen/ vans sse” Gâl3 +10e 

Eñ die de forge die Godt oooreenenpegelGeken | Dat de Wer is gegeven doa? de hant der Engelé, mat,224300 
wan ang draecht / aen eenen Enghel binden/ die Eñ als Cheiſtus fept/dat de uptvercorene fullen ——— 
doen hen ſelpen eñ aile litmatender ghemepnten | na de wederopſtandinge den Engelen gelyt zjn: —— * 
groot onrecht: gelhe of alle die menichte der hu⸗ eñ dat dẽ dach des oordeels ooc dẽ Engelẽ niet 
peren te bergeefs belooft ware / vande welche | bekent en is: cf dat Gp alſdan ſal comen met zz 
wp van allen zijden ommeringht eft gewapent | ne H. Engelen: defe plaefer en canmé fa feer niet 
zjn/op dar wy des moediger ſtryden. draeyen dattet niet naadich en fp Die alfa te ver⸗ ci 4 

De beeren 8 Die beſtaen de beelhepdt ende ordenen der | ffaen.Defgelijcr oock Paulus Cimotheuminde “Eier 
Berdengelen @ngelente Befchrijven / die magtentac fieirwat | tegenmodsdichept Chriſtus eñ zijner B, Enghee 
enmogen _ fondament (pp hebben. *Ic bekenne dat Michael | len befupeht/dat hp de gheboden bewaert/ fo en 
geenffs bez wort bp Damelem cen groet Prince ghenaemt/ | ſpreeckt hp niet van eemge ingevingen ofte quaz 
denn Cû Judas noemt hem rely Engelzende Paulus | litepten fander fubftantie/ maer ban waerachtie 
“Dan, 12,15 leert Dat Die ſal Arch Engel zyn die de wenfthen | ge geefter, Ander en can oock dat niet blijven 
udes. —_ fal met De bafupue tot Get ootdeel roepen. Maer | ffdende dat geleſen wort indẽ Sendtbeief tot den 
Eeſ· p.u. $gie canbier upt oosdeelé Mat eere dee Engelbo: | Hebreen(te weten/ dat Chriſtus ig cerljcher gez 

benden anderen Geeft /oft eenen pegelickẽ Engel | Worden Dan de Engelë:dat de werelt met is hen 
met zijn Geietinge onder fchepden/ eft eenê peges | onderworpen/ Dat Thriſtus niet heeft de Enge: 
licke zijn plactfe toeſchryve? Wantdietwee name | fen / maer der menfchen natuere aenghernomen) 
diemen nde Schriftuere Vint / / teweten / Pi | ten fp dat wy Dat van de falige geeſten verſtaen / 
chael ende Gabriel /ende fa men Wil den derden dewelcke tot fulcke verghelyckinge beguaë zijn. 
Daer Gp ſetten uyt Tobias Giftorie / die moghen En de Autheur des ſelven brief s lept hem feïgen Vebezezze 
fehijmen rat een beduydinge den Engelen gegevé | upt als hp De zielen der qetoovigenendede En- 

Hebze. r.. 

Hebze . 16 

te zijn na het begryp onfer ſwacheyt. Hoewel ick 
hebbe liever dar ongeoordeelt te taten Aengaen⸗ 

Mat.ꝛ6. 55. de Ger ghetal der Enghelen / wy hooren upr deri 
Danzsroe mont Cheiſti van vele legisenen/ eũ uyt Daniele 

„Ban zele thien dunſenden. De dienſtkuecht Eli⸗ 
‚fet ſach wagenen bol Engelen Eñ de Scheiftue⸗ 
rebedupr een ſeer groot getal / ſeggende: dat ſy 

haren leger maken rontsmme de gene Die Godt 
n_ Beefen Her ie vaft dat de geeften/ ſonder forme Waerom 

gelen bp malcanderen fet int vijche Gods, Boz 
nem deſen Bat wp bonen berhaclt hebben dat de Natth . 16. 
Engelen Der kinderen altyts het aenſehyn Gods 
fien/ dat op Bao? haer Gulpe beſchermt Worden, 
dat fp haer verblijden inonfe falichept/ ende dat 
fp hen BetWwanderen dat fa menigheriep ghetave Luc. i5.7. 
Godtsis inden ghemepnte Door Chriſtum onſe 
Hooft Bier rde dient dach dat de Engelenzijn fo Ac 

ofte gedaente zjn zende wochtans en befchrijftfe 
de Schziftuere nac De mate onſes vernufts niet 
te vergeefs ghevleughelt onder de Cherubime 
Zerapbin op dat wp ſeker zyn / Dat fp ſullen at 
tes met onbegrypeihcke vaffichept bp ong on 

om ona te helpen / fo anneer het Dé ſake eyſcht: 
eliyc of een bitrem upt den hemel geworpen mer 
Icke vaffichepdt ats Die pleerht / tat ong blo- 

_ gen. wat mter Ban Gare veelheydt ofte oden 
mach gevzatcht worden / Wp fullen achten dat 

…— Bet van de verborgentheden is / der welcker vol⸗ 
comen opertbaringhe wort tot den laetſten dach 

—_ tdeupt gheſtelt. Daerom laet ans ghedencken 
dat Wp ons moetmen onthouden ban te groote 
xurieuſheyt in het vagen / ende vante groote 
… fioutichept.int ſprekeñ. AAE 

* Maer dit is vaft te gelooben⸗ / dwelck ſom⸗ 

dat De Eu⸗ 
gelen gez 
bleugelt. 
boo? geſtelt 

worden. 

Je 

meniclmael oder menfehelijcke gedaenten den erve 15,2, 
aderen verſchenen / Gebben ghefprockeri) erde webze, 13.2e 
zjn oockte gafte ontfangen geweeft. Ende Chri⸗ MAAL zere 
us ſelve wort om der hoachent \uille / die hp 

heeft in den perſoon des Middelaers / een Engel 
ghenaemt. - Mit hebbe ick Willencoptelijck aen 
roeren / om de eẽboudige Leſers te wapenen te⸗ 
gen de dwaſe ende ongeſchickte gedachten / die 
voortyden sijn van Den Duvel voort ghebracht / De Herd 
ende Dickmael weder om pt fpgupten, — epenwarine 
to Nu moeten Wp oock teghen die fuperftitie ze die En» 
fpzeken/diëgemepnitek pleegt in te cruppen/ als ad. 
men fept Bat De Engelen ons alle goet toe DieuÊêl nere nose 
bet geben, Want des menſchen vernuft valt tere neer getept/ 
|ftont Baer toe/dat het mepitt / Darmen hen moet Terlieljcke 
‘alle eere doen en alfo wort het gene Dat alteenlie rien den 
Gode erde Cheiſto toe roemt / den Engelen toe nevnghe: 
geſehreben. Wous isin itt * * Schaft, 

erft 



Cap.14. 
Chriſti dicmaels Gdupffert geweeft) als de En: 
gelẽ met onmatige lof bupten Gods woort ðhe⸗ 
ben wordt, Eñ daer eu is bp na gef ander dwa⸗ 
{nae onder de gene die Wp tẽ deſen tüde beſtryy⸗ 

8 Dé. Want Get fchijnt dat oc Paulus grootẽ firijt 
hadde tegen fommige Die den Engelenfo hooge 
gefetten / dat Chriſtus bp na foo feer vernedert 
wert / gelück of hp nier en ware bove D' Engelen. 
Hierom fent Gp fa ffrengelije eft ſorch ouldelhe in 
ven Sendtbeief tat de Coloffenfen/ dat Chriſtus 
niet alleenlyc en ig te achten boven alle Engelen / 
maer oock Dat hp de (elven autheur alle goets 
is:op Dat wp niet Chriſtum en verlatẽ eñ ons tot 
De Engelen Wenden:de welcke niet en hebbe upt 
Yen ſeldẽ / maer ſcheppẽ met ons upt de ſelve / fon⸗ 
tepne. Poorwaer dewyle De claerheyt Der God⸗ 
hept des Beeren een wederſchn in he geeft/ fa 
fouden Wp lichtelic genegen worden / om Doo? een 

gerwoanderinge neder te vallen en hem te aenbid⸗ 
den / en boort hẽ alle dinc toe te ſc rhven / dat al⸗ 

ſeenlyt Gode race comt.Het welcke ooc Joannes 
in zyne openbaringe belijt hem gefchiet te zyne: 

maer hp fept ooc mede Daer bp / dat hem is gear 

woort : Diet dat ghy Ger niet en doet / Ick Ben u 
mede dienſtknecht:aenbidt Godt. hed 

Daer vamer is Maer dit perijchel ſullen wy wel ontulien 
grauutenten iff Dat Wp aenmerchen waerom God lieber door 

wor Der Ger: hen / Dan fander haren dienſt pleecht zijn mager: 
uger Schaft 
gehaeit: ende 
Wot met CC: 

wen Bewefen Deelen, 

waeren dat Diwanck/ghelijck of Gp niet en conde fulcks 
bienpdee _ fonder hem. ant fo Wanneer hp wil/volbeengt 
Engelen gez hy zijn werck founder hen / oock alleenlijc met ee⸗ 

Veupeke men mench/ ſo verre ft Dat fp hẽ fouden te hulpe 
comen omde fwarichept des Werer te germinde: 
rê. Zo doet hy da dar tot trooft onfer ſwachept / 
op dat ong geẽ dine en gebreke Dat Dient om onſe 

herte tot goede hope op te rechtẽ / oft in geruſtic⸗ 
hept te erftercht, Dit alleen beljoore wel over 
bloedichlijc genaect te zijne /te wetẽ / dz DE Heere 

betupcht Dat hp ſelve onſe beſchermer is, Maer 
als wop fien dat wp van fo vele —— ſo 
gele hinderlycke dingẽ / eñ van fa vele vpandẽ om 

meringt worden:ſo (oude wy dewijle onſe crauc⸗ 
hepi ende fwachept ſo groot is) wel ſomthts wal 
gerfcheickingen Worden of in vertwijfelinge Lal: 

1ê/ ten ware Dat Godt de tegenwoordichept zjn: 
der ghenade ons na onfe mate vertoonende ende 
Tiete bevolen. Hierom en belooft Gp niet allecnlije 
Dat Gp fal voo? ons ſorghen / maer dat he oock 
ontallgche veel tramante heeft / Den welcken hp 
De ſorge onfer falichepdt Geeft besolen : door Der 

welcker Befcherminghe ende hulpe (fo lange wy 
Daer mede ghewapent ende ommeringt zijn) w 

bupten alie perijchel des quaets geſtelt zjn. Ic 

belijde bat Get niet vecht ban ons en abefchier/ 
dat kp boven De eensoudige ende enckel belofte 

vande befcherminge Sods / noch ommefien van 
waer ong mach hulpe comen, Maer dewijle De 

Heere nazjne ongemeten goedertierentept ende 

vziendelijekhepdt wil defen onfen gebreke te Gul: 
ge comen / fo en moeten wp deſe zijne ſoo groote 

geg;6on7, weldaet niet verachten Dier van hebben Wp een 
25607 or erpel in dẽ dienſiknecht Eliſei: de welcke fien: 

de dat den berch Sion Wert metten Sprifchen 
Bepzerachhte belegert ende omringt / eñ Dat daer 
geen vytblucht en, was / wert met preeſe weder⸗ 
agẽ / geſc of het Bà hem eñ zynẽ heere nu al gez 

* Daen Ware, Doen Geeft Clieſeüs Godt ghebeden 
} dat Gp foude des dienſtknechts oogen openẽ / fo 

Cot, ‚16e 
nde 209 

Apot.19. 194 

: fach hu terfkont den berch Bol verige waghens | famtijts met upedzuchelijcke woordẽ Berend ki 

| | | 0 

| den daer in tot op Defen dach. 

Van de kenniffe Gods des Scheppers. 
en perden / te keren / De veelheyt der Engelen 
Dooz de welche hp en de Prophete (oude bewaert 
Worden. Dogz dit gefichte wert hp berfterct/ en 
guam wederom tof hem felven / en conde onber 
tfaecht De Branden. berachten/ Doo? Der weltker 
aenfchouwinge hp by na doot hadde geweeft. 
12 Daerom al Wat vanden Dienft der Engelen Het gebruve 
gheſeydt wozt/Dat fulien Wp tot Dien eynde ghe⸗ Ai EEn 
bruycken / dat al onfe miftrouwen worden oper: van ben Ens 
Woonen / en onfe Gope fterchelijcker op God ber gelen die in 
vefticht. Mant defe befcheemingen zjn ons van EAP 
Bode hefet / om dat wp doo: de beelhepdt Der waer ract.. 
bpandenniet en fouden verfchzict worden / gelije 
of de vpandẽ flercher wart dan zjn hulpe:rmaer 
fanden tot Die Dingen ons zjn, Da tft dan ef feet 
berkeert Binck Datmen Door De Enghelen wort 
afgelept van God / dewijle fp daer toc zjn veroz⸗ 
Dent op Dat fp ong tectachtichlijcker De bevepde 
hulpe Gods berupgen Sp lepden ong ban Godt 
als fp ong niet alg mietter handt recht aen tot - 
hem en leyden / op Dat wp hem alleen voo, onfen 
hulper aenſien / rorpen / eñ loven:als Wpfe niet en 
aenmercken alg de handẽ Gods / de welcke haer 
tot geen werck cu voeren dan doo? zijn bewegin⸗ 
ghie/ als fp ons niet en houden aen Chriſtum den 

‚eenigen Middelger / op dat Wp gantfcheljck aen 
| hem hangen / op hem ftaen/tot hem dryven / ende 
m hem̃ geruſt zjn. Manc het moet gantfchelchs 

heyt te verclarẽ / der geloovigen falicheptte bez | vaft binnen in anfe herte blyven / dat in’t geſich⸗ 

fopgen) / eñ De gaven zijnder goetdadichept upt te | te Jacobs is beſthrenen / te weten / Dat De Enge: Gen.28. 120 

Bocrwaer hp en doet Dat niet npt Bez | len af Dalen ter aerdẽ tot de menſchen / en van de 
Deen | menfchen op climmen in DÉ Hemel met de leeder … 

op de welche de Heere Der hepefcharen fit, Waer 
mede wort te kennen gegeven / Dat het alleenlije 
doo? de voorſprake Chzifti gefchiet.dat DE dienſt 
der Engelen tot ons camt/geljc hp felbe betupgt 
feggendesDaoztaen ſult ahp fien De hemelen geo: 
pent / ende Engelen af comen op den Done Des 
menfchen, So danAbraamsdieft knecht der bez 
waringh des Engels bebolen znde / genroept 
daerom den Engel/ niet Dat hp hem te hulpe tas 
me/maer geruft zijnde Dat hp den Engel bevalen 
was / ſtort zijn gebet voor Den Heere / en bidt dat 
De — ʒn barmBhertichept tot Abrahã be wijz 
ſe:Want gelije Godt de Engelen niet daerom ent 
maect Dienaers gncr goetheyt en mogenthept/ 
omt dat hp zjn eexlickhept faude hem mede dees 
ſen / aiſo en betooft hp ons niet daerom zijn hulpe 
door haren Dienft/om dat Wp ſouden alfa wel op 
Ben gelijck op hem ong betrouwen etten, Daer Bens. 
om laet baren die Platonifche Phitofophre / Die DEE Hia, 

\ leert eenen toe ganc totGod ſoecken doo? de En⸗ oe —— 
gelen / ende deEngelentot Dien epnde dienen / om tplo, 

Dat fp fouden Bod te vriendelycker tot ons ma: :De placts 

ken:wetche philofophie De ſuperſtitieuſe ende tu⸗ (eha den , 
rieufe menfchen Gebben van den beginne aenges Berenvor 
focht in onfe Meligie op te bengen/ ende arbep⸗ Suraelei/ 

15 in vier 

13 t@Dat de Scheiftuere ieert fvan de duyvelen / Greven, eee 
dat it 5 tot dien epnde / om Dat Wp ſouden ſteinch vat 
ſorchvuldich zjn om ons Hoor haer Liften ende las WP ons bee 

gen te hoeden: ende om Dat Wp ons fouden met — 
de wapenen Boor ſien / Die ſterck ende machtich ouden rege 
ghenaech zijn om De fcer machtighe bpanden te de liften/la- 

meder facen. *TPant dewyle Datanghenaemt Ben anr 
opt be God ende Prince defer werelt/ende cen veren feer 
ſierck gewapende / ende een gheeſt Die De macht ceacheigen 

des lichte heeft/ ende een briefchende Leeu + die Hede par⸗ 

namen ende beſchryvingen dienen epgentlije omt taande » 
dat Wp fouden dies te voor fichtiger en wacker⸗ Dube, 
der/en oac Berepder zijn tatten ſtryt. Dwelc oac — 

uc.Ii 21e 

Pet.5.8 

Joam iey rà 

grepen. Eer⸗ 



4. | 
wort. Want als Petrus heeft gefept/dat de dup⸗ 
wel omme gaet gelijck een bziefchende Leeu / ſoec⸗ 
kende wien hp fal berflinden / foa fet hpterftont 
cen Bermaninghe daer bp / Dat wp hem fouden 
ſterckeljck metten gelooue wederftaen, Eñ als 

Cap. 1 Het I. Boeck. Fol.26, 
ì beftant met dien maken) Die fander ophouden la⸗ 
gen tept/ om De felve te verderven. Sulc Woet hp 
ons beſchreven in het eexſte boeek Moſis cap‚ 33 
daer hp Den menfche van de gehoerſaemheyt die 
hp Gode ſchuldigh was, aftreckt / om alfa Godt 

Epbef. 6.12. Paulus vermaent heeft Dat wp den ſtrijt hebbe | van zijn behoorlicke eere te berooven / eũ DE mene 
nietmet vleeſch ende. bloet / maer met de Princen ſche totten bal eñ verderf te beengen, Sulc wort 
Des luchts / ef met de machtẽ der Dupfterniffen/ ( bp aock beſchrevẽ vanden Euangeliften/daer hp 
ef met De geeftelijcke booſhedẽ / fo gebiet hp ter⸗ Woet pant genaemt / eft san hem betupeht dat 
ſtont de Wapen af te treckẽ / Die tot fo grootẽ eñ hp onkrupt zaept om het zaet des eeuwighen le⸗ 
fo forgheleken ſiryt bequaem zijn. Paerom ful- | hens te Gdervê. Somma / dat Chriſtus betupcht 
ten wijt oock al tot Dit epnde gebaupeken / op dat ‚Lan hem dat hp is Ban den beginne aen een mene NMatthrze 
wp wermant zinde dat de vpant / ende fſuſck een ſchẽ moorder eude leugenaer geweeft/Dat behin: 
bpant uae ous ſtaet / die Doo? ftoutichept ſeer bez, Den Yap in alte fijne wercken, Want hp beftopmt naiz: 8: 
rept ig / ende met cracht feer ſterck/ mer bedzoch | De maerhept Godts met leugenen / eñ bedect het 59 
feer liſtich met neerftichepdt ende vaffichepdtonz | licht met Dupfterniffen / verwerret de herten der 
vermdeplick/ met lagẽ feer overvloedich/eft met | menfchenin dwalingen / verwect haet / ontſteeckt 
wetẽſchaß des ſtrjts (eer behendich is ons niet twiſt eñ ſtryjt / en dit alom bert rjche Gods te Gz 
en laten door onfe flaperiehept ofte lupheyt over: | woeſtẽ / eñ de menfchen inhet ceuwige berderf te 
vallen / maer met verwecten ende opgeheven her: verſincken: waer upt het vaft is / dat hp van na⸗ 
te ons vaſt flellen om te wederftaen: ende Dewij- | tuere verkeert ende quaet / ett vol booſhepts is. 
le deſen ſtrydt niet en Wordt anders Dan door de Want in dat vernuft dat gemaect is onde gere 
doot geepndieht / ons ſelnen tot volherdinge ver⸗ Gods ende faliahept der menfchen te beftrjden/ 
manen. Ende Boornemelije fallen Wp onſe ſwack⸗ moet een over groote verkeerthepdt zjn. Dit 
heyt et ongeſchictheyt bekennende/ Bod om hut | geeft oor Goannes te kennen ín ſynen Sentbrief 
pe aenroepe / eñ niet aengaẽ anders dan Boor het als huſcheyft dat De dupvel vanden beginne aen 
betrouwen op hem / dewyle hp alleen die is / Dic | fondicht, Want Gn berftaet daer mede Dat de ſel⸗ 
raet / eũ ſterckte / ende herte / ende wapenê geeft. | Le is de Autheur / Zeytfman / eñ opperfte mere: 

Bpvatup 14 Efi opdat wp hiet toe meer verweckt ende | meefter alter boofhept ende ongerechtighept: 
baozhaer gedrongen worden / ſa vercondicht onde fthphf- 16 Maer dewijle de duyvel is van Godt ghe⸗ Ten tees 
geoot abetal tuere Dat de vpanden — of twee (of lon ſchauen / fo moeten wp gedencken dat deſe baaf: Dender Dura — 
pe gedrongen mige wepnige/ maer Dat (p zjn groote heyprſcha⸗ hept Die wap zijnder natuere toefchrijven/ niet en gent iet 
foudenwers ten die teghen ons crychs voeren. t-ADant- van is ude defcheppinge/ maer upt de verdzaepinge, uvt de (chepa 
ate nefie Maria Magdalena is geſchreven / dat ſy is ver: | Want wat verdoemelder in hem is / dat heeft hp vnge/maec 
Goofatiehept loft van ſeven dupielen diefe beſatẽ: eñ Charftus | door afwijcken eft afvatlengecregen Het welche serrspens 
glarc.16.9e betupcht dat dit gewoonlijek geſchiet / ſeggende: ons de ſchriftuere daerom vermaent/opdatwp 
Matth · iz · Fals gha dẽ duyvel Die eenmacl upt ui gewor: | niet Gode toe en fchzijven Daer hp feer remde 
A imare, 16,2, pen / we derom ptaetfe geeft/ fa neemt Bp met her: | vanis/mepnende dat hu ſy ſoodanich van Godt 
Mmath. ſeven duypelen die bosſer zyn dan Gp/ende comt | gemaeckt, Hierom gerkondicht ghriſtus dat de 
124: Wederonvin zyn eygen beſit. Ta men leeft dock | dupvelupt zjn eygẽ ſpreect als hp leugẽ (preects —* 

dat een geheellegioen Geeft eenen man Befeten, | ef ſeyt oac de oorſake / te weten / om Dat Gp niet en É 
Soa wogdern wp dan hiet Doo? gheleert / dat wp / if inde waertept ble ſtaẽde. Booꝛwaer als hu 

Huc3ezoe moeten teghen de ontallgeke menichte der vpan⸗ | fept dat De Dupvel niet en is inde Waerhept gge⸗ 
den ſtryden / op dat wyſe niet als Wepnighe en bleyẽ / ſo geeft hp te kermé/ Dat Gp heeft te eenige hé 
verachten / eũ flap worden tatten crjch noch ons tijde inde waerheyt ge weeft. Ende als hy hem 
oock tot lupichept en begeven / ſomtjts mepnen: | noemt Dader der leughen / ſoo beneemt hy de onz 
De Dat eeuwige ruſte eñ woede gegeven fp. Maer ſchult / dat Gpnz en mach Gode de fade koeſchr⸗ 
dat Dickmael den Satan oft Dupvel Wordt Beo: ven / daer Ban Bp felve de oorſake ig, Nu hoewel 

„eaerom „ hefet /in het ghetal van een daer mede wort de | dit ie kortele eñ niet feer Blaerlic gefproké/fo ifk 
bel int gerat heerſchappie Der ongerechticheyt beteeckent de | nochtang nuerblaedelic genoech om de godljche- 
ban een Dicke welcke Ber rycke der rechtveerdicheydt — Mãjeſteyt van alte valſche befchuldinghe te be⸗ 
wistart ſiaet Woant gelje de gemepnte eñ Get gefelfchap voeyẽ. Ef wat hebbë wp meet of tot cen and opn aan taire: 

Matth. 25. h 
e gedaena en gaẽ ſo was het beter die wepnichaë te roerẽ 3 hd endefijnen Engelen. J alſmẽſe niet mochte gãtſchelit verſwygẽ. Want mar der qua: is B» behooren osch hier door tot eeuwighen | ten betaemde oock Den. Geeft niet/ De cutieuf- dee Euges 

Daerom op dat Wp niet lange in onnoodi 
jj RiË korte 

menſchen 
byant.· 



Cap. 1 4 

eñ Juda geleert / als ſy ſeggẽ / dat God de Enge: 
të wiet en heeft gefpaert die gefondicht hande, eft 
Garen eerften oorſpronck nier en haddẽ bewaert / 
maer haddẽ haer woonſte verlatẽ· Eft als Pau⸗ 
ns ſeyt uptnercorẽ Engelé/fo fet hp ſonder twi: 
fel / verſwgede De verworpẽ Engeiẽ / dacr teg. 

Des dupy⸗ 17 Soveel de tweedracht eñ den fErijt gengaet 
belg macht Die de Satan heeft tegen God / dat moetẽ wp al⸗ 
is (ovarch/ fo verſtaen / dat Wp dãerentuſſchen vafte hauden 
Borel bj _ Dat ho met Bermach te Deen / Dan ſo verve Godt 
te emdearz Wil eñ toelaet. tWDant wp leſẽ inde hiſtorie Job / 
Bert (ende dat hp hem ſelvẽ ftelt voo? Godt om de bevẽſẽ al 
Dat ban hem ge nemen / ef Dat Gp miet en beftaet voort te varẽ 
dis denbees om eenich merck te valbzengen, cer ho heeft oor: 
tetegenig: Tof daertoe ghecregen. + Udus neemt hp aen 
dat De nach: gemieugenachtich Sheeſt te zijne in aller De Pro⸗ 
met alten can Peten mont om Achab te bedriegen:ende hp vol: 
upt rechten, Brengt dat / van Godt gefonden zijne. Teñ ſulc⸗ 
Dan fo Berre her ooofakke/o2t hp oock genaemt De boofe geeft 
erve toctaer, des Heeren / die foudc Dau: quellen/ om dat Door 
tTobeis6. Gem als door een greſſel de fonden des Coniuckx 
Wee eo, geſtraft worden. Eñ daeris ergens geſchreven 

dat de Egvptifche zjn van Godt doot De booſe 
ende lsio, Engelen geplaec t geweeft. Achter volgẽde deſe 
Pfasdsoe ſonderlinge erempelen/ betupcht Pamus int gez 

meyn dat Be verblindiuge Der ongeloovige is cf 
werc Godts / hoewel ho Dar ſelve te Bozen hadde 

rbe, ren werckinge des Satans ghenaemt So ig het 
* vaſt dat de Satanis onder de macht Godts / eñ 

dat Gn alfa wor vã God na zijn goetdunckẽ gez 

Jud.5. 

1.Tim.i.5. 

regeert / dat hy bedwongen is hem ghehoorſaem 
heyt te bewijſen Eñ als wy ſeggen dat de Satã 
ſtaet tegen God / eñ dat Des duypels werckẽ zijn 
tegen de werckẽ Gods / ſo ſeggẽ Wp ooc / dat dele, 
tweedracht eñ ſtryt hangt aẽ de toelatinge Gods 
Je en ſpreke nu niet Ban Den wille / noch ooe van 
Dem arBbept/maer alleenlijck van het volbrengen. 
ant Deijle de duyvel Ban natuere boos is / ſo 
en 18 hy niet genegen am den goddeljcken wille 
ghehoorſaem te zijne / waeris ggeheel tot hertz 
nechichept ende Wederfpannichepdt ghedreven. 
Waeram Geeft hp dat van hem ſelven / ende van 
zijmepgen booſhepdt / dat zjn begeerte ende voor 
nemen ſtryt teghen Godt, - Dooꝛ defe booſhendt 
wast hp gheprickelt am Dingen te bearbepden die 
hy meynt aldermeeft teghen Godt te sijn. Maer 
dewijle Godt hem hout gebonden ende bedwon- | 
gemmetten toom zijnder magenthepdt / foo Hole 
beengt Gp de dingen alleenlyck / Die Gem Worden 
van Godt toegelatensende alfoais bp(hetfpmet , 

Van de kenniſſe Gods des Scheppers. 
zijne / ale bhp fchefe/ dat hem tot cen medecne 
om de hoobeerdichept te teinmen / is ghegheven z.Cor. 12% 
een Engel des Darans / om van dien vernedert 
te worden. Soo is dan deſe oeffeninge allen kin⸗ Geinz. 
deren Bode ghemepu. Ende dewijle de belofte 
van het hooft des Satans te murfelen/ Cheiſto 
ende alle fpnc leden mt ggemeyn toe comt / daer 
omfegge ick / dat de geloovige nimmermeer cn 
conhen overwonnen Wapden. Sp worden wel 
verſchrickt / maer connen wederam tot hen felué: Peo.⸗4. 16. 
fp vaſlen wel door het gheweſt Der ſlaghen / maer 
worden Daer na wederom opgheheveñ: fp woz: 
den ghewont / maer niet Bootje z famma/ fp zin 
alfo mm lijden den gantfchen loop de 5 levens vat 
fp ten eynde De overwinninghe behouden : Het 
welche ie nochtans niet en ſpreke Ban allen Banz 
delinghen. Want wy weten dat Godt heeft door 
rechtdeerdighe wꝛake Davidem boor cenen tijt 

|Den duvvel overghelaten/dat hp door des ſelven 
ingevinge heeft het bolch getelt. Ende Paulus 
(enlactnste vergeefs De hope der Ggevinge/ voc 
den. gene Dre in Des Duavelg ſtrickẽ zijn verwer⸗ 
ret geweeſt · Daerõ bewijft ergens De felve Pau⸗ 
lus / dat de belofte bowen verhãelt / begint m dit 
levẽ daer in Wp moeten ſtrjden / eñ datfe naden 

des vredes fal den Satan corts onder uwe voetẽ 
vertredẽ. In Chꝛiſto onſe hooft heeft deſe over⸗ 

te deſer wereſt en heeft in hem niet gehat: macr 
in ons / wy Die zijne lidtmaten —— die be⸗ 
lofte eenſdeels / eꝛ ſal dan volbracht worden / als 
Yp onſe vleeſch(door twelcke wp noch der fmacz 
heyt onderworpen 590) fullen afgeleyt hebbẽ / cñ 
vol des H.Geeſts zijn. In deſe werelt Daer het 
riche Cheriſti wort bezoft ett opgerecht / valt de —* 
dippel met zijn macht: gelige De Heere felipe fept: uc, 0,15, 
Ick ſach Ben Datan gelyck eenen blixem vanden 
Hemel vallen, Tant met defe antwoorde bebe: 
ſticht hp tghene dat de Apoftelen verhaelden van 
De macht haerder predicatie. Item / wanneer cen 
Prince zijnen hofbewaert/ ſoo is het al in vrede 
wat Gp beſit: maer wanneer Daer ecn ſtercker oz 
ger comt / ſo wort ha upt gheworpen/ete, Eñ tot 
Die eynde heeft Chriſtus ſtervende / den duyvel oz 
verwonnen / Die het gewelt Des doots hadde / eñ gorogrr.rs. 
van alle zjn heyrcrachten getriumpheert / opdat 
{p der gemepnte niet hinderlijck en zijn. Want an: 
ders foude de duyvel hondertmael in eiclien og: 
geblicke de gemepnre te gronde verdervẽ. Want 

Luca terre 

z 

Wille ofte onwitte ) fpnen fchepper onderdanict/ / Deijle onfe ſwackheyt foo groot is / ende hy foa 
Want hp wordt bedwonghen allen dienſt te doen 
Waer hp van Godt wozt Genen ghedzeven. 

Vaerna/fo 18 Mu dewyle Godt de onrepnc gheeftenber- 
rn Sod waerts eñ ginſwaerts buycht nae zijnen wille, 
DE oe fo maticht hp De vegeeringhe alfo/ dat ſy gheloo- 
ginfwaerts  Bige met crych oeffenen/ met lagehn befpzingen/ 
beoncepne met oploop beſwaren / met krijt dringen eñ aock 
geen at, dickmaei vermoepen vberderen / verſchrichen eñ 
aant oock ſomtijts Wonden/ rmaer nimmermeer ober 
alleenljck te winnen noch t'onder drucken / ende Dat fp de god: 
geffen: Yoofe onder hen trecken / ende heerfchappie voer 
ongelooksige ven over hare zielen ende lichamen/ ende als fla: 
ende godloofe ven miſbrupcken tot alle booſſeyt. Aengaende 
beerfchapvie De ghefoobighe/om dat fp van ſuſcke vpanden bez. 
paal zere roert worden / daerom Horden hem defe verma⸗ 
Ryhe · a·27. ningen gegeve: FXEñ wilt DE duyvel geen plaetſe 

gheven. Item / De dupvel uwe vpant gaet vont: 
omme gheljck een brieſchende Leeu / foechende 
wien hp fal berflinden/wederftaet hem ſterck int 
geloove / eñ diergelycke. Dan dufdantaben ſtryt / 

Met. .0. 

beſyt Paulus hem ſelven niet bep gheweeſt te | beelt / des dupvels {tor het welche fp berandert 

raeſt met fterchept/hoe (ouden Wp connen pet tez 
gen fpnen fo menigerlep ef fo geduerigen omlooy 
ſtaen / Waert dat Wp niet en ſteunden op de over⸗ 
Winninge Cheiſti onſes Leytſmans? So laet dan 
God den duyvel geen heerſchappie toe over de 
zielen der geloovigẽ / maer geeft hem alleenlic de 
godloofe eñ ongelaoige te regeeren / Die hy niet 
en geweerdicht onder zijn Kudde te tellen, Want 
hp heeft Defe werelt fonder Wederfpreken te bee 
fteten / tor Dat hp van Chꝛiſto mort uptgheſtort. 
Item / Ce verblinden alle Die DE Evangelio niet 
en gelooven, Item / Zyn werc te bolbzengen inde 
ongehoozfame kinderen, Eñ dat te rechtẽ / Want 
allede ongeloovige zijn varen des toons. Daer: Epefzers 
om wien ſoudẽ Die bet onderworpen zijn/ Dan de 
dienaer Der wzake? Ten laetſtẽ / ſy heeten ooc upt 
den vader DE duyvelte zijne, Want gelyck De gee Fon 8. 44 
loovige Daer mm Bekent Warden Kinderen Godts 
te 3ön/ Dat fp sijn beelt draghen / ende hem ghe⸗ 
ck zyn. Alſo worden de ongeloovige upt het 

TI 40de 

ende 

ſtryt vervult wort / te wetẽ / als hp fept: De God Komr5.20, | 

wiminge attijes voltomẽ ge weeft: want De Prin⸗ goensszoe 

al | 

2Sam. 24. 1. 

| 

| 

| 
| 



Cap.14. 
ende veraerdt zůn / gheacht epgentlijck zijne kin⸗ 

AJoan . z. 8. deren tE zyne. 
Dandena: rg Nughelyck Wp boven wederlept hebben de 
ere re” beuſeſachtighe Philoſophie Bande G. Enghelen / 
gelen. Sp Dear de weſcke geleert wort dz ſy niet anders en 
zijn/tewe- sijn dan goede ingevinghen en vermaningen / Die 
——— Bodt in de Gerten der menfchen verweckt: alſoo 
ftantiejofte moeten ooch hier Die Wederfpzoken worden / Die 
(uicke Bres ſeggen dat de Dupelen niet anders en zijn / dan 
— te guade genegenthedẽ en beroeringẽ / die ons wor⸗ 
(rant hebben, DE vandẽ vleeſche ingegeven. En Dit can met cor⸗ 

te worden gefchieden/Want Daer zyn Beel getups 
geniffen der heyliger Schriftuere Die tat deſe fake 

oän74g, daer genoech zijn. Cen eerſtẽ als fp genot wor⸗ 
—— den oñreyne geeſtẽ / en afvallige Engelen / die vã 
2Pet . 2.4. harenoo ſpronck zyn veraert ende afgeweken / 

a gheven ſelfs den namen ghenoech te kennen / 
Dat de dupvelen niet en zijn roeringhen oft gene: 
ghentheden der herten /maer zijn nretter waerz 
jept Dat fp ahenaemt worden / te weten / geeften 
Die ſimen ende verſtant hebben. Deſgelcx daer 
de kinderen Gods ende de Kinderé des duyvels 

te Joan · z.b. vorden alfoo wel van Ehzifto alg van Boanne 
met malcanderen vergeleken : foude de verghe⸗ 
lyckinge niet onbequãem zijn waert Dz de naem 
Dupvel/ niet anders bedupde dã booſe ingevingẽ 
En Joãnis fept aoc wat nach claerlicker / te mes 
té dat de Dupvel ſondicht vandẽ beginne af, Def: 
gelycx als Judas verhaelt hoe dat Michael de 
Archangel firijt tegen den dupvel/ (a fet hp voor 
waer den goeden Engel tegen den booſen en afz 
balligen. Hier mede comt oock Wel over een dat: 
men leeft in de Hiſtorie Job / te weten) dz de Sar 
tan is met de 1), Engelen voor Bodt ghecomen, 
Ende de plactfen zijn alder claerft / die De ſtraffe 
melde de welche De duyvelen beginnen te gevoelẽ 
van het oopdeel Gods /ende fullent voornemelick 

Mat. x. ꝛ29. Bedoel in De Wederopftandinge. Gp Sone Dar 
vids waerom zijt ap gecomen om ons te quellen 
voor Den tijt Frem/ Gaet ghy vermaledijde int 
eeuwige vper / her welcke berept is den Dupvel 
ende fpnen Engelen. Item / iſt dat hp zijne epgez 
ne Engelen niet en heeft gefpaert / maer heeftſe 
met ketenen afgetrocken / in de duyſterniſſe ghe⸗ 
oppen am tot de eeuwighe verdoemeniſſe te bez 
Waren/etc Hoe onbequaem fouden deſe woorden 

udesgs 

Hob : 6. 

Mat.25.41. 

2Pet. 2.4 

ziyn / ite weten / dat de duppelen zijn verordent tot | 
de eeuwige verdoemeniſſe / Dat hen het eeuwige 
Bier is berept/ Dat fp nu geguelt ende gepynicht 
Worden daag de eerlijchhepdt Cheiſti) Waert dat 
daer gantfchelijck gheene duybelen en waren. 
JR aer dewije het niet noodich en is Ban deſe ſa⸗ 
ke te Difputeren bp de gene Die DE voorde Gods 
geloove geben/ en bp de pdele fpeeulerers oft bez 
denckers den welcken niet en behaecht dan dat 
nieu en is / niet bele en tan bedzegen Worden met 
de gerupgeniffen der Schriftuere: fa dencke ick 
gedaen te hebben dat ick begeerde/ te weten / dat 
de godfalige herten ſouden tegen ſuſcke raſerhen 
bewapent zijn / Daer mede De onrufte menfchen 

apservaere Den ſelven ende andere Die eentvoudicts en flecht 
Beeldescas zyn / beroeren. Ende het was noodich dit oor af 
gitteis/  feroeren } opdat met eenighe menfchen in defe 
tek boeeijpe  walinge verwerret zynde / trager ende onvoor⸗ 

et ſichtiger en Worden om te wederſtaen / mepnen- 
ber Schep: De Dat ſy gheenen pant en hebben; 
gaen ee 2o Wier en tuſſche en fal onsniet vergelen god: 

ige falige brꝛeuchde ende vermakinghe tenemen/upt 
Bit ſchoon fchoufpel der werckenBods die opene 

ons leer t/ 

twat ons 
woobich is 

beters vodtte Bercken dat al wat wap fien / waer wp oock onfe 
gogen benen wenden (Gods werck is /ende met 

Het IL Boeck. 

baer ende allomme inde oogen zijn. Want te ge | 

Fol,27, 
godfalige gedachten te oberleggen / tot wat eyn⸗ 
De Die van God gemaect zijn / hoewel dit niet het 
boopneemfte bewijs des geloofs en is / ſo is Bet 
nochtans (gele wp ergens gefept hebbẽ het cerz 
fte aengaende de oden Dernatuere, Dacron 
op Dat Wp met waerachtigen geloove begrijpen 
dat ons noodich is van God te weten / ſo moeten 
wp Beomemelijek De hiftozie der ſcheppinge vers 
ftaen gelyck Die ig int cozte van Moſe verhaelt / 
en daer na van heplige mannen / voormemelijck 
van Bafilio en Ambrofio breeder verclaert. Daer 
upt fullé wp leeren dat Bod heeft doorde macht 
zyns Woorts ende geeft s/Den hemel en de aerde 
upt niet gefchapen: en Baer upt allerlep levende 
Dieren en onlebende Dingen voortgebracht / ende 
de ontallycke verſcheydentheyt met wonderlijc: 
Ke ordẽ onderfchepden / eenen pegelijckë aert der 
Dingenzijn natuere gegeben/werck en plaetſe gez 
fer/en toegefien dat een pegelde aert ſoude tott# 
laetſten dãch bewaert Worden / hoewel alle din⸗ 
gender verganckelyckheydt zijn onderworpen, 
Dat Gp daeram fommighe dingen op verborgen 
wijle ophout / en nieuwe ſtercte hẽ als in druppt 
en den ſommigen heeft cracht tot generinge ende 
verbeepdinge gegeven / om Dat fp in hare epghen 
verdervinghe of in haer ſterven/ nieten futen 
gantſchelijt vergaen. Alſo dat hp den hemel ende 
de aerde heeft met De alder Volcamenfte over⸗ 
bloedichept Die wefen mach / allerbinghen/ ende 
met verfchepdenthept ende ſchoonheßt wonder: 
oe verciert / gele een groot en luſtich huys met 
eer uptnemende en feer overvloedigen Gupfraet 

vooꝛſien en vervult, Ende ten laerften/heeft ha 
het alderluchtichfte bewijs zynder Wercken 
voortgebracht / maken den — met ſo groo⸗ 
te fchoanbept/ en Den ſelpen vercierende met ſoo 

‚bele ende fo groote gaven. Maer dewnle ick niet: 
‚en hebbe voorgenomen de (cheppinge der merelt 
|uptte aon / foo ſalt abenoch zhu bar ick Dit 
een wepnich heb Wederom als boorby gaendef 
aengeroert. Want hetis berer het holle verſtant 
defer plaetfen te halen ape ick nu den leſer 
hebbe vermaent) upt oft ende andere Die De 
hiſtorie des werelts hebben getrouwelijck ende 
neerſtichljck ine openbaer gebracht, 
2x Waer toe De Bemerchinghe der wercken De ſelbe 
Gods dient / ende tot Wat epnde Die moet ghe⸗ iS daer toe 
fchickt worden / dat en is niet noodich met vele 
woorden te diſputeren: Dewijle de vraghe ev: 
— ke At erde ek ——— ende (a veel 
e teghenwoordighe handelinghe aengaet / can 

met corte woorden gheexndicht Werder, Door: — 
waer fo yemandt wiſde nae De weerdicheydt Der reatueren fa 
fake vertlarẽ hoe ſeer de onwacrdeerlijcke Wijf KA mergen 
heyt / mogentheyt / rechtveerdicheydt ende goet: ondanckbare 
— ſchyn gheeft inde ſcheppinghe ende onbedacht⸗ 
cGichinge der werelt geen ſchoonhept noch ver- (AMD 
cieringhe der Woorden en ſoude tot De hoochepdt tenen: fouz 
fulcker grooter fafie genoechfaen zijn, Eñ fan- den dao: by 
der twijfel Bodt wildat wp in defeheplige over BA: 
legginghe zyn fonder ophouden becommert / op 
dat wp den ongemeten ſchat ende ryckdom ber 
wüfbept/rechtueerdichept/gaethept eñ mogent⸗ 
heyt Sods in alle Be creatueremals in ſpiegelen 
aenſchouwende / die niet met vlienden oogen / en 
lichteerdichaenfien en overloopen / maer lange 
overdencken / en ernſtichlyc ende getrouwelt in 
onſe herten overleggen/en dicmaẽltot gedachte: 
niffebeenghen. Waer dewyle wp defen boeck 
ſchryven em in het coztfte en op het bequaemſte 
|teleeren / fo betaemt ons de dinghen voorby te 

Dienftelijch/ 
Dar Wp De 
deuchden 
welcke Godt 

Baer 
gagn / die te lange been ozatienepichen. 

CE í 

infonderhepe 

| 

: 



Cap.1s. Van de kenniffe 
Daerom op dat ick het cort make / de leferg ſul⸗ 
Ten weten dat fp dan met Waerachtighen geloo⸗ 
ve begrepd hebbẽ / Wat Get ſy / dat God de ſchep⸗ 
per des hemels ende der aerden is / ifk Dat fp ten 
eerfté Die algemepn regel volgẽ / Bat fp Die crach⸗ 
ten Gods die hrs in zyue creatueren ſichtbaerljck 
Bertoont/ niet voorby en gaen met ondanckbare 
onbedachtfaembept ofte BErgetentbhepdt/en ten 
anderen leeren Die alfa hem felben aentrecken en 
toe boegen/dat fp binnen in hare hertẽ daer Door 
beweegt open. Dan Get eerfte 18 Dit een erem- 
gel / als wp overlegghen Wat grooter confte het 
fp gheweeſt /defe menichte ber ſterren die inden 
Hemel zjn/met fa ſchrickelycke oden te voegen / 
Dat geen cierlijcker Dine am re acnfien en tan bez 
dacht wapden : de ſommighe alfa te planten ende 
bechten in hare plaetfen/Dat ſy niet en connen‚bez 
Weegt worden / den ander eenen vryẽ loop te las 
ten/mast alfo dat fp niet bupté Iet gefette ruym 
en Dwalen: alter loop alfo te matighen / dat fp de 
dagen en nachten /maenden/jaren en tijden Des 
jaers af meten : en defe ongelhckheyt dec dagen 
Die Wpfientot fulcke mate te beengen / dat daer 
in gheen verwerringhe encomt, Alfoo oock AS 
Wp zijn macht aenmercken inde onderhoudin: 
ge deſes fo grooten wercr/ in ſo raſſchen omloop 
ende beweghelijckhept des Hemels te regeeren: 
ende diergelhehe. Want defe Wepnighe exem⸗ 
pelen verclaren ghenoech wat Get (p de crachten 
Gode in He fcheppinghe der werelt te bekennen. 
Anders fa pemant wilde de geheele (ake (gelijck 
Bozen gefept is) met woorden Berhalen/ daer en 
ſoude noch mate noch epnde zijn : Want Daer zijn 
fo vele wonderdaden der godſcker macht / ende 
ſo vele teeckenen der goetheydt / ende ſoo vele be⸗ 

ods / als inde werelt 

ept foudet nu zyn / te twj⸗ 
elen of deſe oBer-goede Dader ſorghe voor ons 
draghet / welcken wy fien dat hp/cer Wp geboren 
waren / is voor ons ſorehvuldich gheweeſt. Hoe 
ongoddelyck ſoude het zijn doo? ongeloobicheyt 
te vꝛeeſen / dat zijn goedichept ong ſoude ergens 
fn nost verlaten / Dewöle Wp fien Dat fp ons / eer 
Wp geboren waren/ ig met grooter overdbloedicz 
hept aller dingen berept geweeſt. Boven defen 
hooren Wp upt Moſe / Dat al mat inde gantfche 
werelt is / ons is door be milbichept Godts on: 
derworpen. Dat is vooꝛwaer niet gheſchiet om 

Gods des Scheppers. 
ons met eenen pdelen titel der gifte te beſpotten. 
So en fal ons Dan nimmermeer pet gebzekien fs 
veel onfe falichept aengaet, Ten lactften/op dat 
ick eenmael een epnde make / foo Wanneer wp 
Godt noemen De fehepper Des hemels ende der 
aerden/ (ao fal ons oock in gedachteniffe comen/ 
dat de befchichinghe alter Dingen die hp geſcha⸗ 
pen heeft / is in zyn hant en macht / ende dat wp 
ſyne kinderenzhn / De Welcke hp heeft in ſyne 
trouwe ende bewaerniſſe aenghenomen te boer 
den ende op te beengen/op Dat Wp de ſomma alz 
les goets ban hem berwachten / ende vaſte hope 
hebben dat hp ong nimmermeer en fal der Dine 
ghen die tot onfe falichept noodich zj n/laten gez 
bzech hebben : —— wp onſe hope met en ſetten 
op eenich ander dinck / op Dat Wp onfe bidden en 
wenſchen tot hem wenden / wat wp beheren: 
ende bekennen zijn ſegeninghe te (ne al Wat ong 
oets over comt of gefchiet/ ende dat met Dance 
egginge belyden:op dat wp Doo? de foctichepdt 
foo grooter goedichept ende meldadichepdt ghe⸗ 
trocken zynde / arbepden om Gem met gantfcher 
herten lief te hebben / ende te dienen. 

JI Capittel rb, 
Hoedanich de menfche is gefchapen / waer oock bande mach⸗ 

ten Der ziele / ban het beelt Godts / vand en bzijen wille; ef aan 
De eerfte gheheelheyt der natuere ghehandelt wort. 

V moeten wp van de feheppinge Hes mens Kemiffeas. 
N fches ſpreken: giet alleentdt om dat Die is benen 
onder alle de wercken Gods dat alder edelfte ci 
alber Tuftichfte bewijs zynder rechtveerdic⸗ 
hept/wijfhept ende goethept : maer om dat (gez fle wostin 
hek op inhet begin gheſeydt Gebben) Godt niet — 
en can grondelick ende claerlick bekent worden / 
ten ſy dat oock De kenniſſe ong ſelfs Daer toe co⸗ 
me. Eñ hoewel defe tweederley is / te weten / de 
kenniffe hoedanich wpin de eerſte ſcheppinghe 
zjn ghemaeckt: ende hoedanich onfe conditie is 
begoft te ſyne na Adams wal fo fullen wp noche 
tante nu te vreden zn met beſchrhvinghe der 
gebeelder ende onverdorven natuere: hoewel het 
gheen groot voordeel en foude doen / onfe ſchep⸗ 
pinghẽ te weten / ten ware Dat wp in defen droe⸗ 
bighen bal bekenden / hoedanich de verdorven⸗ 
Gept ende miſmaeckheyt onfernatuercië. Ende 
voorwaer hetis noodich re weten hoedanich de 
menfche is in het begin gheſchapen / eer a: tat 
de ellendige conditie comen / onder De welcke De 
menfche nu is begheven, Want wp moeten toes sommige 
fien/dat Wp niet en ſchynen het natuerljck quaet erp 
Des menſches / den autheur der natuere toe te wi 
— als Wop Bat alleen bewijfen, 
boof hept denckt haer ſelven Hoo? befe boorwen: , 
binge ontfchults genoech te hebben/ als (p can m. 
voorwenden dat alle bet fepl dat fp heeft / 18 ee⸗ züne 
nichfins van God gecamenjende en ontfiet haer 
niet als fp geftraft wort / met Gon felve te khvẽ / 
eñ de fchult hem op te leggẽ / daer banfp te rechte 
befchuldicht woet, Ende Die Willen ſchhynen gods 
weecfentlijcker van Godt te fppeken/ die ſoecken 
nochtand:bedziegelijc haer booſheyt te ontſchul⸗ 
dighen doo de natuere / nict Denckende dat fi 
alfoo hoewel — fo, oock God befchul 
dighen / wiens ſchande het foude zijn; Waert Dat 
bewefen Wozde Dat in De natuere eenich fepl 
Ware, Daeromdewúle wy ſien dat Het vleeſch 
allertep uptoluchten foect/ daer mede het mepnt 
zjn eyghen ſchult eenichting Ban hem op ceren 
anderen te worpen / ſoo moetmen deſe booſheydt 
neerſtichljck wederſtaẽ. Do dan de ellendichept 
deg menfchelgeken aeflacht/moetmen alfo han⸗ 
delen / dat alle uptvlucht benemen /ende is — 

eerdic⸗ 

Want de in deſen ganz 



Cap.rs, 
geerdichept Gods van afte befchuldinge bebzijt 

Jib.ꝛ Gap: woꝛde. Daer na ſullen Wp te zijnder plaetfe ſien / 
ende 2. ende hoe verre De menſchen zijn bande ſuyverhepdt 
Sat ons dat Daer mede Adam was begneft. Ende ten eerſten 
leert dat ong falmen weten/Dat Gem de hooveerdicheydt wort 
lichaemupt alg met eenen toon wederhoude / als hp upt aerz 
Beene ie, De ef flijc ghemaect wert, Daut geen ongefchie: 
ende met pet ter Dinc/Dan Dat Die (onde ban hoochept roemen/ 

Die niet alleenljck en woont in een aerden hutte⸗ 
ken / maer is ſelbe eenſdeels (lijc cf aſſche. Naer 
dat Godt dat aerden vat heeft geweerdicht niet 
alleenlijck met leven te begaven / maer oock cen 
Woonstede des onfterffelijchen Geefte te make: 
in defe foo groote mildichept Godts zijns ſchep⸗ 
pers/Geeft Adam te rechtẽ mogen roemen. 

®eonfteef. 2Nu dat de menfche heeft ziele ende lichaem/ 
fetichept ‘ber Dat is fander twijfel ende bp De ziele verſtae ick 
zielen wort een onfterffelijck weſen / het welcke nochtans gez 
— ſchapen is, Ende dit ſelve is het edelſte Deel Des 
SM mêfches eñ wort fomtijtsBee ft genacmt Want 

hoewel defe namen(te weten Ziele eñ Geeftjals 
fp bp malcanderen ftaen/ van malcanderẽ ſchillẽ 
in bedupdinghe / nochtans bedupdt het woort / 
Geeft /als het alleen fraet / fa vele als ziele: gelije 
als Salomon ſept / van de doot ſprekende / dat be 

Becenrzp, Geeft dan wederkeert rot Godt Die hem ghege⸗ 
ven Geeft. Eñ als Chriſtus zynen Geeft den Dar 

Hucrz4 der / eñũ Stephanes ooc Chꝛiſto beveelt / ſo en ver⸗ 
Netzesge _ ffaëfpandersniet dan dat God de ziele eewich⸗ 

iijc bewaert / als fp is bande gevanckeniſſe deſes 
vleeſchs verloſt. Maer die mepnen dat de ziele 
ig daerom Geeft genaemt / omdat ſyis eenen 
blas ofte een cracht van Gode in de lichamẽ in: 
gefto2t/fo dat fp geen weſen en hebbe: de ſake fel- 
ve eñ oock de gantfche Dchuftuere bewijft / dat 
De fulcke een (eer groot ouderftant Gebben, Het 
is wel waer / dat de mentché onperftandich wor⸗ 
den als ſy meex dan te ſeere af De aerde gehecht 

Facobina djn / jae dat fp vanden * Dader der lichten verz 
Aacobi·i · Deere zijnde/met Dupfterniffe verblint worden / 

ſo dat fp niet en dencken dat fp niet enfullen nae 
de doot blijven levende. Nochtans hierentuſſchẽ 
enis het licht niet alſo in de dupſterniſſe uptghe: 
bluſchet / dat fp niet eenich gepoelen haerder on: 

1. Met het fierffelgehept en hebben, Daorwaer de conſcien⸗ 
getungeniffe tie De welcke onderfchept makende tuſſchẽ goet 
tre camfaen: eñ quaet /met Godts oozdeel ouer een comt/ de 
—* ſelve is een ontwyjffelye teeckẽ des onfterffelijc- 

ken Geeſts. Want hoe ſoude een roeriuge (ander 
weſen tat den Kichterſtoel Gods comeñ / eũ haer 
ſelven door de bekenninge der ſulcker ſchult verz 
ſchricken? Want het lichaẽ en wort niet geroert 
dooꝛ vzeefe Der geeftelijcher ſtraffe:maer ãlleẽljc 
De ziele, Waer upt het volgt dat fp eẽ weſẽheeft 
Ende oock de kenniſſe Godts betupcht genoech 
Dat de zielen / Dewile fp voorder comẽ Dan haer 
De weerlt firecht/onfterffelijc zijn: want cen ver⸗ 
ganckelijcke cracht en (oude tor De fonteyne des 
levens niet geraken, Tenlaetſten / dewle fa vele 
overſchoone gaven daer mede deBeef: des men: 
fchen verciert is /Betupgende dat wp Baddelijer 
ig in hem inghedruckt / ſos zijn Die alle ghetupge: 
niffen zyns onfterffelijckt wetens, Want het gez 
Hoelen Bat mde onredelhcke Dieren is / daten 
ſtreckt hem niet bupten het lichacm : of pmmers 
niet voorder dan tot de Bmghen die hem moghen 
boo? oogen camensmaer De roeringe des Geefts 
Des menſchen Boozlupftert Wemel ende Aerde / 
tnde de berborgentheden der natuere / ende bez 
grat alle eeuwen met verftant ende gedachte: | 
niſſe / alle dingen ordentlck fchickende/ende upt 
Be voorgangẽ dingẽ de toeconende verſtaende/ 

leven bez 
gaefte 

Ze, et De 

kemniſſe 
Godts. 

3 · Met de 
treffelijcke 
gaben / daer 
mede (Dis 
vereert.· 

Het 1. Boeck. 
waer mede fp claerlijc bewift/Dat indEmenfche 
wat is Dat Berfchepden is vanden lichame. Wy 
begrijpen den onſienlyckẽ God en de Engelé met 
ante verſtant / het welche niet en gefchiet ban den 
lichame. Wp verſtaen wat recht ende rechtveer⸗ 
dich eñ eerlyc is / Get welche Boor het lichamelijc 
geboelenis verborgen. So moet dan Dat eẽ geeft 
3jn/Daer in Dit berftant is, Ja oac Den (laep fel- 4.Door ne 
be (Die den menfche het berftandt benemende) wonder lijche 
ſchiynt hem ooc van Get leven te beraoven)ig een Heehekngen 
claer getupghe der onſterffelhekheyt / want hp en vzoom abe: 
beengt niet alleenlijchk gedachten der dingen Die (chicdeis 
nopt en zijn geweeft/maer oock verſtant der dins 
gen Die in tuecomende dinge futlen gefchien, Ick 
roere defe Dingen cortelyck aen/de welcke gac de 
Hepydenſche ſchryvers feec verbeffen met luſti⸗ 
ge bercievinge der woorden: maer bp de godfalie 
ge Leſers fal de enckel germaningheghenoech 
zjn. Eñ waert dat de ziele niet en Ware cen wer 
ſentlje dinc/eft onderfchepden bandé lichame/fo · Met bele 
en faude De ſcheiftuere niet leeren dat wp in aer: BUEIE 
den hupfen woonen / eft Doo? den doot verhupſen uee ne 
upt denCabernakeldes vleeſchs / eñ upt doẽ Dat bevlige 
herderffelijc is / an Dat wp ten epnde ten laetſten Srzftuere 
dage laon hebben na dat een pegelijc gedaë heeft 5 coz, … 
in het lichaem. Want voorwãer deſe plaetfen ent ende 5 ende 
diergelycke / Die alom gelefen worden en onder: — 
fchepden niet alleenljck openbaerljc de ziele van omee· 
het lichaem / maer geben oocte kennen dat fp is 
het voorneemſte Deel des menfches / Bewijle den 
naem bes menfchen haer wort toegheſchreven. 
Ende als Paulus de geloovige bermaent dat fp 1-Lor7ere 
hẽ fallë repnigê vã alle befmettinge deg vleeſchs 
eñ des geeſts / ſo ſtelt hn twee Deelen inde welche 
de ourepnichept Der ſonde is. Ende als Petrus perzen 
Chriſtus noemt d Paftoor eñ Bifichop der ziez 
len/fo (oude hp qualbe gefproken hebben / waren „Peter. 
De zielen niet De welcke Theiſtus met fulcké amps 
te Dient. jae Waert Dat De zielen niet haer eyghen 
weſen en hadden /fo en foude het oac niet comen 
ſtaen dat hp fept ban de eewige falichept der zie: Pet zr 
en eñ Dat hp gebiedt de zielen te fupverêjeft fept/ erk, 
Dat de bofe begeerten ftriĳjden tegẽ de ziele : bovẽ 
deſen / dat den authuer des brief tot den Hebreẽ — 
fept/dat De Paftoren wachte haudenom rekene Lebr.iz.i7 · 
fchap te geben Boo? onfe zielé, Wier toc Dient ooc 
dat Paulus Godt aenroept tot getupge zjnder 
ziele:want fp en foude voor Godt niet fehuldichp * Coes 23e 
worden / Ware fp niet Der pjnmge eñ ſtraffe on: 
derworpen. Det welcke oock claerljcker uptgez 
Deuct Mort in de moorden Chzifti/ alst ho beveelt 
dien te vreeſen / Die na Dat hu her lichaem gedaot LF atrbere, 
heeft / oock kan de ziele werpen int helfche oper. Lucs, 
Boven def en heeft de authuer des Sendbriefs 
tot Den Hebreen niet mogen claerlijchier het weſẽ hzeb. ra. . 
der stelen beveſtigẽ / dan alg hy de vaders onſes 
bleefches onderfchept van Godt die eenige Da: 
ber der geeſtẽ is Eri waert Dat De ziele Hade gez uc. 16.a⸗ 
vanckeniſſe des lichaems verloſt zjnde/ niet en 
feefden/fo foude Chriſtus ongefchictelije feggen/ 
dat de ziele Lazariin blyſchap is / eit wederom — 
de ziele des ſhcken met grouwelicher pijne gez *®5 5 
ſtraft wort. Dir felve bevefticht Paulus / als hp 
leert Dat Wp upt Woon van Goð / ſo lage als Wp \ 
in Get vleeſch waoné: eñ dat Wp zijn tegenaraoy: Actoz.ꝛ3.. 
dichept gebrunckẽ / als wp bupté het vleeſch zn, 
Eñ op dat ic het niet te lancmake in een fake die Dan het niet ſeer dupfter enis / fa wil ic alleentic Dat hier Boos tot 
toe (eggen/dat bp Lucam dit onder De dwalingẽ frercke bebe 
der Dadduceen getelt wort / te weten / dat fp niet inge bam de en geloofden Dat daer Engelen eñ geeften ware. eeb die vac 
2 + Def fake can oac daer mede (kerchelije bes zielen, 

E iiij veſticht 

Eol. 28, 



Cap.1s. 
veſticht woeden) dat geſchreven is / dat de men: 

Seneſ. nꝛ7. ſche fp geſchapẽ na de gelyckeniſſe Gods, Want 
hoewel de eerlyckheyt Godts oock haven ſchyn 
geeft in Den uptwendighen menfche/ ſoo is noch⸗ 
tans fonder twijfel zijn beelt eñ gelyckeniſſe ep- 
gentle gelegen mde ziele, Je en verſake niet Dat 
de wptwendige gedaente / fo Verre Wp Daer doo? 
verfchepden ziju vande onredelhcke dieren / ons 

Obiv Meta⸗ Gode gelycker maect, Iſt Dat pentant wil oock 
er dit onder het beelt Godts achte / dat de menſche 
goedameiy vie is gefchapen met den mont opwaerts / ef gebo⸗ 
ebenbeelt fp, Den den Demel te aenſien / eñ her aenſichte na den 

Wemel te Geffen daer alle andere Dieren zjn gez 
fchapen metten hoofde na de aerde / ic en ſal met 
feer Daer tegen ſtrydẽ / ſo verre Dit vaft blft / dat 
het beelt Godts / het wele in deſe uyt wẽdige din⸗ 
gen geften wort / of zynẽ ſchin geeft / geeſtelyc is. 

efereban Aant Ofiander (welcken z„hne epgen geſchriften 
hecbeerr betupgẽ verkeerdelyc verſtandich te zijne / in onz 
Godts wort nutte gedichtſelen )vermenght Den hemel met de 
Wederiepte gerde / als hp Get beelt Godts alfo wel int lichaẽ 

als indeziele fet. Hy ſeyt dat de Dader / Sone) 
eñ W, Geeft haer beelt fetten inden menſche / om 
dat of coon Adam hadde in geheelheydt geblez 
ven / Ehriftug nochtans (oude menfche geworde 
hebben: Alſo nader ſulcker gevoelt, was Het lic: 
haem dat Cipifto verordẽt was / het eremplaer 
eñ voorbeelt der lichameljcher figuere Die Doen 
tas gemaects Maer waer fullen fp ninden dat 
Epriftug fp het beelt Des Geeſts? Ick bekenne 
voorwaer Dat de eerlijchhept der gantfcher Gor 
bept haren ſchyn geeft in den perfoon des Mid⸗ 
Delaerg:maer Goe (al het ewige Woot ghenaët 
Worden een beelt des Geeſts / dewyle het nae De 
pydeninge Vaag gaet £ Fut coꝛte / het onderfchept 
Dat tuffchenden Sone eñ den Geeſt is / Wort te 
niete gemaect/ift dat de Geeft DE Sone zijn beelt 
noemt. Bont defé begeere ic van hẽ te wetẽ / hoe 
Chꝛiſtus int vleefch Dat hp heeft aenghenomen/ 
den Geeft uptdruct /eft met wat teeckenen eñ bez 
opgingen Gp des ſelven gelijckeniffe afbeeldet. 
Ende Be wijle Die woorden: Laet ong den men 
ſche maken/etc,ooe Den perſoone des Soons toe 
comê/ ſo faldat vpt volgẽ / dat hp sns (elfs beelt 
eñ gelockeniſſe ishet welcke tegen alte reden is. 
Boven defen is De menfche gefchapen atteenljck 
nat’ voopbeelt of exempel cheiſti/ ſo verre hy men: 
ſche is / iſt dat wp Get ghedichtſel Ofiandri aenne⸗ 
men/en alſoo is Chriſtus / ſo verre hp ſoude met 

Oſianders 

GSeni26. 

sian Oſin⸗ 
ders beuſe⸗ 
Vinger fet 
Aib ele 
Eap.r. renvleeſche beeleet worden de gedaente geweeſt 

&tsetee nac de welcke Adam gemaect is. Maer de ſcheif⸗ 
tucre leert geel anderſins / dat de menſche is nae 

aar pinade ger beelt Godts gheſchapen / om dat hp Cheiſti 

Dhlede die het eenige beelt Sodts is)gelije was. Maer 
Debzeer3. in bit enig ooc niet ſekers. Daer en fg voc geen 
—— elepn geſchiel vanhet beelt eſi gelhekẽiſſe / dewy⸗ 

het beelt ende 
gelijckeniffe 
een onderz 

fchept fp. 

te De uptleggerg een onderfchept ſoeken tuſſchen 
defe twee woorden Die Dochs geen onderfchept en 
hebben anders Ban dat het woort ghelyckeniſſe / 
ig goor een wtlegſeleñ verclaringe daer bp geſet: 
Wp weten ten eevften Dat het den Hebreen ſeer 
gewoonlic is /een Dine met verſcheyden Woorden 
tweeraet te verhalen eñ verclarẽ: ten andere en 
ig in de fake ſelve ge en twyfelinge / dat Be men: 
ſche wort her beelt Godts ghenaemt / om dat hp 
Gode getije is:waer —— nbaer is /dat Die 
fpattelipe doẽ / Die ſcherpſinnichlyc philoſopheren 
inde woorden / Get fp Dat fp t'beelt/merche de He: 
breen noemen Zelem, achten in Def ubftantie der 
ziele te zijne/ eñ De gelckeniſſe de welche fp De- 
muth noemen / inde gedaente nfte hoedanichedẽ: 
Bet fp Dat fp pet anders woortbzengen, Want als 

Van de kenniffe Gods des Scheppers; 
Godt heeft Voor genomen den menſche te ſchep⸗ 
pẽ na zyn beelt / ſo verhaelt hp tgene dat dupfter : 
was / berclarende mer Dit Woozdeken: Na zjn 
gelyckeniſſe: gele of hp (eggen wilde / dat De den 
menfche foude maken / in den welcken hp (oude. - 
als hem felvenaf Beelde om de teeckenen zynder 
gelyckeniſſe Die in Den menfche gedruckt zjn, So Genre 
Ban Moſes wepnich Daer na cſelve verhalende / 
noemt tweemael tbeelt Godts / ſonder de gelijc: 
keniffe te melden, Eñ hetis van clepnder weer: cen ander 
de Dat Oftander tegenworpt / te weten / Dat niet tegenwozs 
een deel des menicjes) of de ziele met hare gavẽ / buse Dan 
en wort het beelt Godts genaemt: maer De ghe⸗ Diane 
heele Adam / de welche Heeft ban der aerde/ Daer 
van Gp gemaect was /Zjnen naem gecregen. Ick 
feggedat alle Leſers Dit fullen achten geenghe⸗ 
wichte te hebben. Mant hoewel de geheele mene Autwoeee/ 
ſche wort Mortalis (Dat is flerffelijc) genaemt/ (a 
en is nochtans daerom De ziele niet der Haat on: 
derworpen:eñ wederom als hp ghenacmt wort / 
een redelijck DBier/en comt baerom de reden ofte 
het gerftant deu lichame niettoe, Daerom hoe⸗ 
wel de ziele geen meufche enis / ſo en ift nochtans 
niet wonderlijk nach ongeſchlckt / dat hp na der 
| opt het beelt Godts getdemt : hoewel ick 
houde Bat fondament Dat ic weynich te vorẽ gee 
fet hebbe/te weten/dat het beelt Godts he ſtrect 
tot de geheele wprnemende bercieringe/Waermes … 
De de natuere Des menfchen de andere Dierente 
bover gaet, Eñ mer Defen woorde / beelt of gelye⸗ 
keniſſe Godts / wort beteeckent de gheheeſheydt 
of volmaeckheyt Die Adam Badde/doen ziju ver⸗ 
ſtant noch vechte zijne genegentheden na de vez 
delehept gefchiet/ zijne ſumen mee rechter orde⸗ 
vingbhe ghetempert eñ gematicht Maven / eñ met 
warachtelycke uptnemende gaven Be Goochepdt 
zhns (cheppers uprdgucten. Eil hoewel het beelt gnden hees 
Sodts voornemelijc was int herte eñ gemoet/of len — 

Dat beelt 
Godts. 

in De ziele eit Bare machtt ofte werckingé / noch: 
tang en wag in hem geen deel (ooc tot het lichaẽ 
toe) waer in niet eenige voncxkẽ Bier geljckenif: 
fe glinfterden. Bet is vaſt Dat oock in alte Deelen 
ber werelt eenige teeckené der eerlijchept Gode 
ſchynen:waer uptmê mach verſtaẽ / Dat de mene 
fche als Godt zijn beelt in Hem ſet / wort verhevẽ 
boven alie andere creatuere / eñ als van gemeps 
ne Dingen onderfchepden. Men moet niet verſa⸗ 
kendat de Engelen zijn na de gelyckeniſſe Gods mat. ꝛr ge⸗ 
eſchapen / Betwijle (gelije Cheiftus betupcht on: 
eopperfte volmaechthept is den Engelen ga 
geworden. Maer Moſes peijft miet tc vergeefs 
De genade Gods tot ong mer defen fonderlingen 
Yof/ alg hp alleenlyc fienlijck Dingen metten mene 
fchevergeljeht. it 
4 Maer noch en fchönt geen voltomen beſchrij qe wat mas 
vinge defer beelde gegeven te zijne /ten fp Dat het eije * 
claecder geopent worde / met Wat Dinge de men⸗ nee zielen 
ſche te boven gaet / ende Waer in het moet geacht fat geacht 
Worden een fpiegel der eerlhcheyt Godts te zijn, moeren wor⸗ 
Ende dit en can nergens mat bet dan upt de We? de 
deroprechtinge der verdozven natuere / bekent vechtingse 
woyden, Dat Wam Lan ſynen ſtaet afvallende / Door Eet: 
ig doop de afwijchinge vervrent geworden van Mm ar te 
Godt dat is fonder twijfel. Daeronrof Wp 
ſchoon toelaten dat Get beelt Godts in hem niet 
enig gantfcheltjch te niet geworden ende uptge: 
wiſchet / fo is het vochtans alfa verdorvẽ / dat al 
wat Daer vau s overgeblevẽ ſy eẽ grouwelycke 
miſmaecktheydt. Daeromis het begin om onſe 
fahehepdt wederom te gecrygen / inde wederop⸗ 
reebtinge gheleghen / de welcke Wp hebben door 
Eriftum : dewelke oock am Befer ſake wille ge 

noem 

Gen zele 



Cap. 15. 

1Coꝛ. 15. 45 

Cel. 

Het I. Boeck, 
noemt wort / deu tweeden Adam / om dat hn ons niffe in haer heeft, Eñ ooc en is De mepninge der 
heeft de waerachtige geheele volmaecktheyt we⸗ Waerhept niet gelije die ſommighe hebben / die de 
der gegeven, Want hoewel Paulus de obervloe⸗ gelckenſſe Gods ſetten inde heerſchappie die 
dige genade Gods in de weder gheboorte pryſt | Den menfchen te gegevẽ: gelijc of hy alleenlic hiet 
den levendichmakenden geeft (Haer mede De ge⸗ in Gode gele Ware, Dar Ip een herre eñ beſitter 
feovige van Chꝛiſto begaeft warden)ftellende te⸗ aller dingen gemaectis, Want het beelt Boos 
gende levende ziele / m He welche dam was ge⸗ is in Den menſche eñ niet bupren den menfche te 
fchapen/! fo neemt hp nochtans dat ander hooft⸗ ſoecken / ja het is / het binnenfte goet dersiele, 
fEuch niet wech / te weten / dat die ſy het eynde der 5 daer cer ic voorder voortga / is het noodich 
weder geboorte / namelyck / op Dat Chriſtus ons dẽ raſerie der JRanicheë te wederſtaen / de welcz 
na get beelt Gade Gmaße eñ vernieuwde, Daer: he Serpetus heeft geſocht te deſẽ tyde wederom 
am leert hy ergens dat den meuwẽ menſche verz, opte beengê. Om dat Moſes ſchrft dat Godt 

Fol.29, 

Ger hp vban⸗ 
De crathten 
Derzelen 
andelt bera 

werpt hp DE 
raſerie Det 
JManicheen nieut wort na het beelt des genes Die hem Geeft 

gheſchapen / waer mede Dat dock ouer cen comt: 
Doet aen den nieuwen menfche/ Die nac Godt ig 
gefchapen. u moeten wy fie Wat Paulus veor: 
nemelije begrijpt onder deſe vernienwinghe. Len 
eerſteñ ſet hy bekenumnghe / ten anderem oprechte 

Ephe · a. 4e 

Wit onder 
deſe weder⸗ 
aprechtige 

heeft in her aeuſichte Des mẽſches cen blag des Ine Serve 
levens in geblafen/ Daer upt heben ommige ge: Han den oo: 
mept Dat de ziele pet ban de (nbftantie Gods frzonck ver 
in De menſche gebracht / gelijck of cenich deel der — 
ongemeten Bodhept / Ware inden menfche ghe⸗ 
vlseyt. Maer war grover eñ ſchandelcker onz 

begrepen 
Wort. 

Gen, 27. 

rechtverdicheyt ende Geplichepdt /[waer upt wp gheſchictheden deſe Dupvelfche Dwalinghe met 
verftaen/Dat in het begm het beelt Gods / in het haer brengt / dat is licht met copte waarden te bez 
licht des gemoets oft verſtants / m De rechtichz wijſen. Waut iſt dat De ziele de menſches is upt 
des herten / ende inde geſontheyt aller deelendes het wefen Gods gecomen/fo fal daer upt volgen / 
menſchen / was cen merckelije beelt Gads. Want Dat de natuere Gods is niet alleenlijc de veran⸗ 
hoewel ich bekenne dat Get zijn onepgê eñ ſpnec⸗ Deringe eit der genegentheden / maer oock de onz 
dochiſche wijfen van fpreken/faen can nochtans wetentheyt efi De boofe begeerlijcheden/ ende der 
deſe grant niet benomen worden / ze meten / Dat |fwachept ef alle feylen eñ gebrenẽ onderworpen 
het ghene dat her voorneemſte is in De vernieu⸗ 

Wwinghe des beelt Gods / gock fp het opperfte gez 
weeft inde ſcheppinge. Cot dit ſelve Dient oock 
dat Gpergens fepdi/dat wo mer antdeehsten aen: : 
ſichte De eerlijchhent Chriſti genſchauwende / nae 
her (eige heeſt verandert worden. Wy (ten nu hoe | 
Dat Chriſtus een feet volmaeckt beelt Gods is: 
na de welcke Wp gemaect zijude/alfaa weder op: 
gerecht worden / dat wy in waerachtige Godſa⸗ 
lichepi/rechtweerdichept / ſuverhz ende verſtant / 
ber beelt Gods dragen. Als Wp Dit weten/ fa ſal 
Be mepninge Oſiandri vader figuere des lichaẽs 
tichteljc bp haer felven vergaen. Bat de man al: 
deen moet bet beelt eñ cerlijchept Gods genoemt 
bp Paulum / daer her Wijf van De eere Woet uptz 
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Sheen ongheffadiger dinck dan de menfche / om 
Dat zijn stele Doop verfchepden roeringhen mort 
mengerlep wijfe beroert / ende Geraerts ende. 
ginfwaerts gedreven. Somtijts dwaelt den mẽ⸗ 
fche door onwetenthepdt / Gp wort doog allerlen 
feer clepue verfoeckinge overwanné. Op weten 
dat De zieke ſelve is den poel aller ontepnichepdt, 
Deſe dinghen alle orde Der natuere Gods toes 
geſchreven / ift dat Wp aennemen dat de zile (js 
upt her weſen Gods / oft dat fp verborgentljck 
bande Godhept bloept. Wieenfoude hier van 
niet verſchricken? Paulus fept wel waerachtich⸗ Aetor7.zi8 
Ick vpe Arato / dat Wp zijn het geflachte ofte afz 
comfte Gods /maer dat en ig nict na de ſubſtan⸗ 
tie / maer nae de hoedanichepdt oft qualiteydt / te 

Teamr, je 

geſioten / dat wort Ban De Politiſche opdeninge Gs weten / ſo verre hp ons heeft met goddeleke gaz 
ſtaen / gelyck het claer is vpt het vervolch Maer Len verciert, Maer het wefen des Scheppers te 
dat onder Ger beelt (ban her welcke wp nu ſpre⸗ verſcheuren / op dat een pegelijck ten Heel hebbe / 
kẽ begrepen wort al wat rot het geeftelijceft ee⸗ dat is te groote uptfinmichept, Sa moetmen dar 
ige leu behoort / dat is nu (gelijc ic nu meyne) vaſte Gouden dat de zielen (joewel hen het beelt 
genoechfaemlijck bewefen, Dit felwe bevefticht Godts inghedruckt ) niet min en zijn gheſchapen 
Joannes ergens met andere woorden / ſeggende dan de Engelen, Ende de fcheppinghe en is niet 
Dac her eeuwige le en dweſck van demaenbegine cen ſtortinge ofte bloepinge eens dinckx upt cen 
ne was in Get eeuwige Woort Gods / is het icht auder/maer een begin eens weſens upt niet, Cit 
der genden geweeft. Want voorgenomen Geb: men moet niet terftont feggen/dat de iele is upt 
bende de fonderlinge genade Gods te pryſẽ / daer de ſubſtantie Gods genomen / omdat fp ban 

„mede de menfche de andre Dieren te bavengact/ God: is ghegeben/ ende upt het vleeſch herhup⸗ 
am Gem van her gemepn ghetal der dingen af te fende/tot God wederkeert. Ende Ofiander ber: 
fonderen/ om dat hp een fanderlinge leven heeft werret oac in defen deele hem ſelven in godlaofe 
vercregẽ / dat met DE licht Des verſtanes ig ver⸗ dwalinge / dewijle Gp hem (elven te feere verheft 

Ecci.i 3,73 

Ende de ras 
fecie han 
Oſiander / die 
het beëlt 
Gods inden 
menfche met 
en beken:ſon⸗ 

Dantiat 

heler: Gods gefchapen. Daerõ dewijle het beelt Gods 
tweett ig oor is De geheele uptnemende cierlichept der mẽſche⸗ 
Ben balwaer Tjcher natuere / De welche in Adam Was voor de 
td bei afvallinge/eù is Daer na alfo gefchent eñ bpnate | 
Banneee or” Miete gemaect/Bat upt Dié val niet en fp overge: 
de waer het Bleven/onverwerret/ongebzoken ende onbefmet 
edenis ‚fo woꝛt ſy nu eẽſdeels gefië inde uptvercorene / fo 
eaten Dier (osn * geeg Lr, Wase (al 

aer volcomen claerhendt en in den hemel. 
rset in, Ende op dat wp weten waer in Die gelegen is ſo 
DeBuevuts is Ger noodich te handelen van de crachten ende 
biceps, ende wercken Ber ziele, Want De fpeculatie eñ bedenc: 
—— kinge Auguſtini / heeft geen vaftichept/te weten / 
Gods, _ Dar Defiele fp ecnen fpigel der Drievuldichepdt/ 

* omdat fp hek verſtant / den wille / eñ de gedachte 

eenichte ſa be wt hp mede hae hp ig nae het beelt 

\ 

ĳ in zijne bedziegerien/ Get beelt Gods inden men: der de wez 
{che niet bekennêde fander eẽ Wefentlijcke vecht: (entickegen: 
beerdichept : ghelijck of Bod ong niet en conde OUDE 
hem felven gelijck maken dao? de onbegrijpelijce 
ke cracht zijns Geeſts / ten zp dat Chriſtũs hens 
ſelven fubftantialie in ons uptffopte, Ben mach 
deſe verſtrickinghe vercieren eñ beſtrycken met: 
wat verwe men Wils nochtans en ſullen fp de oos 
gen des ver ſtandigen Leers nimmermeer alſoo 
verſtricken / Darmen niet en (al fien datſe npt be 
Dwalinge der JRanicheen comẽ. Maer als Pau⸗ 
lug hãdelt vã de Gnieuwinge des beelt Gods/ 
fo cannen lichtelhck upt zijne woorden verſtaen / 
dat de menfche Gode gelijck was / niet door ine 
vloepinge der goddeljchker fubftantie/ maer door 
de genade eũ cracht nanasan 17 

DIEps - 

Evs: eet 
- —— 
— — — * 
Pm — 

Nt 



Caps. 

Gp fept Dat Wan der eerlijchheptaBods aenſtende 
rot Bet fee beelr verardert worden / als vandé | 
geeft des Weerd /de welcke voorwaer alſo in ons 
werckt / dat hp ons nochtans niet en maeckt van 
der ſelve mbffantie met God. le 
6 Wet ware dwaeſheydt de beſchrnvinghe der 
ziete fe foectsen Bp De Philoſophẽ / onder de welc: 

Om te coz 
meu tor De 
berelatinge i de 
bape tra}: he bpna niemant (uptaeramen Plata )vaſtelyck 
gender Zelf em ſeyt Dat De fubftantre Der ziele onfterffelje is 
—— De andere Socratiſche Philoſophen / roeren oot 
—— die aen 6 ip alſo off ei: der en — 
sere Gpeans dwelck hp felve nz vaft en hielt. Maer het gevoe⸗ 
SDE EPE ven Pratonts is dae om rechter / om Dat hp het 
berfchenderi beelt Gods aenmerct inde ziele, De andere hech: 
onfeker/ ende ten de machten eñ wercken Der ziele fo ſeer acu 
Duplter · ¶ dit tegffenwroordige leven / Dat fp bupten Get lie 

Baem haer niet en laten, Maer wp Gebben te ve 
rengeleert npt de Schriftuere / Dar De ziele is een 
fubftantre ronder hehame nu moeten Wp daer 
Bp fetten / dat fp / hoewelſy epgenljch niet en 
Worineenige plaetfe begrepen / nochtans is in 
het ſichaem ghegeven/ende Daer in Woont als in 
gen huys / niet afleen!je om allert dE deelẽ Des liez 

haems teven te gegeven/ eñ De leden nutte eñ bez 

Derziele quame inſtrumenten te maken tot haer Werc: 
heerlishept. Ken/maer ooc om de overhaut te hebben inde rez 

geeringe des levens des menſches / ende dat niet 
atteentice atngaende De werk Des acrdifchen lez 
veus / maer oac om Den menſche te Gwecken dat 
hp God eere eñ Biene, Woewel dit laerfte niet cn 
Wort tlaerljc geſien in deſe verdorven natuere) 
nochtans sijn eenige overblyfſelẽ ſelfs inde ſey 
tert eñ gebreken geblene. Want Waer upt zijn de 

menfehen ſoo feer fgzchauldichh voor de faem oft 
goeder naem ten fp upt ſchaemte? Eñ Waer upt 
camt DE fchaemtes anders Banupt het denfië der 
deueht? Ber Welcker begin eñ oorſake is / dar de 
menſehen verſtaen ten felven geboren te zijn om | 
reeht veerdieheyt te ovderhauden : eñ hier in ift 
zaet der Lieligie befloten. Eñ gele fander tWij- 
fel De menſche 18 gheſchapen om het hemelfche 
jevbẽ te bedenckẽ eff hem ſel ẽ Daer toe te berep: 
den alſos iſt vaſt Dat De kenniffe Daer ban is der 
zielgirgedsuet. Eñ voorwaer de menſchẽ en fou: 
Be hef voorneemſte gebruyck Des verftants niet 
hebben / waert Dat hen zyn epgen geluekichepdt 
verborghen Ware: der Welcker bolmaeckthepdt 
is by God eñ met God vereenicht fe zijn, Daer: 
om is het voorneemſte merch Der ziele wa Dit fel 
ye te ſtaen / eñ daerom hoe een pegelije meer arz 
Bept om tot Godt te comen / ſoo beel te meer ber: 
ſtants en vedelijckhepts bewyſt hy hem (elven te 
Gebben, Die meer dan een ziele fetten inde men: 

Daris  fehe/te weten/een gevoelende / ende een redeliche 
is re eg ziele / hoewel der ſulcker woorden eenen ſchyn 
meufsjee __ Der Waerhept hebben / nochtans dewijle daer in 

geen vaftichept en i8/fo moeten Wijte verworpẽ / 
ten sp Dat Wp ons willen in onnutte ende licht: 
peerdige ditghenquellen. Sp ſegghen dat tuf: 
ſchen de inſtrumentiſche voeringhen / ende het 
tedeljek deel Der ziele / groote teghenſtrydinge 
is. Antwoorde, Maer de reden felve ig oock met 
Baer ſelven oneens / ende hare reden firijden als 
vyandiſche heyzſcharen D'centeghen den ande- 
ren.Maer dewie deſe beroerte ende verwerrin⸗ 
ge is upt Be verdorventheyt der natuere / ſo wort 

‚Daer upr verkeerdelyek verſtaen / Dat daer twee 
Pri vee gielen zijn / om Dat de machten ende werckingen 
Puuofopben DEF äe e niet over een en comen in- ſuſcker mate 
megninge _ AlS(pbehooren, f Hoort vande machten ende | 
ban ze eoche wercken Der ziele fcherpfinmichljek te handelen) 
Aen. dat late ick den Phtofophen over & ons fal * 

Van de kenniſſe Gods des Scheppers. 
flechte beſchryvinge genoech ziju! om de Godſa⸗ 
lichepe te ſtichten. Geh bekenne Dar de dingen die 
fp daer van leeren/ zijn warachtich / eñ luſtich / eñ 
nut / ende wel van Ben berftaen ende beſloten / ich 
en berbiede oock nieimandt Dit te lefen Die begee⸗ 
rich ig om re leeren. So late ick danten eerſten 
toe/dat daer sijn vſſmnen / de welche nochtans 
Paro liever eeft wiftrumenten te noemen / dao? 
de welcke alle dinghen die den menfehe voorco⸗ 
mer / Worden nihet gemeyn gevoelen / als tm cen 
ſeker vat / in gedruppt. Baer na volcht phanta⸗ 
fta de bedeckinghe Die De dinghen oordeelt Die ſy 
va tgemepn gevoel heeft aengegrept. Daer na 
de reden / De welche het algemepn oopdeel heeft. 

in Cleeletae 

Cẽ laetſtent' Bftant/ Get welcke met ernftige eñ 
gerufte aenſchouwinghe bemerckt dat Be reden 
pleecht herwaerts eñ ginfwaerts uptleopende 
ce roeren, Item Dat met deſe drie machteri/waer 
doo? wy bekennen) te weten / het berftant/ De vez sr, — 
den / eñ De phantaſie / oock dzie machten door de u⸗ 
welcke Wp begeeren / over ecn comen /te weten / cap,ze 
De wille Wiens ampt is / te begeerẽ het gene dat 
het verftant ef De reden Boop vett / ef De macht 
tot toopnichept/Dde welcke aengrjpt het gene Dat 
vande reden ende phantafte ig voor ghegheven: 
ende de macht tot begeer yckheydt deweſcke de 
Dingen aengrypt Die van de phantaſie eñ het gez 
poelen ig Hoorgeworpen. Of defe diyghen (cheon 
waerachtich zyn / ofte ymmers der waerbepdt 
ghelck : fo achte ick nochtans beft die achter te 
taten/om Dat ick vreeſe Dar fp ons (oudt: meer in 
duptſterheyt verwerren dan helpen. Iſt dat pez 
mande Wilde machten Der ziele op rẽ ander wijz 
fe deelẽ / ſoo Dat De eene ſy de macht tot de begeer 
tch3/de welcke hoewel ſy fonder reden is / noche 
tans De reden gehoorfaem ie / fo verre fp gelept 
eñ beweecht wort: eñ de andere/de macht tor G- 
ftaen genaemt worde / De welcke in haer ſelben fp 
Be reben deelachtichzic en fal Dit nier (eer weder- 
legghen. Je en Wilde goc Dit niet wederleggẽ dat 
daer drie beginſelẽ 3jn/Waer wet al het doen des 
menſches comt/te Weten het gevoelen / het ver⸗ 
ſtant / eñ de begeercheyt · Maer laet ons liever 
een deelinge nemẽ Die een pegelje mach verſtaẽ / — 
de welcke voorwaer nier en wach upt De Philo- Fapanr 
fophen gehandelt wordẽ:wãt als Die Wille op het De ouprici 
alber flechtfte ſpreken / fo deelen fp De ziele in be- in tellecue 
eerte oft luſt / eũ int verftant. Eñ deſe twee ma- 
ẽ fp Wederom dobbel; wãt ſy ſeggẽ dat het ver · 

“Dat ban 
fuicher Phi⸗ 
loſophen 
mepumge te 
gehoelen (Pe 

ſtant fomtörs ig te contemplatdf/cûà alteëlic inde 
aenmerckinge befich/ alg dat met de kenniffe al- 

| Teenlic te bzede zjnde/ geen roepinge en heeft tot 
Dof oft werckẽ Defen fake mepnt Cicers betee ⸗,. 
kent te zijne met dat Latynſch woort Ingenium / De findibese 
(welche wp fonts leggen Önuft) Eñ dat ſom⸗ 
tte her verftant fp dadich / doo? Get aengrypen 
deg goets ofte Des quaet sg Den wille menich{m& 
roerende, Ei hier onder is De wetenſchap Lan 
mel ef rechtveerdichlyt te leven begrepen. Den 
luft / deelẽ fp oac in wilſe en begeerkichept, Als dE 

| luft Der reden ghehoorſaem is / fo noemen fp dat 
wille:maer als hy het joc der rede verworpede / 
uptloopt tot onmatichepdt / dan Woet 1 bp eget: 
lgehert ofberoerlichept genaenrt. Alſo bedencht 
p dat in Den menfche althdr de reden ſult is / Dar 
dp hem Daer mede can vecht ende welregheeren. ren eracps 
7. Dan defe mijfe van leeren Worden Wp bezen im thees 
dwonghen Wwpnich af te wycken / om Dat De hauteiwde 
Phirofophen (den welcken de verdervinghe der zn Dille, 
natuere/Die upt De ſtraffe der afwickinge 1e ge: ve chzijfres 
tomen/onbekent was de twee ſtanden des mẽ⸗ iyckeiecre 
fiches die feer verſchepden zhn/verheerdelie ver⸗ ovet ten· 

mengen 

De afdeelinc 
ge ban der 



Cap. 1 Se 

mengen, Laet ons dan aldus achtẽ / te wetẽ / dat 
daer zyn twee deelen der ziele des menſches die 
tot den teghenwoordigen handel Beguaem zyjn / 
namelyck / het verſtaut eñ Den Wille, Eñ dat het 
ampt des verſtants ſy / de Dingen te onderſchep⸗ 
den / die Ben menſche voortomen/na Dat het een 
pegeljcacht te pryſen oft te ſtraffen. Eñ dat den 
wille verkieſt eñ na bolcht het gene Dat het vers 
ſtant betupeht goet te zijnesert Dat hp Beracht eñ 
vliet het gene Dat het verſtant miſprſt. pen 
noeten ons Gier niet laten verhinderen met dat 

Pla Placoin cleyne Dat Anftoreles fcherpfinnelje voorbrengt / 
Phaedo. dat het verſtant epgentlije in hem ſelvẽ geẽ vac: 

ringen en heeft/ maer dat de verkieſinge de men: 
ſchẽ roert, Want op dat wp niet wordẽ in onnoo⸗ 
dige vragen verwerret / ſo (alt ons ghenoech sn 
dat het verſtant ig alg de leytſman eũ regeerder 
der zielesert Dat den Wille altijt op Des verſtants 
wenchen eñ behagẽ ftet/en miet en begeert dâ na 
zijn oordeel. Op Defe Wife leert De felipe Ariſtote⸗ 
les met der waerbept / dat fchuwen en begeeren 
ſulek is inden luſt als be veftingen of verfaken in 
Bet verffant, Maer hoe ſeker de vegeeringe des 
Gfkants nu is omt den wille te bewegen / Dat ſul⸗ 
ten wy ergens fien, Wier willen Wp alleenlijc Dit 
ſeggen / Dat inde ziele geen macht en is / Die niet 
en can wel onder een deſer twee Deelen gerehent 
Worden, Ende aldus begrijpen Wp het gevoelen 
ander het verftant : het welcke ſonmige Philo⸗ 
fophen alfo daer ban onderfchepden / Dat fp ſeg⸗ 
gen dat Get gevoelen genegen is tat welluft/en 
het verſtant tat het gene Dat goet ende eerlijc is/ 
ende Dat het daer upt comt/Dat de begeerte des 
gevoelens wort begeerlyckheydt ende luft zende 
dat dè gheſintheyt ofte aheneahenthept des ger: 
ſtants / wort wille. Wedẽerom Geop den naem luſt / 
ghebrupcken wp den naem wille / de welcke ghe⸗ 
neynlycker gebruyckt wort. 

Do heeft danGod de ziele des menſches met 
verſtant begaeft / Daer mede fp ſoude goet van 

5 guaet en recht van onrecht ondfchepden/en door 
Der bitenea Her licht Der reden ſiẽ Wat te begeeren is ofte te 
Der menfche ſchuwẽ. Daer toe heeft hp oor gegevê den wiſle / 
oog Den Val, inden welcken de verkieſinghe is, Met defe fect 

ſchoone gave was de eerfte conditie Des men: 
ſches ùptnemende/fa Dat Be rede / verſtant / vVoor⸗ 
fichtichept / ende oordeel / niet allenljck genoech⸗ 
ſaem Waren totde regeeringe des aerdifchen lez 
bés / maer dat de menfche Baer mede oor moch? 
ten clinnmen tet Godt / ende tot de eeuwige ghe⸗ 
luckhepdt / ende Dat Baer hy ooc ſoude de berkiez 
finghe comen die Be luſten fouden regeeren / Ende 
alle De inftrumentifche eoeringen matigen: ende 
dat alſoo de Wille (oude gantſchelck met de re⸗ 
geetinge Ber redenen over éen comen, In defe 
Balmaeckthept ende geheelheyt hadde Den men: 
ſche vrijen Watlte / waer door hp machte / Too hp 
wilde Get ceuwmige leben ende De falichepdt wer: 
crygen endeerven. Want hier wort antijdelijck 

mac, He Bragenniaheboertt Vande verborgen prede⸗ 
Eeri.rs.rs, fEmatie afte Befowdeningbhe Godts, Bant men Jelte Ì * * * 15. handelt hier niet Wát machte gefchien of niet gez 
Ted, 15017 ſchien:maer hoedanithde natuere des menfches 
Benzo, Was, Do wochte dan Adam blijve ſtaẽde / hadde 
Beken Wrijert hy dkar niet enis gevallẽ dan door 
— heeft zijnen epgenen \uille, Maer dewyle zijnen wille 

neen _ Was beweechlyc op bepden zijden (eni geen frant- 
vaſticheydt en hadde om voſſtandich te bihben / 

gat berlozen daerom is hy fa haeft ende lichtelyck ghevallen. 
Philoophen T Borhtans was de verkieſinge des goets ende 
onbekentig DEE quaets Hap /ende niet alltenlijck dit / maer in 
gebaceſt · Het verſtant ende inden Wille Was ſeer groote 

| 
| 
| 
\ 
| 

Lik. Et, 6, 
Cap:2s 

Li, 2. Laer 
bande 12, ſec· 
tor De 2ó, 

Dat werck 
ende de 

rracht Des 

Zen 
Detjen wille. 

menſchen 
door ſynen 

Het L.Boeck. Fol. 30: 
rechticheyt / ende alle Be inftrumentifche deelen 
waren befgooglije te famen gevoecht en gemacct 
tot gehoorſaenheyt / tat dat de menfche hem fel 
ben verdervende / heeft zijn goet gefchent, Wier 
upt zyn de Philofophen in fa groote Dupfterhept/ 
om Dat fp in het Goan huys een wel gemaccte 
wooninge / en in het berbpfterde ende verſcheur⸗ 
De/bequame tfamen voeginge ſochten; Sp hiel⸗ 
den deſen gront/te weten / dat de menſche niet cr 
foude een redelijc Dier zijn/ ten ware dat mhem 
ware De verkieſinge des goerg ende des quaets. 
Den quam ooc inden fin Dat het onderfchept tuf- 
ſchen de deuchdẽ en ſonden ſouden anders wech 
genomen zin waert Dat de menſche niet en con⸗ 
de zijn leven fchicken Booz zijne epgenẽ raet. Die 
was wel recht /hadde inden menfche gef verder: 
vêlche beranderinge geweeſt:maer dewyle defe 
hen verborghen was fa enift gheen wonderdat 
fp Den Hemel met de Verde permenghen, Maer Der Dele, 
Die hen ſelnẽ belijden Chriſtus difcipulen te zyne Basinen « 
en nochtans nde menfche die geſchent en mt gee: rage. 
ftelijche Gderf verſoncken is moch het vaije goet: 
duncken fgecké/ die onderſcheydẽ de Philoſophi⸗ 
fche en de Hemelſche leere alſoo onver — 
Dat fp noch de Wemel noch de Aerde en vaken, 
Maer dit falte zijnder plactfe beter ghehandelt 
wordẽ. Ju meetmen alleenljc Dit weten / name⸗ 
lyck / dat den menſche geel anders was inde eer⸗ 

e ſcheppinge / dan alle zhne nacomers / dewelc⸗ 
ke upt den verdorven menſche hare oorſpronck 
hebbende / De erffelijche ſmerte oac mede van hẽ 
hebben; Want alte De deelen der ziele waren gez 
maeckt tat rechtichept / en het Gftant hadde zjn 
goetheyt en geheelhept/en den wille was vp tot 
De verkiefinge des genes Dat goet was, Iſt dat cen tegen 
pemandt hier teghen wil ſegghen / Dat Ben wille wozpinge 
was alg op een flibberige plaetfe geffelt/De wije Panbenbar 
te zn macht fwack was, Antwoozbe; Dien fel: senen wever 
Ben fant oft graet Was ghenoech om de oi: levo. 
ſchuldinghe wech te nemen, Want het en was 
niet vecht Dat Godt foude met fulcke Het verz 
bonden zin / dat ho Ben menfche foude fulck maz 
ken / dat hp gautſchelyck niet en foude connen paguri; 
noch willen fondighen, Dat hadde wel een be⸗ 
ter natuere gheweeſt / maer ſoo nauwe teghen Goee 
Godt te kben, gelijck oft hy dat hadde moeten “PP 
den menſche gheben / datis meer Dan onrecht : 
want het · ſtoñt in zijnen wille ſoo veel te gheven 
als hem goet bochte, Ende waerom Godt den 
menſche niet en hielt ſtaende met de gave der 
volherdinghe / dat is m zijnen raet verborghen: 
ende het betaemt ong met ſoberheydt wijs te 
ne. De menſche hadde wel gifman GADE De coder 
om te moghen / hadde hp ghewilt Maerho et acar.an 
en hadde Den Wille niet / Daer mede hy faude 2Datent, 
mogben : Want nae fulcken Wille foude pol: Eer: "> 
herdinghe ghevolcht hebben. Pp en ig noch: 
tante niet oñtſchuldichſye die Het ontfangë heeft / 
alleenlijek ont hem ſeſven té gerderben. Maer 
God en Was geenſins bedwonghen Hat hy hem 
niet enn foude eenen middelmatighert ende oock 
Beranderlgcken wille gheven / om upt Hes men⸗ 
fches Lal / ende materie } einde oozfaeck Sjuder 
eerlijchept te nemen; 
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Capittel tb). xvj · De godlos⸗ 
Dat Godt door zijn cracht de ereit Bie ban hent geſchapen fen bekennen 
ed ml ende êen Pegelijckdeel Vaer Han doot geboe⸗ 
Dao: 3u kooefienictjept vegeert, Ten Ges blee⸗ 

ee —— ſches Godt 
V Ooit datmen ſoude God ſuſcken verganc⸗ beuen ¶her⸗ 

kelycken Schepper maken die ſonde alleen: PET tE zins 
We eenmael zyn werck volbracht hebben / at 5 
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e2 ‘t gelag: GEE har : pb À 
ie Sob E toeſchryft. THiertoe dient dat waart Paulidat 

gen Die bp ge⸗ 
balaefchie= « 

t Deet! ogerlegr alteenlch het gene Dat hem (elven van 
MAL 3 Me 

bmerumgee tErftanr perftae / Dat die / die De Achepper aller | ben/moetmen alfa achten dat (p; Gocweleen ges - 
wffenboozte dingems / oock is de eeuwighe Hegeerder eñ bez | gelige zyn naruereljeke eyghenſchap heeft/ noch: 
ae Waerder : eñ Dat niet met eene algeniepide roe⸗ tans haer cracht niet upt ers geen/ Ban ſoo ver⸗ 
Dd ¶ ringe de gantſthe WMereldr eñ alle hare deelẽ voe? | re ſp Doop de teghen woordighe handt Godts be: 

rende: maer met ecu fonderlinge vooefteninahe | weecht worden . Soo zijn fp dan niet anders dan 
een petelije Dine dat Gp gemacct heeft(oac tot De | infkrumenten in de welcke Godt fander ophou⸗ 
minſte MWuſſche toc) onderhoudende / voedende | den ſoo eel crachts in deuppt als Gp wil / eñ nae 
eñ beforgende, Aldus comt C-auid op de gedue: ſynen wille tat Dit oft Dat werc bupeht ef keert, 
righe vodrſſeuinghe / als hp met copte Gagorden | Gheen creatuere Geeft wonderlcker noch luſti⸗ 

prars35. heeft oefent / dar De werelt is ban Godt geſcha⸗ ger cracht dan de Sonne: Want boven dat fp De 
J pen/(eggende Doos Ger woort deg Heeren zjn gantſche Weereſt ſuchtich maect doos haer ſchy DEE 

gehova. de Hemclen vaft ghemiaecht / eñ alte haet cracht ñen / ſos is Dat een groot dinck Bat fp alle Dieren gerupge vez 

Pfalgzenze LEL zaden(als fp Dic indé choor Der aerde erwermt Biessen 

Placa. ſpyſe geefe ror haerder tyt:alsgy geeft /Dan verz 
2öe-93 e 

aenfichte afwent/foo werden fp verfchgickt : als 
bp den geeft wed. rneemt / ſo vergaen fp /- ende 
even weder om totaerde, Als ghy Wederom 

‚ren/ende Daer. na bloemen npt worpen / eñ upt DE - 
bloem vruchten voortbrengẽ. Maex Godt wille: 

de den gantfchen-lof defer dinghen hem (elven 
alfeenle aentreckẽ / Geeft eerft Get licht ende DE 
„aerde met alderlep crupt ende vrucht gemaect - 
eer hp de Sonne Geeft gefchapen, „Daeramecen 
godtſalich menſche en ſal de Sonne met achten 
te ſyne de voormeemfte vofte Aoonghe oorſake 
dier dinghen / die voor de ſcheppinghẽ Der Sonne 
gheweeft zjn / maer dat fp atleenlek 18 een inz 
ftrument Dat Godt ghebzupekt am Dat Gp alſoo 
wil: Woewelhpdaertander / can even weldat 
‘Merch doen doorhem feimen. Woben defen / de⸗ goſue orrs. 
Wyſe wy lefen dat de Sanne is tor de begeerte £igeg, zou» 
Jofue twee dagen blyvẽ ffaende in eenen gract/ 

ende 



Cap.1ó. 
ende Bat haer ſchaduwe tat gonfte des Conincx 
Szechie/ is thten graden achterwaerts gegaen. 
Fer defe Wepnige wonderdaden heeft Bodt bez 

Weſen / Dat De forme nier alfo alle dage door blin⸗ 

de inghevinghe der natuere op gaet ende onder 
gaet / maer dar Godt oock an: de ghedachteniſſe 
ſhner vaderheker ganfte tat ons te bernieuwê/ ! 
Baren loop vegeert. Daer en is gheen natucrlijes , 
Ker dinc/Dan Dat de fpzentgtjt comt na den Win⸗ 
ter / ende de Somer naden ſprengtit / ende de 
Werfftnaeden Somer, Nochtans Wordt in de⸗ 
fe ordeninghe faa groote ende foa oughelycke 
verſchepdenthept gheſien / dat het Wel lichtelyck 
ig te mercken daſeen peghelijck Jaer / Maent / 
ende dach / door een nicuwe ende ſonderlinghe 
voorſieninghe Gods / Wordt ghematicht ende 
gheregeert. 

Emwerer 3 Ende voorwaer Godt neemt hem ſelven De 
legguge der almasghenthepdt aen / ende Wil Bat Wp hem die 
ners toe ſchꝛhven: niet ſulcke almoghentheydt als De 

atmachtic: SopGiftendichten/ die pdel/ ledieh / ende br nae 
bepe Boos. in ſiaep ghevallen zp : maer een wacker crachti⸗ 

ge ende werckachtighe almoghenthepyt / Die ſon⸗ 
Der op Gouden is in het doen: noch oock ſulcke 
als die alteenlijch zp ecn gemeyn begin der onbe⸗ 
ſcheyden vacringhe / ghelijeks oft Gp Der Riviere 
gebode te vlgepen doo? De vallepe haer eenmael 
verordent: maer Bie oock in alle ende eene pegez 
lycke roeringhe haer werck doet. Want hp wort 
almachtich ghenaemt / niet em dat hp alledinck 
ig machtich te doen / ende nochtans daerentuſ⸗ 
(eben ledieh eñ ſtille zid / oft De o2den Der natuere 
te hp Geeft geſet / Door een algemepningevinge 

bout inhare loop: Maer om dat hp den Hemel 
ende De Aerde / door ſyn vooafteminge regeerende 
alſoo alle dinghen maticht / dat daer niet ſonder 

Pſal.iuy . ſynen raet engheſchiet. Want als inden Pſalm 
geſeyt wort / dat hp doet al wat hp wil / ſoo wort 
daer een ſeker eft beradẽ wille beteeckent. Want 
de woorden Des Propheten en moeten niet op 

Eardiiite Philoſophiſche wife upt ghelepdt \worden / te 
aenmeree _ WEfen/dDat God zp de eerfte wercher oft roerer / 
Bngeder om Dat het beginende be oorſake aller roeringhe 
ng ig « Want de gheloovighe verlichten haet eer in 

iN fijne teghenſpoet met defentrooft / Dat fp niet en ly⸗ 
beorfichtice Den dan daor De o2deninge ende Het bevel Gods 
hept · am dat ſy onder fijn hant zyn. Iſt dat de regee⸗ 

ringhe Gods haer ſelven alfoa uyt beepdt tot 
alle ſyne wercken / ſoo iſt een kindtſch dinck / dat⸗ 
men Die beſluyt in De in vloepinghe der natuere, 
Ende Die De voorſichticheydt Gods ſoo nauwe 
Bepalen / ghelyck oft fp alle dinck liete gaen met 
vryen loope nae De eeuwighe Wet Her natuere, 
die berooven Bod vanfijneeere / ende hemſel⸗ 
Bert gan (eer nutte leere, Want wat ware ellen 
dighers Dan de menſche / ware hp alleen roerin⸗ 
gen des Hemels / des Kuchte/ende der Aerde / 
ende Des Waters onder worpen? Ende aldug 
{oude oock de ſonderlheke goedicheyt Gods tot : 
eenen pegelicken menſche / veel te feere vercleynt 
Warden, David roept Dat De kinderkens die 

poat, Heech aen des Moeders borſt hanghen / wel ſpre⸗ 
Hende ghenoech sijn/ am de eerlijchhept Gods te 
gebfen / re weten, / ont Dat fpterftont npt des 
Hoeders buwek gecomen zjnde/ door de Bod: 
deljcke ſorchvuldichent berept/ voedtſel vinden. 
Dt is voorwaer int ghemeyn waerachtich 
(ten zy Dat het voor onſen ooghen ende ſumen 
verborghen is / dat de bebindinghe opentlijch | 
bewiyſt dat ſommige moeders volle ende over: 
vloedighe boeſems ende boften hebben / ende de 
fommighe bp nae dorre / nae dat Bod wilde ee 
ne ryckelyck / di ander ghefparichlijck voeden, 
Ende Die Der almoghenthepdt Gods behoorlgc⸗ 

Het [. Boeck. Fol. 31 
| Ken lof toe fchzijven / die hebben daer upt dobbel TWweederten 
vrucht: ten eer ſten dat God (die den Wemel ende viseren up: 
de Herde beſidt / ende op wiens Wille alle crea⸗ ve ware ken 
tueren fien om Gen felven tot fijn ghehoorſaem⸗ uiſſe der 
heyt te gleben)macht ende beguaembepdr ghe⸗ made 
| noech heeft om welte doen: tenanderen/ Dat: pere, 
men mach gheruſtichlyck in fijn befchermine 
ge ryften } onder Wiens goetduncken alle Din: 
gen zjn onderworpen / die erghens moghen 
ghevzeeft Worden : door wiens Geerfchappie de 
Dupvel alg met eenen toom bedwongen wort 
met alle fijne furien / ende ſyn ghehẽele toeruz 
ftinghe ende berepdingbhe s ende onder wiens 

| wille alte dinck (tact dar teghen onfe falichepdt 
ig. Ende die onmatighe ende fuperftitieufe 
veeefe Die Wp dickmael upt Be Hoo? ghewor⸗ 
pen pergekelen hebben / eh can niet ander 
gfiebetert noch abeftilt worden. Ick ſegghe 
dat wy fuperftitieufeljck bevreeſt zijn / ift dat 
Wp (foo Wanneer ong De creatueren dreyghen / 
oft ecnighe vreeſelhckheydt acu beenghen) alfoa 

loerfchzicht zin / Thelyck of fp upe hen felen 
|eenigge cracht ofte macht hadden om te ſcha⸗ 
dighen / oft ghelyck of fp te vergheefs ende 
bp ghevalfchadichden / ofte ghelyck of teghen 
Gare, Ginberinghe niet hulpe ghendech in Godt 
enware, Exempel. De Prophete verbiet de 
kinderen Gos de ſterren ende teechenen des 
Hemels te vreeſen ghelyck de ongheloovighe 
plegen. Hy en ſtrãft voorwaer niet alterlep 
vreeſe. Maer dewyle de ongheloovighe de vez 
geeringhe der Werelt Bode benemen / ende Wee mende 

‚ Den gefterntentoe ſcheynen / (ao dichten fp dat psderoonig 
‚haer gheluck oft ellendichepdt Gangt acn De mider 
ordeninghen ende Loor feggingen der gheſtern⸗ 
ten / ende niet aen Den Wille Bode / ende al- 
foo en vreeſen ſy niet dien / welcken alleenlijck 
fp behoorden te vreeſen f’ maer Hreefen de ſter⸗ 
ren ende cometen. Daerom ſoo wie hem fel: 
Ben wil hoeden Lan defe onghelaovichepdt/ 
die moet altijts ghedachtich zjn / dat in de 
creatueren niet en ig cen Dalende macht oft 
ee ofte roeringhe / maer dat fp alfaa 
‘Bao? den verborghen racet Gods aheregheert 
‘worden / Dat daer niet en ghefchiet dan hp Wez 
ten ende willens heeft veror dent. ä : 
4 Soo fullen Dau ten eerften de Leſers weten / De beſchei⸗ 
Dat Looefieninghe genaent mox niet Daer mede vinge der. 
Godt ledich upt Den Wemel aenftet Dat in De we⸗ — 
relt gheſchiet } maer daer mede hp ghelyck het vn: meus 
ftier houdende / alle geſchiedeniſſen regeert. Ale wedertere 
Dus comt de voorſieninghe Gods niet min den — — 
handen Gods / danſynen ooghentoe. *Want —A— 
Dae Abzaham tat fijnen ſone ſeyde Godt ſal Get van ve anoz: 
voorſien / en wilde Gp niet alteenitjek feggen/ dat beutelijcke 
Godt de toecomende gefchiedentffe te voren wi⸗ LOLA ere 
fte : maer milde de ſorghe der onbekender ſake des werelts, 
in Gods ike ffellen/ Die in verwerrende ende *Gen. 22.8. 
(ware dinghen / pleecht een uptcomſte te ghe⸗ 
Ben. Mier upt polcht Dat Be voorfteninghe ghe⸗ 
ſtelt wort inhet werck, Want vele fpreken geel 1.Coz10, 13, 
te onwerentlick Ban de naecte voorwetenſchap. 
Soo grof en is de dwalinghe niet der ghener die 
een ghemeyn ende onbefehepden regeeringhe 
Gode toe ſchryven / ghelyck voor fept teste Mez 
ten / Waer Doo? hp de gantſche Werelt met alle 
hare deelen met een al ghemepn rderinghe ſtiert / 
maer eens pegbeljer ghefchapen diner werekt 
ſonderlinghe niet en beweecht. Nochtans en is 
deſe dwaũnghe niet te verdragen: Wwant fp leez 
ven dat deſe voorftenmge De welcke fp al gemepit 
noemen) noch de crearueren en verhindert conz 
tingenter ende bp ghevalle gheroert te worden / 
nach deu menſehe hem ſelvẽ Door het vrpe goet: 
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Cap. 1ó. 
duncken ſÿns willes herwaerts eñ ginfwaerts 
te wenden. Ende alſoo deelen ſp tuſſchen Godt 
eñ de menfche/te wetẽ / dat Godt Beoe fijn cracht 
den menfche de roeringhe in gheeft / waer door 
bp mach wercken nae de natuêre Die hemis in 
ghegheven:ende dat Ben menfche fijn werck rez 
geert nae Den raet ſyns willes. Fut corte/dat fp 
millen dat de werelt / der menſchen dingen/ ende 
de mẽſche ſelve / geregeert \uo2dé boor de macht 

_ Gode/maer niet dooꝛ de ſchickinge Godts. Jek 
Derom: verſwyge De Epicureiſche (met welcke pefte de 
Sens. Werelt altijts is bol gheweeſt) Die eenen ledigen 
Peripascie ende ondeüghenden Godt dzoomen: ich verfwijz 
ſchen. ghe oock andere Die niet wijfer en zyn / ende heb⸗ 

ben ghedicht dat Godt/ alfoo regneert boven de 
Belft des luchts / dat hp dit onderfte der Fortup⸗ 
netoelaet. Want teghen fo openbare onfinnicz 
hept roepen de ſtonime creatuere ghenoech. 
Maer Wp willen nu Dat gevoelen wederleggen/ 
Dat bp na alomme ghehouden Woet : Get welche 
alleenlijck cen blinde / ende ick en weet niet Wat 
twĳfelachtigheroeringhe / Goderoclaet / ende 
Get veormeemfte hem Beneemt/ te Weten/ Dat hp 
Booz onbegrijpelijke wifhept / een yeghelyck 
dinck beweechtende fchicht cot ſyn epndesende 
alfao wort God alleenlijck merten woorde / ende 
niet metter daet den regeerder der wereldt ghe⸗ 
maeckt / want de vegeeringe Woet hem benomé. 
ant wat ig regeeren/ anders Dan alfa oger De 
Dingen zijn / Dat hyſe met eẽ gefchicre ende voor⸗ 
genomen ordeninghe beweecht? Pochtans en 
verworpe ick dat niet gantſchelyck Dat Lan de 
algemepne boosfieninge gefept wort / ſoo Berre fp 
mp wederom toe laten/ Dat De werelt van Bodt 
geregeert wozt / niet alleenlijck om Dat hp de o2: 
Beninghe der natuere befchermt en bewaert Die 
hygheſept heeft / maer om dat hp een fonderlinge 
forahe draecht over een peghelck fijner Werc: 
ken. Wer is mel waer Dat een peghelijekt aert der 
Dingen wort door verborghen inghevinge der 
natuere gheroert ghelck of fp eenen eeuwighen 
ghebode Godts ghehoorfacm waren: ende Dat 
PE gene Dat Bodt heeft eenmael verordent / van 
elfs vloept, Ende hier ban moghen de Waarden 
Cheiſti verſtaen worden / als hp ſept / dat hy ende 
fijn Dader altydts ban den beginne aen in het 
wereh ſyn gheweeſt: ende dat Paulus leert dat 
wp ín hem lesen / weven / ende zijn. Ende dat 
de authuer Des Sentbriefs tot De Hebreen wil- 
tende de Godtheyt Chꝛiſti bewyſen / ſeyt / dat alle 
dinghen door ſynen machtighen Wille onder⸗ 
houden worden. Maer met deſe voorwendinge 
Woet De ſpeciale ende ——— voorſieninghe 
eens pegelicx dincks verkeerdelick bedeckt ende 
perdupftect/ de welcke met ſoo fekcre ende clare 
ghetupaheniffe der Schziftuere beweſen wozt/ 
dat het wonder is Dat pemant heeft connen daer 
aen twijfelen, Ende voorwaer De ſelve / dieſe met 
Bit voorfepde deck fel bedecken / Die wordenſelve 
bedwonghen tot berbeteringhe Daer bp te ſeg⸗ 
ghen / Dat beele Dingen ghefchien door een ſon⸗ 
Derlinghe forge Godts / maer ſy berouwen ende 

„matter een Binden Dat verkeerdelijckk aen ſommighe were: 
befondere Kenalleenljck, Daerom moeten wp bewifen/ 
tred Dat Godt alfa cen pegbelijche ghefchiedenifie 
hehe teers Ende uptcomfte regeert / ende dat (p alfoo alle 
felijck bewe: van ſhjnen ekeren geordenden raet / comẽ Dat gef 

De verdedi⸗ 
giunge ban De 
dbyſondece 
vooꝛſichtie⸗ 
heyt Gors, 

Joaon.5.17. 
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Hebꝛe.i·3 · 

fen metbez dinck doo? gheval en gheſchiet. 
Dir St AM Dat wp toe laten Dat het begin der 
beaenmerez roeringhe zy in De macht Godts / maer Dat afz 
kingever Te dinck Lan ſelfs oft bp gheval daer henen 
barmbere prft/ Daer toe het Doop De beteginge Der nae: 
rechtichepe tuere ghedzonchen Wordt : foo fal het onder 

odts· linghe vervolch der daghen ende nachten / oock 

Van de kenniſſe Gods des Scheppers. 
des Winters ende Somers / Godts werck zijn / 
ſoo verre hp eenen pegelcken ſyn werck geben? 
de / een ſeker Met gheſtelt heeft: te weten / waert 
dat De daghen Die nachten volghen / ende de 
maenden Die na De maenden comen/ ende De Ja⸗ 
re Diena de Garen volgẽ / eẽvoudichlc altijts de 
felffte mate efi Wife hieldẽ. Maer dat nu De on: 
matighe bitte met Deoochte vereenicht alle 
vruchten verbzant/ nu dE onthdigẽ regẽ het groẽ 
kozen verderft / Dat doo? haghel ende onweder 
onvoofien jammer gheſchiet / Dit en fal Godts” 
werck niet zijn / ten zp miſſchien om Dat her onz 
weder ofte ſchoon weder/ coude oft hitte / ha⸗ 
ren oorſpronck hebben upt den loop Der geſtren⸗ 
ten/ oft andere natuerlycke oozfaken. Maer al- 
bug en Wot noch Der baderlijcke gonfte Godts / 
noch fijnen oopdeelen/genenplaetfe gelaten, Iſt 
dat fp ſegghen dát Godt weldadich ghenoech is * 
tot het menſchelcke gheſlachte / om dat hp den 
Wemel ende De Aerde een ordentlhcke cracht in 
gheeft / waer Doop fp voetſel voortbꝛenghen: dat 
gbedichtfelis peel te cranck ende onbeplich / gez 
iDek oft de vꝛuchtbaerheyt des eenen Jaers niet 
en Ware een fonderlinghezegheninghe Godts / 
ende onpruchtbaerheydt ende hangers noot cent 
vervloeckinghe ende Wake. Macr dewile het 
te lanck ware alle de bewijfreden bp een te Deens Zae 
ghen / ſoo tact de autozitept Godts felme genoeed geeupgent. 
zjn. Hy bercondicht dickmael in de Wet ende (en der Geplie 

vopbeten/ t dat hp ſyn ghenade ende gonfte bez ger Schaf⸗ 
tupcit/ foo wanneer hy de Herde met regen ende Aan Ber 
dan vochtich maechtsende Dat het centeechen is iemeis/ver 
ban feker ende fonderlinghe wrake / als hy den aerden, ende 
Hemel ghelijek pfer verhart doop (jn bevel : alst per ichende 
de groene veuchtẽ doo droochte ende Bitte herz +ou: 14e 
teert ende berbzant Worden / ende Wanneer de 17-en 28.110 
velden met haghel ende onweder geflagen woz zb — 
den, Iſt dat Wp dit aennemen/ foaiftfekerdat"" 
niet cen druppel regens en Valt fonder ſeker bes Vſal. 146.9 
gel Godte Pavid pijft welde alghemepn voor⸗ VNonnas o⸗ 
fieninge Godts / dat hp den jongen Haven pile 
*X* die hem aenroepen. Maer dewijle Godt 
eive De Dieren dreycht met honger / bewyjſt hp 
niet genoech dat hp alle dierẽ voedt / numet ghe⸗ 
fparighen / nu met overvloedigen coſt / nae Dat 
het hem behaecht. Wet ig kindiſeh (gelijck voor⸗ 
feptig) dat op fommighe wercken alleenlijch te 
Dupden:want Chpiftus fonder uptneminghe / als 
hp fept / dat niet cen mufiehe Get welche noch⸗ Mat.ic· o· 
tang ban feer clepnder weerde is op de erde en 
valt/fonder DE wille Des Daders, Pooꝛwaer ift 
bat Get vliegen Der DBoghelen W o2t doos fekeren 
racet Gods geregeert / foois het noodich Dat Wp 
met den Penphete beljden/Dat Godt alfoo in de 
Hoochde woont / Dat Gp hem felven vernedert 
om te fien al wat in Den Hemel cnde op De Aerde 

Pſal.13.54 

gheſchiet. 
6 Waer dewijte wy weten dat de Weereldt is el 
boomemeljck ghefchapen om het menſcheljcke dat menſche⸗ 
gheflachte / foo moeten Wp oock inde regeerin⸗ the geflach: 
ghe der werelt Dit epnde aenfien, De Pzopbete saornemere 
FJeremias roept: + Ie weet Deere dat den wech dewle de 
deg menfclen niet en ig in ſyne macht / noch in werelt om 
be macht des mans fijn fappé te bewegen. EC reis ape 
Salomon: * De flappen Des mans zijn Lan Den fcpagen, 
Heere / onde hoe fal DE menfche ſynen wech ſchie⸗ tAere zoerze 
ken 4 Laetſe nu fegghen dat de menfche Wordt Deozonge 
van God gheroert na de beweginghe fuer naez 
tuere / maer Dat hp fijn roeringhe Went wer⸗ 
wacrt hp toil. Maer waert dat Dat waerach⸗ 
tich ware / foo foude Ben wech des menfches in 
fine enghen gaetduncken ffaen, Dit fullen fp 
mogelyc verſakẽ om dat DE menſche niet en ver⸗ 
mach (onder de macht Godts. Maer fp en connẽ 

ier 



Cap.16. __ Het I. Boeck. | Fol32. 

Probe. Gheleptenworden/ befpot Salomonergens lu- | verwerkt den blag Des onmederg ende verheft Pſo. io7 · 25à 

is des Veeren. Het is voorwaer eenfpottelijche | bloet des EA gelijck hp ergens Hen N er bolck heeft geffaft met Doen fonder Sod / dewyle fp miet felfs en connen, brandende winden, Alfoo hoewel den menfchen uptſprekẽ anders dan dat bp wil.· Eñ de Schaif-| is natuerljche cracht tot gheneringhe in ghe⸗ ere 0 bie Dinghen/die al: | gheven / wil Godt nochtans Loor een fonderiin- 
Dermeeft ſchynen bp gheval te ghefchien/om dat | ghe ghenade geacht hebben dat hp ſommighe —— bewiſen dar gantſche⸗ laer fonder kinderen / ende fammighe gheweerz ick niet en gheſchiet in De weereldt dan upt fyn | dicht Kinderen te gheven, Want de vaucht des gerogdeninghe ende ſchickinghe. Want war fou: | bußeks is fou gave : Daer om fepde Hacob : ben De meer Door een gheval gefchten/ dan als eenen | iet als Sodt / dat ick Dp foude kinderen gheven. tack banden boom brekende eenen voorbygarn⸗ Ende op dat ick cenmael een epnde make / daer den Bepfer doot Halt $ Maer de Heere gheboeit en is gheen dinch ghewoonlyeker in de natuere) veel anders) De welche bekent dat hp felpe hem | Dan Dat wp dao: bzoot ghevoer worden. Haer beeft inde handen beg daoders over ghegeven. | de Geeft vercondicht dat niet alteenlije De vrucht Deut. s.3. 

Gers 3o, 24 

Der Verde een onderlinge gave Bodtsig/ maer 
oock Darde menſchen niet alleentijck doo? broot Peo.1633. ſJaet dat niet toe / maer tebrijft Dat osreeldaer enlevẽ: want De verſaetheyt (ele en voetſe niet/ ban hem ſelven toe, Hp en fept niet ſtempelyc dat maer De zegheninghe Godts. Ghelijck hp oock et Dao? fijn macht gheſchiet dat de lotſteenkens hier en reghendzepeht/ dat hp fal de onderhou⸗ —— 

n den ſchöot ggeworpen / ende uptghetrocken dinghe des Hzoors breken. Hoe ſoude oock an: Ea 
Wogden: maer Dat ghene Datmen hadde moghen | ders het ghebedt vanden Dagelckfchen broode / den ghevalle toefchzijven / dat betuacht hy van verſtaen ende ghenomen Wozden / waert dat i hem re comen, Cor Dit felbe Dient oock dar Sar | Godt ond niet dao? ſyn Daderlijche hant fpijfe Bſa. i3622n Pease Lomonfgpt : De arme ende de woeckeraer ghe⸗ | een gave „Dacromfeptde Peophete dat God ale moeten malcanderen : ende De Heere verlicht ' lenvleefthe fpijfe beeft / Willende den gheloobi⸗ haerder bepder oogen, Aant hp vermaent Goes | gen maken te perftaen/ Dat Godt in hare onderz wel de ijcke zijn mec arme in Defe weereldt | houdinahe het werck eens (eer goeden hunf- va⸗ vermenght / dat Godt nochtans, die allen mene ‚ders volbeenaht.Tenlaetften/ alg Wp op D'een : fehen licht gheeft/ niet blint en is / eenen pegelje- zijde hooren De ooghen des Heeren zijn over de nk ken fijn conditie toe ſchickende. Ende alfoa verz rechtveerdighe /ende fijne aopen tot Gare ghebe⸗ maent hp de arme tor ſjtſaemheyt: want ſo wie dem ende opo ander ʒnde:De ooghe des Heere met fijn conditie niet te vrden en is / die arbeyt is over de goddelooft am Gare ghedachteniffe am bet laft dat hem is van Godt opghelept/van | upt te roepen ban der Aerden / fo laetong weten / Dſal⸗7. Maen hals te ſchudden, Alſo ſtraft oock een an⸗ | Dat alle ercatweren opwaerts ende nederwaert Calzserse Der Pꝛophete Die onheplighe menfchen Die her | teghenwoordich eude berept zijn tot fijn gehoor⸗ den menſchen ofte Der Fortupne toefthaiven/| faembendt / op Dat Bp die fchiche tat wat ghe⸗ dat ſommighe in berachtingeltggen / ende fame brußck hp wil. Maerupt Berffaen Wost/Dat niet mighe tot groote eere op clinmen, De verhef alleenlgek fijn alghemeyn voorſieninghe erach⸗ fingen (fept hp) en comennoch ban Doften noch | tich en isin de ereatucren / omde oden der nã⸗ ban Weften / noch vander Woeftijne : Waut de | tuerete houden in harenlaop: macr dat fp oock Heere is de Nechter / hy vernedert deſen / hp verz | tat een ſeker ende epghen eynde ghevoecht oz: beft dien, Dewnle God niet en can het Fechter: den / door fjnen wonderlijchen raec. ampt afleggen / Daer upt acht de Propbete /dat |3 Die willen Defelere in haer bzenghen / die Dedwalinge het Doo? den verborghen raet Godts abefchiet/ befchuldighenfe Dat fp is een leering Der wozven nec Stsiſcher PhilafaphendeFaco ( datie vanden Dergelet/oie onverngbelbeken noat: ) + het melche gar soap: 75, wiekent tyden is Auguſtino verweten gheweeft, Maer de boorfich= ê 4 hoewel Wp niet gheerne ban de Woorden en tichept Bons ftoneneg  Derfonderlingher booofteninghe Godts int ge | fkrijden / faaen nemen wp nochtans Dat woort Penn Boie © mepn, + Godt heeft inde Woeſthne cené Zupgen Fatum miet aen / eenfdeelg am dat Het van Sire Gfcaels, Jo⸗ Wit verweckt / de welcke den volcke overblae: | Dier woordenaertië / der weleker pdel nieu: tum,vat is perdacobì „ Bichepr der vogelen aen bzachte, * ALS hp wilde | michepdt Paulus ons leert plien / ende een(: — Eerde Jonam uptgbewerpen hebben in de Zeel Geeft deels om Dat ſy dit. wooet hatende / faechen BOL Dagelgeke DP eenen ſtercken wint verweekt. Die nieten De aerhept Godts te befwaren. Haer de eez tLib.ad Boni eber bevin: achten dat Bout de werelt regeert /fullen feggen ringhe felwe mort ons boofelijck opghewor⸗ — GPe — dat fuler is gheſchiet bupten gemepn ghebzupch pen. Want Wp en dichten gheenen naot ghez pe “Zone 14, Ende ghewoonte. Maer ick berftae daer upt Dat | lick de Staifche upt de eeumighe keten ende ende 4,7, meummermeer gjeen Wint ap en rijft /ten zp doo? | verbarghen ordeninghe der caufen ende ooyfar ende s-2e cenloadeninge bevel Sades Ende het enfaude | ken Bie foudeinde natuerezijn ; maer Wo fers Ct-39e Phaliogy. Anders niet waer sijn dat David fept/dat Bodt | ten Sodt tor eenen Becher ende Megeerder al- — De winden fijne boden maeckt / ende het blame | ter vinghen / de melch nae fn wfhepdt heeft Hpi. € 3 Baude uprerfte eeuwicheyt aẽ Berordent wat hu é maecht ſyne waghenen / ende dat hp rijdt op De / foude Doé zen volbrengt nu doop fijn mogenthept blerchendes winte ; waert dar hp de Wolcken dat Gp verordent heeft. Waerom wp ſeggen dat nde Winden niet omme gn drede nae fijn goet: Doop (Hu booefieninge niet Ege DE * eñ 

ĳ e acts 

wet erempes Z_ Tae ick ſegghe daf oack de particulier ende 



Cap.16. Van de kenniffe G 

de aerde / eñ De onlevende creatueren/maer oock 
der menſchen vaet eñ wille alfa geregeert Wort 
Dat ſy recht na het epnde Dat hen vã de voorſie⸗ 
ninghe Goote ig voorgeſet / GOEREE worden. 
Pemant mocht ſeggen / Wat $ geſchiet dan geen 
Dinck bpghebal 2 Ack antwoorde dat Baflius 
Magnus wel ende recht gheſeydt heeft / Dat For⸗ 

etgebat tuyne ende geval Bepdenfehe woorden zijn / met 
br den De: Der weicher bedupdinahe de herten der godfalie 

} ghen niet en moeten bekommert worden, Want 
ift dat alle aheluckighe Wtkomfte Godts zege 
ninghe ig : ende alle jamnier ende tegenfpoet zijn 
vervlaeckinghe/ foo en blijft onder der menfchen 
Dingen nu gheen plactfe voor de Fortuyne ofte 
het ghebal. Ende dat woordt Kuguftini moet 
ong oock be wegen/ als hp fept/ Fn de Boecken 
tegen de Academifche en behaecht mp niet / dat 
ick foo dickmael De Fortuyne ghengemt hebbe : 
hoewel ick niet en hebbe Willen met Dien naem 
eenighe GBoddinne verftacn hebben / maer een 
avontuerfche upthomfte in uptwendich goet 
pfte guact / gelijck wp in ghemepn ſprake ſeg⸗ 
ghen / moghelych / miffchien/ bp avontuere / bp 
gheval / hoẽ weſ men het al moet Der rent eerd 
vooefientughe toeſehryven. Ende diten hebbe 
ich niet verf weaen/ (egghende : Mogelück dat 
Fortuyne ghenaemt Wordt / wort oock door een 
derborghen vrdeninghe geregeert. Ende het ge: 
val en naemen Wp anders niet Dancen upthom: 
(Ee Wiens cauſe ende oorfake ons verborgen is, 
Ick hebbe twel dit gheſeydt / maer het is mp leet 
Datickde Fortupne alfoo ghenaemt hebbe: dez 
wijle ick fie dat de menfchen een ſeer booſe ghe⸗ 
Woonte hebben / dat fp / daermen behoort te ſeg 

ghen: Dat heeft Godt ghewilt / ſegghen: Dat 
beeft de Fortuyne ghewilt. Somma hp leert 
alom dat de werelt ſichtveerdelyck draepet / ift 
datmen de Foztupne pettoelaet, Ende hoewel 
Hp ergens fepdt dat alle dinghen eenſdeels door 
den Heijen Wille des menſchẽs / eũ eenſdeels Doo? 
de voorfieninghe Godts gheregheert Worden: 
nochtans datde menfchen 

(Ten twec: 
Ben/de for⸗ 
tupne ende 

* 

1. VNotrac. 
tp, le 

den / dat bewyſt hp ne bange nae genoegh / 
nemende die g rontreden / dat niet ongeloovelyc⸗ 

ebF3. …, Ker en is / dan dat pet ghefchiet anders Dan door 
gueftionume 

oogfakeabefchten. Hierom flupr hy oock upt de 
moͤgelhcke gefchiedeniffe Die aen det Menſches 
goetduncken hangtzens ° berfaect Daer na klaer⸗ 
(cker datmen gheen oorſake des Goddelijcken 
willes en moet faecken : Ende fo wanneer ha de 
Belofte meldet/ hoe Dat fulct moet verſtaen zijn/ 

atie eis dat falupt een plaetfe (cer klaer worden / daer hp 
Ear 3 gewit dat de wille Bodteis de opperfte ende 

gerfte caufe aller dingen : Want daer en gefchiedt 
niet anders / dan Doo? fijn bedel ofte toelatinge, 
Poorwaer hp en dicht niet dat Godt in een ledi⸗ 
he wachte ſit / als hp wat wil toelaten / Want 
bp ſehryft hem eenen dadigen Wille toe/ de welc⸗ 
ke miet enfoude anders moghen de oozſake ghe⸗ 

—— wijle de traeghepdt onſes v oe Dat de Zochtans dewijle De traeghepdt onfes ver⸗ 
men bp ge: ftaurs verre blijft ander de hoogheydt der voor⸗ 
— —— Godts / ſoo moeten wp haer met een 
gefchieven, Onderfchepdinghe te hulpe komen. Soofullen 
meg wy —— / ed — ie rd 
chiede neert worden / door Den raet ende ſeker beſchie⸗ 
Pscen vaer inghie Godt / datfe nochtans ons zjn avon: 
Bovg, _ tuerifchh ende bpgheval, Riet dat Wp achten 

dat de Fortupne heerſchapppe heeft over De 
werelt ende oer alle menfchen / om alle Din: 

zijn onder De voorſie⸗ 
ninghen Godts / ende Ban haer geregeert Woz: 

Be verogdeninge Godts / want het (oude (ander 

odsdes Scheppers; 
een Cheiſten herte: maer omdat de oorſaecke / 
orden / epnde / ende nootfakelijckhept ghemeyn⸗ 
tek is verborghenindenraedt Godrs / ende 
wiet enn Wordt door menſchelycke mepninghe bez 
grepen : daerom de dinghen die fander twijfel 
upt Ben wille Godts komen/ sijn ons als avons 
tüeriſch ende bygheval / Wwantfp en gheven 
gheenen anderen ſchin / Get zp dat wijfe in hare 
natuere aenmerchen/ ofte nae onfe wetenfchag 

ende oordeel Waerdeeren. Laet ons Denchen 
voor een erempel Dat een Coopman die met ghe⸗ 
trouwe gefelfchap ig in den bofch gegaen / onz 
wetende afdwaelt van ſyne medegefclten (ende 
alfoo dwalende komt in den roobers neft / ende 
belt onder der roovers handen / ende Wordt 
vermoort. Sijn deodt en Was niet alleenlijck 
Doo? Godts ooge te voren gheſien / maer oock 
dao? Godts ordeninghe bevefticht, Want God 
woedt gefept niet alſeenlyck te voren gheften te 
ebben hoe lanck eens pegelijcr leven (oude Wez 
en/ maer ooch palen ende eyndẽ verordent ende 
gefet te hebben / Die niet en konnen boo2bp ghe⸗ 
gaenworden. Nochtans foo Beel onfe berftant 
kanbegrpen / alle dinghen ſchynen in ſülcke 

cher4ere 

| 

Eremind: 

ghen opwaerts ende nederwaerts te Wen 
Ben. Mant defe raferpe moet verre zyn Lan 

ghefchiedeniffe avontuerifch ende bp gheval te 
zIne. Hoe ſal daneen Cheiften hier ban gevoe⸗ 

fal hp achten (gheljck het is) Ban natuere avons 
tuerifch ende bp gebal te zijn : maer cn fal noch⸗ 

Daer over geweeſt if / omde Foꝛtuyne tot haer 
epnde te beweghen. Defe felipe wijfe 1e in De toer weten 

fulten. Alle toekomende ghefchiedeniffen hans wontuer 
gen wp alfoo in twijfel (afeljchte ons onfetzer (CAS pinsden 

ofte op Die zijde moeke comsten/fo fg 
ten vallen, Nochtans blyvet in ont erten ges ban ben hers 
druckt / Dat niet en fal gefchien Dat de Heere niet „ochtans 

| u, Nae Die berftandt wordt bp rechtveerdi⸗ 
Eccleſiaſtem dickmael Dat woordt uptkomſte ge 
ghebrupent: want met het eerfte acnfehouwen ehe e 

oorſaecke / De welche verre verborgen is. Ende wordene 
nochtans het ghene dat ban de verborgen voor⸗ 

tuere / enig nopt alfoo uptgewifcht geweeſt upt 
de herten der menſchen / dat niet altijt ſommi⸗ 

ſtert en hebben. Alſoo hoewel de waerſeggers 
der Phluſthnen wofelachtigh wanckeldeny “Samss, 

eenfdeelg Gode/ eñ eenfdeels Der Froptupne toe : 
als fp ſegghen: Iſt dat de Arche Doop Dien wech 

beeft gheflagen: maer ift dat fp gaet Doo? eenen 
anderen wech / ſoo ig heteen geval over ons ges 

tot de Foꝛtuyne / als fp met haer Waer ſeggerie 
bedroghen zijn: maer hierentüſſchen ften Lap dat 

‚te achten avontuerifch ende bp gheval te zijne/ 
‚dat hen ongheluckichljek toeghecamen Was, 

toom finder Voopfteninge buycht ende dwinght 
waer hené hp wil / dat fal doop een ſchoon exem⸗ 

doen David was in de woeftijne Mahon ghez 1, Sam,23: 
vonden / breken de Pheliſtinen inhet lant: Saul 2527 

willende He welvaert fijns dieſtknechts voorde⸗ 
ren / heeft Sauli deſe verhinderinge aengedaẽ / ſo 

ig /hoewel de Philiftinen Gaeftichtijck bupten 
der menfchen mepninghe / Beolen bent ſeiven 

ien? Te weten/ al wat in ſulcken doot toe komt / 

tang niet twijfelen dat de vooefteninghe Godtg 

komende gefchiedeniffen die mogelhek gefchien verievt de 

zhu (gelijck oft fp op deſe ofte op Di — 
borghen ende 

en heeft voorſien. — 

en komen de menſchen niet tot de eerſte cauſe oft fchevven 

fieninghe Godts is gheopenbaert in de Schrif⸗ 

ghe voneken daer Vaninde Dupfterniffe gegline 

nochtans ſchryven ſy het teghenſpoedigh geval 

gaet/fo fulfen wp weten Dat God die is / Die ong 

weeft. Sp nemen wel Dwafelijck haer upt lucht 

fp bedwonghen worden ende niet en beftaendat 

Vooꝛt hoe Bodt alleenlick uptcomftenmet den 

pel openbaer moden, Siet op den felven tijde 

wopt bedwongen David te laten, Iſt dat Godt 

en ulten wp niet fegg dat het bp geval gefchict 

tot de 



Cap.17. 
tot de wapen ghewent. 
avontuerijch/ende bj gheval te zyne / dat ſal hat 
geloove achten een verborghen ſtieringe Gods 
teszijne, Daer en Woet niet altijts fulche oorſake 
geften/ maer men moet fander twijfel alfoa acte 
ten / Dat alle veranderingen Die in de werelt ghe⸗ 
ſien worden / conten upt de verborghen raermge 
Des hants Gods. Hierentuſſchen moer het gene 
Dat Godt verordent heeft) alfo nootfakelijck ge⸗ 
fchien / dat hetnochtans niet enckelhek noch ; 
gantſchelyck / noch na ſyn natuere nootſakelyck 

Een onder ine enig. Neemt een exempel inde beenen Chꝛiſti 
®eruijle hip een lichaem Geeft aenghenomen on⸗ 
fen lichame ghelyck / foo en falmtemant wel ghe⸗ 
fint zynde / verfaken Dat fijne beenen oock breke⸗ 
lyck waren:de welche nochtans het onmogelick 

Ero.rz.46, Was te bꝛeken. Wier upt fien Wp wederon / dat 
ainssrae miette vergheefs en zn in de ſcholen die onder? 

Zoan. i336 · Geepdinghen ghevonden ban den noot nat er: 
nich acnften/ ende Lan Dat gantſchelyck noot is: 
Item het onderfchepdt confequentis ende con- 
fequentie : Want Bodt heeft De beenen fijns 
Soons die Gp der brooſcheydt hadde onderwor: (hebben, Mãer wy moeten mate houden / op dat 
pen / van brekinghe bep ghemaeckt / ende heeft al: | wp odt niet en dwin 
foo het ghene dat natuerlck ahefchien mochte | maer a {fa ſyne verborgen dordeelen Hzsefen ende 
aen Den noot ſyns raets ghebonden. 

Den intjout 
Ber leere ban 

2 Wertkt 
Godt daa 
middelen ſon⸗ 

Dꝛaecht 
ip fozge boor A 

nechtans/al: 
tijt ſeer billic⸗ 
ke oorſaken 
van regee⸗ 

ren. 

*Act. 17.25 fi 

Nochtans hoewel wy de oorſakey niet en Wez 
ten / fao moermen vaſt honden / Dat fin bp Godt 

Het J. 
Maer dat ons fchijn t verborghen zyn / ende daerom moetmen met 

ooꝛſake aller dinghenzʒy. Als de Demel me 

| 

nf 

Boeck. Fol.33 

David uptroepen : Heere nhp hebt dhne vele Prar.z0,5, 
woderlcke dinghen ghedaen / ende dhne ghe⸗ 
dachten over ons en zijn niet te odineren : Af 
Dat ick Die Wil verhalen / ſoo zijn fp te groot om 
npt tefpeeken, Want hoewel ín eltendicheden 
onſe ſonden ons moeten altts voor ooghen co⸗ 
men / op dat Wp door De ſtraffe beweert wor⸗ 
den tot beteringhe: wy fien nochtans hoe Chri⸗ 
ſtus dooz den berborgen ract des Daders meer 
rechts betuycht / dan dat ho foudeeenérrpetzelicz 
ken nae fijn berdienfte fEvaffen, Want van dien Jomn.9.3 
Die Blint geboren Wwas/fprectlit hp aldus : och 
deſe en heeft gêfondicht/noch ————— “maer 
op Dat m hem Beeerlijchept Gods geopenbaert 
worde. Want bier in murmureert het gevoelen 
des menſches / als de ellendichent ooc cõmt voor 
de gheboorte / ghelyck of Godt de ghene die het 
not 6 niet verdient en hebben, alfo onaBhenadich- $ 
lek: verdruckte. Maer Chꝛiſtus betuycht bat Deſe laetſte 
in ſulcken ſchouſpele / de eerlhckheyt des Paders 
harer iſchyn gheeft / ſo verre wy fupvere doghen 

* 

bᷣoorſichtic⸗ 
heyt Gods pet handelende gen am oozfalse te geven Sn eener 

eere / Dat fijn Wilte ons eén feer vecht veerdighe verijtueerd:- 
t dit⸗ geoↄſaken 

der ſelver / 
fe wolchten bebanghen wort / ende gheweldich wies 

aenmeretina 
ge ban 

* 

| 
| 
4 

\ 
J 

borgene ende 

onweder op ryſt / eñde droevige dupfterniffe boo? obiger verz | 
onfe oog? comt/énde de Donder in de aopen ſlaet / claert⸗ 
ende alſe he finnen door breefe verſchrickt woz: 
den / foo ſchynt ong dat alle dinghen vermengt 
ende verwerret worden: nochtans blijft in den 

el aft drs het felve jk en geruft weder, 
Wart Doo? de bevoer: 

doo het hefie finder techtbeerdichepdt niet fcer 
ate ordeninghe regheert ende ſchickt 



et Ake 
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Cap.17. 
achten ende dichten fp dat fp tegen ons kven / 
op Dat fp te bepelicker mogjenrafen, Haer ift | 
dat (p niet toe en laten dat al Wat inde werelt 
geſchiet / door den onbegrijpelicken raet Godts 

‚_ _geregeert woꝛt / fa lactfe antwoorden waeroni 
pfata6.s. De Schꝛiftuere ſeyt / dat ſyne oordeelen cenen die⸗ 
Deubel pê afgront zijn, Mant dewijle Moſes roept dat 
* be Wille Bode niet en ig Berre inde wolcken / 

noch ín den diepen afgront te ſoecken / om dat 
hp is ghemepnfamelick inde Wet verclaert / fo | 
bolcht daer upt / Dat met dien diepen afgront eé 
ander verborgen wille wort vergel chen ;Banden 
welcken oock Paulus roept : © diepte des cit: 
doms eñ wjfhepts ende kenniffe Gods:hoe on⸗ 
carpelick zn ſyne oordeelen / eũ ondoorſoec⸗ 

keſick fijne wegẽ ? Want wie heeft den wech des 
Heeren bekent tafte heeft ſyn raetſman geweeſt. 
Ende het is wel waer dat in de Wet ende in het 
Euangelium verborghentheden begrepen zyn / 
Die Berre gaen boven De mate onſes verſtants: 
maer dewijle God de herten Der ſyner met den 
geef der wyſheyt verlicht / om defe verborgent⸗ 
heden te begrijpen Die hp gheweerdicht heeft in 
fijn woort fe openbaren:fo enig daer uu geen af: 
gront/ maer cen wech in melchten men moet ans 
hevzeeft Wandelen/ eñ een heerflicht on De voetẽ 
te regeeren / ende eẽ licht des levens / eñ een ſcho⸗ 
le der ſekerer eff openbarer waerheyt. Maer de 
wonderlicke wijyſe Gods daer mede hy de werelt 
regeert / wordt te rechte cen afgront ghenaemt: 
want dewyle fp ons is verborghen / ſoo moeten 
wyſe met eerbiedinge aenbidde. Bit bepde Geeft 
Woſes met wepnige Woorden uprgedeucht/ ſeg⸗ 
gende : Onfe Bod heeft fine berborghentheden: 
„maer Dat hier gheſchreven is/ Dar gact u eñ uwe 
Kinderen aen. Want wp fen hoe hp ons niet al: 
teenlick en gebiet neerftichept te Doen om de Wet 
te bedenchen/ maer oock De verborghen voorſie⸗ 
inge Gode met eerbiedinghe te Her wonderen. 
Doſer hoochept is oock een lof beſchreven in den 
„boeck Fob/ dat fp onfe herten vernedert, Want 
als de autheur heeft de Werelt opwaerts cnde 
nederwaerts doop lupftert / ende hoach!ijck van 
de wercken Gods geſproken / fo ſeyt hy Daer na 

Job.e6 · i4 · ten eynde: Diet defe zjn De upterfte eyndẽ ſynder 
wegen / ende het is ſeer weynich dat daer in ge⸗ 
hooꝛt Mot, Daerom maeckt hp ergens een du⸗ 
derſchept tuſſchen de wſheyt die bp God is / eñ 
de mate ban Wijs te zijne Die hp den menſchen 
gefet Geeft. Want alg hp ban De verborgen Din 
gender natuere Geeft gefproken/ fept hp dat het 
een wyſhept is Die Gode alleenlijek bekent is / eñ 

VRom.a1. 33e 

Deut, 29,29 

Van de — Gods des Scheppers. 
is / hoewelbe wegen eit oorſaken ous verbor⸗ 
glen zĳn. 
3. Wlle die in deſe matichept ſullen gheoeffent 
zyn / Die en (uilen om des bobrleden tegenſpoets 
ille / micr teghen God murmureren noch De vact Bord 
ſchult haerder booſheyt heem opleggen / geel ren 
Agamemnon bp Homerum , alg ip fept & ick CA zeirs/ en vers 
bende oorſake niet / maer Iupiter ende De onver⸗ ſterckt geen⸗ 
hinderlicke naat : noch en fuilen wederom ghe⸗ Kion 
lijck Dao? omserbinderljekennaat Geenen aeqrer ver aneka 
pen / Gem ſelven niet npt vertwiyfelinghẽ wech welcke de 
worpen in het Berserf / ahelijch de Hongelincs Eri, 
bp Placrum, als hy ſeyt: Wer geval Ber dingGen can iron 
is ongheſtadigh / ende de onverhinder hcke noot nori der gez 
Det Der menſche na ſynen luft: ick wil wijs bren⸗ net fioute — 
gen tot de rotfe / am daer mijn goet ende leven weirte 
te verderen. Noch fp en fullen nac cens anders die middelen 
Jongelincks exempel hare booſe ſtuckẽ niet met verwerven: 
ben naem Gods bedechen. Aant aldug fpreechit Bern Posh ae 
Lyconides in een ander Comedie / ſeggende: God fien omatin: 
heeft de inghever ende toedzhver ge weeft / ick 3e,die alie 
geloove dar het de Goden gewilt hebben, Want 2 uise 
ick Weet / waert dat zijt miet en Wilden / heten fatcheve 
foude niet ghefchien. Maer fp ſullen meer upr De berachten 
eochoiftuere onderfoechenendeleeren Wat Gaz 
de behagelck 5p/ op dat fp Booz de beweginghe 
des geefts Daer na arbepden / oock mede berept 
zijnde Ged na te volgẽ / waer hp ooc henẽ roept / 
{uiten (p met derdaet bewijfen / dat gheen nutter 
Dinck en is dandefelcere, De onbeplighe meu: 
fehen zijn dwaſelck oproerigh met hare onghez 
— foo dat fp bp na (gelckmen feysde) 
den Demel ende de Herde vermengen (gheiyck 
als fp ſegghen:) Iſt dat de Heere den puncht onz 
ſes doodts heeft gefet ende geteeckent / ſo en kan 
men niet ontgaen:fa doet men den arbept te bere 

‚geefs in hoedinghe eude Wachtinghe. Daerom 
Dat Deen niet en derf hen felbentot DE repfe bez 
geven die hp hoopt weeefelijch te zijne / op dat hp 
hiet vande roovers vermoort en Mode : dat 
D'ander laet Medechnmeeſters halen/ ende ver⸗ 
moept hem felpen met medecijne om fn leven 
tsbelpen: Dat defe hem felven onthout ban gros 
ge ſpÿſe / op dat hp fyn ſwacke ghefonthepdr niet 
binderlck en zp ; dat d' ander hem antfict im een 
bouvalligh ende verrot hupse te Woonensfomma 
dateen pegeliek megen bedencht ende met groo⸗ 
te neerftighepdt Dicht / om te verkrygen dat hp 
ſoeckt: alle defe Dingen zijn vdel/die gefacht ende 
gebeupekt worden om Den wille Bods te verbe⸗ 
teren/ of de doot eñ het leven / de geſonthept ende 
eranekhept / de vreede ende krheh en Warden doo? 
de ſeker ordeninge Gods niet geſet noch ge-epuz 
dight / noch oock andere Dingen Die de menſehen 
foecken Doop hare neerftighept te gekregen ofte - 

Deſe leere 
aan Den bert 
melijcken 
vact Bos 

berlle poop de oogen aller Die leven verborgeis. Maer 
weynich daer na fept Gp / dat ſpis geopenbacrt/ 
op dat fp onderfocht worde: Want tot den men: 
ſche geſeyt is: Diet de vreeſe Gode ie wyſhept. 
Her toe Dient oock Dat Auguſtinus ſeyt: Dewij⸗ 

“qnu.sz. te wp niet alle Dingen en Weten die Bod met ſeer 
gueft, gede opdeninge Lan ons Doet/ Dat wy in DE goe: 
Gape. bh Wille alleenlyck nae De Wet doen / ende in 

andere dinghen na De Det ghedzeven worden: 
want fijn voorſieninghe is een onberanderlijche 
et, Baer om Dewijle Bod een vecht Der regee⸗ 
ringhe der werelt hem felben aentreckt Dat ons 
onbekent is / ſoo fal Dit een Wer der foberbhept eñ 
matichept zijn / met Gods opperfte heerfchap: 
pie te vreden te zijn/op Dat fijnen Wille ons zp de 
gerighe veghel der rechtveerdichept / ende De ade 
Derrechtfte oo2fake aller dinghen. Piet de enc⸗ 
kel wille / Waer van de Sopbiften clappen / met 
ongodlycke ende onheplighe tweedzacht fijn 
rechtweerdichept verfchepdende Lan ſyn mogët: 
Bept:maer De voorſieninghe die alle Dingbhen re: 
gert / bande welcke nict en comt dan Bat vecht | 

ontgaen/na dat fp Die begeeren ofte haten, Fa (u 
berftaen ooch dar de gebeden Der geloovige niet 
alleenliek en fouden te bergeefs/maer ook boog 
vende verkeert zijn/daop de welche begeert wort / 
Dat God de dingt vooꝛrſie Die Gp nu bander ecu: 
Wighept aen beropdent heeft. Somma fp nemen 
wech alterlep racet Die tegen toekomende Dingen 
genomen wordt / gelijck of ſuleks ware tegen de 
boopfieninge Godts (De welche heef: fonder per 
mandt Daer toe te roepen) verordent Wat hj wil 
laten gefcljien, Boven defen al wat nu ghefchiet 
is / dat rekenen fp alfo der voorſieninghe Godts 
toe/ dat (p DE menſehe door De vingerẽ fie Die het 
ſelve gedaen heeft Heeft cen moorder eenen goe⸗ 
Ben burger doot geflagendp fegaen:Dp ek de 
raet Goùrs volbeacht. Heeft pemandt gheſtolen 
pfte ghehaereert 4 Dit is een Dicnaer der voorſie⸗ 
ninge GSods / want hp heeft gedaen Dat Lau den 
Veere voorſien eñ verordent was. Heeft ta ſi 

⸗ yn 



Cap.17. 
ſyns Daders Boot forgekoofelijck verwacht / de 
medechnen verachtende £ die en conde Godt niet 
wederſtaen Die Dat alfa hadde ban der eeuwic⸗ 
hepdr aen verordent. Alſoo worden bau hen alle 
booſheden ghenoemt deuchden / om dat (p der 
Godtlijcker ordeninghe ghehoorſaem zijn. 

daer fa neel De roecomende dingen aengaet/ 
ilamon gereenicht lichtelück De vaetflaghen 
Der menſchen met de LAO2fienninge Gods, Aant 
ghelyck hp De dwaeſheydt der gene beſpot / Dic 
fonder God alledinck ſtoutelyck aergaen gele 
of ſy daor fyn Gant niet geregeert en wordẽ: alfaa 
fpzeect Gp ergens aldug: Wer Gerre deg mẽſches 
bedenckt ſhnẽ wech / ende De Veere fal (ne flap: 

Op bat de 
haoz gaende 
rafecien meet 
mogen blij: 
ken; debojle 
alle Die din⸗ 
gen welcke 
tegen Dit 
haoftjluck 
Der leere 
plegen tegen 
geworpen te 
Werden/ mo⸗ 

Het I. 

pen bewegen / waer mede hp te kermen geeft/ dat 
Wp doo? den eeuwigen ract Godts niet verhin⸗ 

Boeck: ‘Fol.34 
alle dinghen die gheſchien / Baer aenbanghen: 
daerom (fegahen (p } en wordt noch diefte/ 
nach overſpeſ / noch doatflach bedrevenñ / ten zp 
dar de Wille Godts daermsp. Waerom ſal dan 
(fegghen fp) die dief geftcaft worden / dewle hy 
dien berooft Geeft / welcken Bodt wilde met acz 

‚ moede ſtraffen? Waerom fal een dootſlager ghe⸗ 
ſtraft worden / Die dien menſche heeft ghedoet/ 
wiens leven de Deere hadde geepndich Iſt dat 
ſulcke menſchẽ alle DE wille Godts dienemwaer⸗ 
om ſullen fp geſtraft Worden? Maer ick verſake 
Dat fp den witte Godts Dienen, Want wie doot 

"Een quaet herre Wort ghedreven / dien en fuilen 
Wv niet fegahen/dat hp den bevele Godts dient 
doet / dewſe Ip der boofer begeerljcheyt alleen⸗ 
ick ghehõoorſaem is. Die is Gode ghehoorſaem / 

gen gebzocht dert en worden / ons ſelven onder ſynen wille te die ſynen wille geleert hebbende / dae nac ſtact / 
Werden tot 
ben toeco⸗ 
menden ofte 

voorſien / ende alle onfe dinghen te ſchicken / ende Daer toe hp ‘Wo van hem gheroepen. Maer » 
verordenen. Ende Dit en is niet ſonder openbare Waer upt Worden wp ban den wille Godts ghe⸗ 

eeerſte re⸗ 
denis / er⸗ 

totteirboozs reden, Want Godt Die onfe leen heeft met fijne | leert / anders dan upt jn fooort? Daerom moeit mies (weke 
Teven tijt: — ——— eynden bepaelt / heeft oock mede de ſorghe daer 
nyckaene__ Pan ons bevolen/ ende middelen ende hulpen ge: 
geweren vat gheven tot des ſelves bewaringhe: heeft ooch De 
be raerpbagen kemiſſe Des toecomenden peryckels gegeven/ | 
— — om dat het niet en ſoude ouvoorſtens over co⸗ 
fkeipven tegen men / ende Geeft hoedingen ende remedien ghege⸗ | 
De boozfernice ven. Nu is het openbaer Wat wp beljaozen te 
Poros Daeu/te weren/ ous teven te befchhermen/ it dat 
SSN God ans dat heeft te bewaren gegeven:hulpe te 

gebzupcken/ iſt dat hp die geeft; niet roeckelooſ⸗ 
ich ong in pergchel te worpen / als Gp ons dat 
te voren toont: remedien niet te verachten / ift 
Dat hp die geeft. Maer men machte (eggen: geen 
peryyckel en fal hinderlijk zjn/ dan dat epndeljc 
18 verogdent / her welcke met en can met eenighe 
hulpe ofte remedie verhindert worden t Maãer 

‚ Wart of de perckelen daerom niet cn zyn epndez 
Ick berordent nach onberbinderlijck om dat de 
Heere u heeft middelen gefet om Die te verhinde⸗ 
ren ende overwinnen f Siet hoe uwe rekeninghe 
met De ozden der Godrljeher beſchickinghe over 
tencomt, Bhp verftact Darmen niet en moet. 
eo? Bet perijchel hoeden: want dewyle het niet, 
epndelijc en is Van God verordent / foo Fullen wp 
fonder hoedinge dar felve ontgaẽ. Maer de Weer 
xc gebiet u Daerom De hoedinghe/om dat hp niet 
en wil dat eyndelyck over u verordent hebben, 
De onfinnighe menfchen en overleggen niet dat 
Boor de ooghen is/te weten / dat de vſheyt ende 
wetenſchap rot raetſlagen ende haedingen/is dẽ 
menſche van Godinghegheven / on dat fp daer 
mede ouden (ner voorſieninge gedienftich zyn 
in de bewaringe hares epgen levens : ghelyek fp 
gack daerenteghen daor onachtfaembepde erde 
onberftandichepdt dat quaet ep hen Baten / dat 
Godt hen verordent Geeft : Want hae comet dat 
een voorſichtich man hem ſeven helpende / het 

t&obeel aeucome 
geben snberaden ſichtveerdichepdt vergaet : anders 
durgen/foo dan omdat bepde de dwaeſhepdt ende voorſich⸗ 
iffereenon- _tichept sijn mftrumenté der goddeljeker beſchic⸗ 
gedicht _kinge op bepbe zijden £ Daerom heeft Godt ons 
genersoie alle toecomende Dingen willen verberghen / om 
Baer aen Ben Dat Wp fouder Die als de twyfelachtighe weder: 
en — ſtaen / ende niet op en heuden de gegeven midde: 
Shedaarjev- len Daer tegen te gebzupché, tot Dat fp overwon: 
wei niet wuz NEN zijn / ofte alle forghe ende neerftichepde oer: 

“kneemge Wwonnen hebben, Daerom hebbe ick boven verz 
reiden, Maent /Dat De voerfieninghe Godts ons niet al- 
obermurs DES naeckt voor en comt/ maer na Dat Godt die 
bat fuler met eenichſins met middelen becleet. 
febichtngbe 5 1 ®efelve trecken De gheſchedeniſſen ded 

voorledẽ tijts/ berheerdelic eit onbedachtfaemlic Sods eu gez ; 
fet, tat De naeckte voorſieninge Bode, ans om dat 

nde quact ontgaet / Daer de dwaſe door 

wp in onfe doen Die witte Godts aeuſiẽ / die ons Kesnar 
Door fijn Waor verclaert Wordt. Godt peet open baccden 
Ban ong Dat eenghe / dat hy gebiedt, Iſt dat wp witte Bods 
pet Doen teghen her ghebodt / Daris gheen ghe⸗ tesen ſtaen 
GooefaemGepdt / maer hartneckicheyt ende over: 
tredinge, Maer (mochtmẽ ſeggẽ waert dat hp 
niet en wilde / wy en (ouden fulcks niet Daf. Dat 
bekenneick / maer vraghe oock / of wp tot dic 
epnde quaet doen / nameſhck / om hem ghehoor⸗ 
ſaemhept te bewſen? Qu en gebiet Gp ons geen⸗ 
fing ſulckr / maer wy dryoen meer Daer toc/ niet 
denckende wat hp wil / maer Ufoorafende door 
De onmatichepdt onfer baofer begheerte / Dar wp 
met Voorgenomen Lade tegen Gem arbepden. 
Eñ aldus zijn Wp met quaer doẽ / (under recht⸗ 
veerdigher ordeminghe bedienſtich: Want nae de 
onghemeten grootheydt fijner wſheydt / weet 
hp boofe inſtrumenten el ende recht te ghe⸗ 
bzupeken tot goet doen. Ende fret hoe ongeſou⸗ 
ten ende onwijs Der ſulcker argumẽt ig : fp wil⸗ 
len Dat de ghene Die boofe ſtucken bedrhven / ſul⸗ 
ten ongbefiraft zyn / ont Dat ſulcks niet cn Wordt 
uptgericht Dan door De beſchickinge Godee, Ae 
fate meer toe /te Weren / dat Dieven / moorders / 
ende andere boofdoenders / zijn Der goddelijcher 
voorſieninghe inftenmenten/ De welche Godt ſel⸗ 
ge ghebeupeht / om de oordeelen upt te vechten! 
‚Die hp heeft bp hem felven voorgenomen : maer 
ick verfake Dat hier upt eenighe ontſchuldinghe 
harer booſheyt comt. Want wart fullen fp Bodt, 
met hen in de felat ongerechtichept Berwerven 8/5 

‚of haer boofhepde met tijn rechtueerdicheydt bee maer nas (ad 
| decken + Sp en connen nach D'een noch D'ander, wozden fp 
Sp en connen hen ſelven niet ontſchuldigen / de⸗ 9002 haer enz 

£ 
ek 

wijle ſy door haer epgen confcientie overwonmen 35, Onftiens 
Wozden : ſy en connen Godt niet beſchuldigẽ / de: nen; 
wijle fp De gantſche boof hept in hen ſelvẽ bevine 
den/eft bp Godt anders niet dan een behoorſijck 
ende recht ghebruyck haerder boofbhepdt, Iaer 
(maehmen (eggen) Bodt werekt doo? hen. Fa ick 
bidde u/ Lan waer comt de ſtanck in een Doot lic: 
haem dat dao? De Gitte der Sonne gherot ende —*8 
geopent is? Een pegelhck fiet dat Be ſtanck wort Ten derden 
Dao? De radien derSonne ver week: nochtans en ———— * 
fept daerom niemant Dat de radien ſtincken. A⸗ rerie ende 
fo dewhle in den boofenende quaden menfche De (bur ves 
magerte eft fchult der boofhepdt is / waerom ſal⸗ gi ape . 
men Godt achten eenichſins beſmet te zjne/ als zer worn 
hy ſulcx menfches dienft gebauner na nen Wil- cen dent 
de 4 Daerom wech met ſulcke hontſche onbe gebruockt · 
fehaemthept/ Be welcke wel can van verre tegen — 
er — — Gods baſſen / maer die niet van ve goo- 

b ike : Dekij che voorz⸗ 

16 + Baer defe valſche beſchuldingẽ / ofte meer feuucher. 
F ig ante 

— 



Cap. ir. Van de kenniffe 
outfinniger menſchenraſerien / ſullen lichtelijck 
te niete worden Doo? Godſalighe eñ heplighe bez 
denckinge der Booefteninge/Wweleke bedenchinge | 

— ons de regel der Godtſalicheyt leert / op Dat ons 
Bingen qhee Daer upt ſeer goede ende lieffelijche vrucht come, 
fchreden doo: Soo daneen Thriſten menfche / Deijle hy feet 
ze Bef, baft hout Dat alledinghen Doo? de ſchickinghe 
Be Godis Godts geſchien / eñ niet bp avontuere ofte geval 

fo (al hy altyts de ooghen wenden tot Godt / als 
tat de voorneemſte ooefake aller dinghen / eñ ſal 
eed de Dn se Die Aen heal 

2. Dat den 3hmte harer plaetfe aenſien. Boven defen en fa 
godlagen Ip niet twyfelen dat de fonderlinge voorſieninge 
erheen Godts de achte hout / om hem te bewaren : de 

welcke niet cn fal late geſchiedẽ dan tot ſyn voor⸗ 
deel ende ſalicheyt. Ende dewijle hp ten eerften 
met menfchen/ende ten andert met andere crea⸗ 
— ka — doen / * — —— dat in 
epdẽ de voorſteninge Gods regneert. Aengaen⸗ 

—— de de menſchen ſal hp bekemnẽ dat (of fp goet zjn 
De alle haer ofte quaet) haer raet / Wille / arbept ende macht 
Beate zyn onder De hant Godts) fo dat het in ſynẽ wil⸗ 
Boots, le ffact Die te bupghen / waer toe hy wil / eũ te bez 
Pfalete7s4, dwinghen (ao dicmael Gp wils Dat de fonderlin: 

boeien BiDeatber erloooigen/oat bei geneer bele AE Bo alt cp got a 4 

Stig eñ luchtighe beloften. + Woꝛrpt uwe ſorge op Den 
— Heere / eñ hp fal u voeden:eñ en ſal niemmermeer 
Sonchep Den rechtveerdighen laten wanckelen: Want Bp 
3. foecht baorons, * Die onder de hulpe des Al 
1.jdeterers derhoochſten zidt / die fal in de befcherminghe 
‚Bakers! Gades des Hemels woonen. Wie u aentaft/Die 
Ess taft mijnen ogen appel aen, * Gek en fal u {chit 

zyn / eñ metalen muer:ick fal wederftaen den gez 

3 Wat de 

Gods des Scheppers. 
wÿſe te Baeken: want fomtijdtg beneemt hy hert 
haer berftant / op Dat fp het ghene dat ghefont 
ofte nuchter ië/miet en comen berftacn: ghelyck 
hp den Satan laet gaen. / am den mont aller 
Pꝛopheten vol leugens temaken; op dat Achab — 
bedroghen worde. Rechabeam maeckt Gp onz ende.1s. 
wijs doo? jonghelinghen vaet / op dat Gp door 
fijn dwaeſheydt van den Kijche berooft worde. 

omtijts laet hp hen haer verſtant / ende maectz 
fe ſo verſchrickt ende verflagen / datfp oock het 
ghene Dat fp hebben voorghenomen / riet en dor⸗ 
ven eenichſins aengaen, Somtits oock als Gp 
Ben heeft toegelatê te arbepden na het gene dat 
hen haer booſe luft ende raſerie heeft geraden / ſo 
breeckt hp haer ghewelt te beguamen tyde / ende 
en laetſe niet ten epnde brengen Dat fp hebbẽ bez 
gonnen. Alſoo Geeft Gp den raet Achitophel die —— 
tot Davids verderf (oude geweeſt hebben voo? , mat Hp ars 
den tijt te niete ghemaeckt. Alſo is hp fozcloul- te crearue: 
dich om tot nut eh falichept der fijner alle crea⸗ gev, 
tueren te regeren/ende oock ſelfs / den Dupvel/DE „eten palen 
welcken wp fien dat hp niet en heeft beftaen pet ende ter faz 
te aengaen tegẽ* Job / ſonder de toelatinge ende Wepro 
bevel Gods. Ha defe kenniffe volcht noorfakelic regeer. 
danckbaerhept des herté in voorfpoet/ ende Dt: * Kober.rze 
ſaemhepdt in tegenfpaet /ende oock voortaen on: 
uptfpeekelijche gheruftichept, Daerom ſoo Wat 
ons geluckichlyck eñ na onfe begeerte toe comt/ 
Dat falmen al Gode toe fcheijben/ende hem daer 
bogen dancken / het zp datmẽ ſyn gaetdadichept 
gevoelt doo? dienft Ber menfchen/het zp datmen 
van onlovende Dingen wort gheholpen. Want 
men fal albug in het herte oberleggen: De Heere 
ig voorwaer die/ Die Der menfchen herte tot mp 

+ Eſa. 6.2. 

Caisse nen die u wederſtaen. Ofte ſchoon cen moeder 
hare kinderen vergeet / ſoo en ſal ick nochtans u 

Dt niet gergeten. Fa dit ig het voorneemſte epnde 
refozahe in de Bpbelſche hiſtoꝛien / op dat fp leeren Dat de 
Dzaecht ober Wegen der hepligen met faa groote neerſticheyt 
Det bewaert worden vandẽ Heerẽ / op dat fp hem niet 

Die felfs aen eenen ſteen en ſtooten. Do dan gheſyck 
wy weynich te vooren Gebben re rechte verwor⸗ 
pen de mepninghe der gener Die ſulcke een alghe⸗ 
mepne booefieninge Godts dichten /die haer niet 
(onderlinge en (oude vernederen om een pegelicz 
ke creatuere bpfonder t£ beſorghen: alfoo is het 
nochtans noodich defefonderlinghe ſorge Loor 
ans te bekennẽ. Daerom als Chaftus betupcht 
beeft dat oock niet een mufchke Deele san feer 
cleyner weerde ig ) op de aerde en Valt fonder de 

6 Dat ip 
De bpanden 

ant ks ver⸗ 
e ma⸗ 

weren onder⸗ veientſchap ſoeckt / het zp Dat haer booſhendt is 
zucht 

Erod. 321. OOCK in de oogen Der ete à ende hp meet 
er vpanden menigerlep | 

beweecht heeft / diefe heeft aen —— ont 
Dat fp ſoudẽ weſen inftrumenten ſynder goedic⸗ 
hept tot mp, Fn overbloet der vruchten falmen „Dat abt 
dencken / Daf Godt die is / Die den Wemel ver: er onde 
hoort / opdat de Memel de Herde verhore / ende ban de 6, ents 
Dat oock De aerde hare Dauchten berhonge : ende hd 7e neu 
aende andere dingen en (almen niet twijfelen HUD: 
dat het de zegeninghe Godts alleenlijck is / waer 
doo? alle Dinghen voorfpoedich ghemaeckt Woz 

zijnde / niet ondanchbaer ie 

gedult ende 
matichept 

Tobe 1e2os 
. 

| 



Cap.17. Het I 
ringhe / ſoo serfacht hu lieser ſjn vloeck / ſeggen⸗ 

2.Sam.is. De: Taet hem / want de Heere heeft hem ghebo⸗ 
soe den telafteren. Met defen toom bedwinaht hp 

ergheng de onmatighe dzoefbept : Tek hebbe 
(fepthp) gheſweghen / ende ben ffom ghewor⸗ 

Pfal38eie, den / want ghp hebt dat ghedaen Deere. Bewijle 
gheen dinck crachtigher is teghen toopnichepdt 
ende onltſaemhepydt / foo en heeft die boorwaer 
gheenen elepnder veortganck ghedaen / die ghe⸗ 
teert heeft de vooefteninghe Godts in defen Deele 
bedencken/ op dat Gp fijn herte mach althts hier 
toe wenden: De Heere hevet alfea ghewilt / ergo 
ick moet Getijden £ niet altcenlijck om Dat ick - 
niet en mach wederſtaẽ / maer om Dat hp niet en 
wil dan Dat rechteerdich ende nut is, Somma / 
ift dat Wp t'onrechte Han De menfchen befehaz 
dicht zijnde / haer onghefehickthepdt bergheten/ 
(De weleke niet en foude anders doen dan onfe 
droefheyt verbitteren / ende herten verweckẽ tot | 
wrake ende gedencken op te elimmen tot Godt / 
ende vaſt leeren houden dat Get door ſjn recht⸗ 
veerdighe ——— is toegelaten ende toe⸗ 
gheſonden / al wat onſe vpant heeft booſelick te⸗ 
ghenonsbedzeven. Paulus willende ons ver⸗ 

Eph .s.nn. Hinderen van onghelijck te bergelden/bermaent 
—— / Dat wp niet den ſtryt en hebben met 
vleeſch ende bloet / maer met den gheeſtelycken 
vpant/ namelijck den duyvel / op Dat wy ons tot, 
Dé ſtrjt bereydẽ· Maer om alle craeht Der toor⸗ 
nichept te ſtulen / is Dit de alderſterekſte verma⸗ 
ninghe / te weten / dat Godt alſoo Wel den duyvel 
alg alle godlooſe wapent tot den fErijt/ ende ſidt 

9 Dat het AS cen ffrijt — richter om onfe ljtfaembepdt te 
De flapericz deffenen. Afi dat het ongherief ende De Ellendicz | 
hie — Dn die ons Benaut/ ons overcomt fonder men: | 
wordy en- ſchen toedoen / foofal ans de leere Der Wet tin 
de haer tot ghedachteniſſe comen / te Weten/ Dat alle geluck | 
eige dat ons toe comt / vloeyt upt de fontepne Der | 
tuts, zegheninghe Gedrssende dat alle teghenfpoet is | 
zoete yñ vervſoeckinghe. Ende die grouwwelijcke ber: 
Aevbi.ꝛo.iʒ. Condinge fal ons verfchzichken, Iſt dat ghy 

roechelooflijck tegen mp wandelt) fo fal ick oock 
roeckelooflijck teghen wandelen. Met welche 
woorden onfe onserftandichepdt geftraft wort / 
als wp nae het ghemepn ghevoeleñ des vleeſchs 
achten avontuerifch ende bp ghevalte zijne / al | 
Wat op bepde zijden ghefchiet : ende alfoo noch 
doo? De Weldaden Godts verweckt en worden 
tot fijnen dienft / noch doo? fijn ſtraffinge tot be: 
teringe geprichelt. Dit is be ſelve oorfake waer: 

@renz3s. OM Feremiag ende Amos hebbende Jodẽ bit: | 
Amos36, terlyck bekeven / te weten / om dat fp mepndé dat 

alfoo wel het goede als het quade geſchiede ſon⸗ 

‚Boeck. 

Eſa.a45.7. Der Godts bevel, Bier toe Dienen ooch de woor⸗ 
den Eſaie: Ick de Heere die het licht ſcheppe / eñ 

20. Dat bet DE Dupfterniffe make / Die Dede make eñ quaet 
ad bet ſcheppe / Ick Godt make Dit alie. 

bte abe: 
t 

oozfaken die 
hiet beneden 5 — door de vingeren fien, Want hoewel hp de gene 

van welcke hy hulpe ende Weldaet ontfangt / fal 
achten Dienaersder Godtlycker goedichept te 
zijne / daerom en (albe Die niet verachtelijk 
boo? bp gaen / gheljck of fp met hare varen: 
delyckheydt aheenen Danck berdient en had: 
Ben : maer hp fal van herten bekennen / dat 
hp aen de ſulcke verbonden is / ende Bat gheerne 
belijden / ende fal arbeyden om nae ſyn ver⸗ 
moghen danckbaer te zijne, gd se / hy 
(al Godt nde ontfangen gaver vreeſen / ende 
oven alg den Loomeemften Autheur: maer 
fal de menfchen ats Godts diengers geren: 
ende fal verſtaen (ghelyck het oock waer is 
dat hp dooz Godts wille acn Die is — 

Fol.35 
den / door Der welcker handt Godt fijn weldaet 
heeft beweſen. Iſt Dat hy eenighe ſchade heeft ::. Dathet 
gheleden Dao? onachtfaemhepdt ofte onvoo2 ee 
fichtichepdt / foo fal hp bp hem (elven achten smse ortooo:= 
Bat fulchr wel met des Weeren wille is ghe⸗cacheyt ven 
fchiet / maer fal dat felise oock hem ſelven wij: Sodfaligen 
ten, Iſt dat pemant is door eenighe ſieckte Jer AMAE 
gheſtorven / Den Welchen hp onachtſaemlyek wir: : ten 
beeft geholpen / Daer hp hem behoorde bezornde ſy met 
foscht te hebben : hoewel hp fal weren Dat de VEivdEr 
fulcke is tot fijn gheſette eude onvaorbpgancefchurt fuer 
kelck epnde ahecomen / foo fal hp nochtang vekennen, 
Daer mede fijn zonde niet licht maken : maer 
fal dat alſoo nemen ghelyck of Doo? fijn on 
achtſaemhepdt de felve geftorwen Aware / om 
dat hp hem niet ghetrouwelyck (gheljck hp 
belogsde) beſorcht en Geeft. Deel min falbp,, mat En 
hem felven met de boorwendinghe der Godt ver quaet” 
leker voorſieninghe ontfchuldighen / alg hy doe ders 
Doo? bedroch ofte voorghenomen booftepdt pool sande 
des herten/ heeft dootflach ofte Diefte bedreven ; POEME 
maer fal iu het felve ffuch der Bodtlijche recht⸗ 
veerdiehepr/ende De menfehelijche baofhept (gez 
ek Die beyde haer ſelven claerlúchk openba: 
ten ) befchepdent aenmerchen. Ende in toc:'3- Dat het 
comende dinghen boomemelek fat Gp op fule- LEDS 
ke minder ende onderfte oorſake achte bebe ave der toc- 
ben. Want ift bat Ap niet en Wordt verlaten omender 
van menfehelijche Gufpe Die hp mach ghebaupe: Westing, 
ken tot fijn \melvaert / Dat fal hp onder De ende niaecke 
zegheninghen Godts rekenen, Taerom en fal Bods knech⸗ 
hp niet traghe zyn in raet te nemen / noch ALE 
flaperich in. dier hulpe te begeeren / Die ha ende wackers 
fiet ghenoech hebben / Waer Door hp mach 
gheholpen worden: maer fal achten dat alle 
de creatuere. Die hem moghen eenichh Looz: 
deel Doen / hem worden ban den Heere inde 
handt ghegheven / ende fal de ſelve als behoor⸗ 
Ieke infErumenten Der Godtlycker voorſieuin⸗ 
abe / tot fijn ghebruyck boeghen, Ende dez 
\ejle hp onfeher is Wat epnde de faechten Die 
hp aengaet / ſullen hebben (dan dat hp weet 
Dat Godt falinallen / ſyn voordeel voorſien ſoo 
ſal hp met neerſticheydt daer nae ſtaen / dat hy 
acht hem aldernutſt te zijn / fooverre hp met 
berftant ende finnen can begrijpen. Nochtans 
en fal bp m raetflaghen / ſynen epghenen fin 
niet bolghen / maer fal hem (elben der Wijf 
heydt Godts bevelen ende overgeven / om 
Doo? Gare lepdinghe teh rechten eynde bez 
weecht teworden. Voort en ſal hy ſyn betrou⸗ 14 Det. 
wen alſoo niet ſetten op uptwendigde hulpe) Bons vans 
dat hp Daer in foude ſorghelooſlhck gheruſt ten paer fers 
zijn / als hp die heeft : ofte als verlaten ber: ven Boves 
ſchriekt zijn / alg hp Die nieten beeft. ant wöfprpt en 
bp fal ſyn herte altjrg ghehecht Gebben aen — 

„de eenighe voorſieninghe Godts / ende en fal gheven / ende 
9 Pochtans en fal cen Godtſalich man hier: | hem felven van de afte bemerekinghe der fel: 
entuffchen de minder ende onderste oorfake niet ' Ber niet laten aftepden Dao? Get aenſehouwen 

middelert in 
hare beroe⸗ 

L pinge neet: 
der teghenwoordigher Dingen. Alſoo hoewel ftetijcks wan⸗ 
Joab bekent dat de umtcomfte des crychs is delen: 
in den wille ende handt Godts / ſoo en heeft hp 
nochtans hem felven niet tot luphept gheghe⸗ 
ven / maer ig neerftich in fijn beroepinghe/ 
ende laet Den Heere het epnde regeeren, 
fullen (ſeyt Gp) ſterckeſyck ffaen voor onfe volck / 
erde boo de ſteden onſes Godts: ende De Deez 
re Doe Dat goet is inſyne ooghen. Deſe ſelve 
kenniſſe fal ons alte lichtveerdichepdt ende ver⸗ 
keert betrouwen af trecken / ende dwinghen 
tat geduerige aenroepmge Gods / ende onfe herz 
ten met goede Gape verſtercken / (oo dat wr niet 
en fullen twyfelen De perijckelen Die rontom⸗ 
me ons zijn/ gecnftelije eñ ſterekelije te bert, 

zo 4 

2. Sam.16/ 
12e 



Capa7. 
gyfoewel zo Sndefen Deele Wertoont Haer de onbez 
reve mep: grypeſycke ghjetuchichep dt der Gerren der God: 
merortatie (aligten, vaer ig ontalljck Beel quacts Dat 
Kebeelzegen= onſe leven ommeringht / waet van ons oock 
oee (00 bele — goedsepcht worden. — 

arac Wp wier bupten ons ſelven en gaen: dewyle 
fibubert 18) bet lichacmis dupfent cranchheden onderwoz- 
meugt pen / jac de oorſake Der cranchheden in hem bez 
moodtenee: (loten Bout enbe woedt / foo en can de venſche 
bat ve Gode hem felven niet Daghen/ ſonder menigherlep 

falige welcke ghedaenten ſyns werberfs met Gem te draghen / 
gainer cude het ieven cenichfme met der doot ber: 
Bepe dee alz menght te trecken. MWant wat cont ghy anders 
necgoeder ſegghen / daer men noch hitte noch caude en 

eenen tefomder perekelt Ende maer ghpu Genen 
set cen oafte Went / ) 
geuccbert Teenlijck Ban twijfelachtigher trouwe / maer 

berbwden. psepeht aack bp nae opentſyck / ende (chijnt ende 
naanfedeotte ſtaen. Creet in een ſchip / ſoo zijt | betrouwen eñ roemen inde heplig 
hp eenen voedt 

Van de kenniffe Góds des Scheppers, 
alfoo nae ſynen wille ende bevel regeer b/ende al 
foo na ſyn wiyſheyt maticht / dat gheen dinek en 
gheſchiet anders dan doe fijn verordeninge eñ 
befcbtekingeserde dat hp modes ſelves getrouwe 
bewarmnghe is aenghenomen/ dat hp is den Enz 
ghelen bẽevoelen op Dar fp hem beſorghen: dat hp 
noeB doo water / noch door vrer / noch daor 
fweert/ en can beſchad eẽhl worden / anders dan 
ſoo verre Gem Godt de regeerder plactfe gheeft. 
Want aldus fingt De Pſaſm: Want hp falu verz 
toffen van Den ſtricke des Jagers /ende Ban ſcha⸗ 
delheke peft Bp fal u onder (ne vlerckẽ beſcher⸗ 
men/ ende op fire pennen fult ghp betrouwen : 
fn waerheydt fal voor cenen fehile zijn : Bhp en 
fult niet vreefen BAN De nacht breefe/noch van de 

Pſal · 91. 3. 

aldat rontomme u ig / enig niet als | pijl die in den dach vliecht / noch hande peſte die 
in Dupfkerniffe wandelt / noch van de (chade die 
in Den middach dryft / etc Miet upt comt ooc Dit 

ens De Heere 
van der doodt. Sidt op cen ‚ig mijn bulpe / ek en fal niet breeſen wat mp bet 

peert / foo hanght uwe leven aen het feplen eens vleeſch can doen. De Beere is mijn befchermer/ 
voedts. 
zijt ghp onder foo menich peryckel alg Daer mp ffanden / of ick Wandelde m en ander de 

tichelen op Ger dach zijn. Iſt dateen pferen in: | fchaduwe deg doodts / ſoo er falick niet af laten 
ſtrument is in uwe ofte int uwe vrients handt | goede hoope te hebben. Ickbidde u waer van 
oo is daer hinder bereydt. Dao vele wzeede | hebben fp Dar / dat hen haer gheruſtiehe pdt nime 

dieren als aͤhp ſiet / Die zn tot uwe verderf |mermeer en wort ontwomen/ anders danom dat 
ghewapent. 
wet ghewapent haf te beſluyten / Daer niet an⸗ 

Iſt dat ghp arbepdr om wineen | fp weren Dat God alomnie Werckt(oock daer de 
Weereldt fehijnt nae het aenften ſonder caufe ofte 

Ders danluft voo? ooghenen zp / daer falfomz | oorfake te wentelen) Wiens Wert fp betrouwen 
Vd s een ſianghe verborghen zjn. Het huxs | tot haer welwaert te zijn Nu iſt Dar haer wel⸗ 
altjrs den baande onderworpen zynde / dreycht vaert wort van DE duyvel ofte Lan booſe mẽſchẽ 
udes daech verarmoedinghe/ ende des nachte beſtormt: 
verſtickinghe. 
vruchtbaerheydt / ende Daer upt met hongher / 
dewhle hy den haghel / vorſt / ende droochte / 
ende anderen onweder is onderworpen: 

fo moeten fp terſtont vallen / ten zp Dat 
De acher Deepcht u met on: | fp Doop de overdenekinge ende gedachteniſſe der 

emelfcher voorſienninge verfteret worde Maer 
p hebben overvloe dich om ben felven medete 

ck | Bertreoften/als fp ahedachtich Worden / dat de 
Berftwijghe tooverien ende fenynghevinghen / | dupvel ende Ben gantfchen hoop der booſen / al 
liften /tooverien lende openbaer ghewelt / De | fooallefins wort dooz de hant Godts / als dooz 
weſcke eenfdeelg ong re huys beleaheren/ ende | eenentoam ghedwongen /dat fp niet en connê ee⸗ 
genfdeels van hupg volghen. Moedt niet Be mere | nige boofe daet tegen ons bedeneken / noch bear⸗ 
ſche feer ellendich sijn onder Defe benautheden/ | bepden/ als fp die ſchoon bedacht hebben / noc 
als die in het leven alfdoot ig / ende nau den | eenen Binger roeren om Dat te volbrengen / of fp 
Benaube ende warken adem can Berzalen/ | fchoon Dat willen feer bearbepden / té 3p fo verre 
ende ig ghelijck of hem altyts het meert over | hp dar toe laet/ ja ten 3p fo verre hp dat heeft gez 
denhals hnghe? Ghy fult ſegghen dat defe din: | boden : ende Dat fp niet alteenlick en Worden met 
ghen felden gheſchien / ofte pmmerg niet altyts | boepen gebondẽ gehoudẽ / maer oock mettẽ toom 
nach pegheſpcken / ende nimmerweer alte fas | bedwongen wordẽ om hem Dienfte te doẽ. Want 
men. ck bekenne dat / maer de wijle wp Doo? gelyc het des Heeren were is haer raferie te Waz 
amdere erentpelen vermaent warden / Dat oock | penen/ende te wenden eñ ſchicken waer het hem 
ong can futckr toecomen/ende dat ong leven niet { belieftsalfoa is het oac ſyn werc/daer in eẽ epnde 

moet meer uptgenomé moden Dan andere men: | eff mate te fetten/op dat fp hen ſelvẽ niet te bepe⸗ 
ſchen teven; fog en connen Wp niet zijn (ander die | tick na hare booſe begeerte en erblijde. het Dit 
te vzeefen/ gelijck of fp ons ſtonden toe te comen. | gevoelen Paulus verfteret zijnde / ſtelt hp ergens 

Daeront wat meucht ghp bedenchen /Datelten- | (jn reyſe in De toelatinge Godts / die hp op ef an⸗ 
digher zp dan fulche beveeeſheydt. Hier toe Dient, der plaetfe heeft gefept van den Satan verhin⸗ 
pack dat het met enig fonder Godtelafteringe, dert te zijne, Hadde hp alleẽ hc gefept dat de ver⸗ 
iftdatmenfept dat hy den menſche die De edelfte, hHinderinge Was vandẽ Satan / fo hadde hp gez 
anderde ereatueren is / heeft onder alle blinde eñ [chenendien te beel machts toe te ſchryven / gez 
roeckeloofe flaghender fortupne onderworpen. | lick oft hp conde oock den raet Gods verhinde⸗ 
maer ick hebbe ier alteenlijck voorghenomen | ren ende te niete makẽ: maer nu de wijle hp Godt 

Dat gebruyt 
ende p2osijt J 

pau De booze heerſehappie Der fortupne gheftelt. 
‚ Baendebe: Yr 

denckingen / 
nu; ſgaders 

te ſpreken van de ellendichepdr deg menſches / de ſtelt als Den richter aen Wiens toelatinghe alle 
welche hy ſoude geboelen / Ware hp onder de | repſen ende weghen hangen / ſoo bewijst hp oock 

mede/dat de Satan niet en can vercryghen / an⸗ 
Waer foo Wanneer De menfche ig eenmael | ders dan doo? Godts wille / Wat hp oock raeſt 

met bet liet der Godtlycker voorſeninghe ber- | ende arbept. Aldus oot David (om de menigerz 

Pſal.i18.6. 

Gact achter de weghen der ſtadt / ſoo wat fat ick vreeſen? Of ſchoon hẽeprlegers tegen Plal273 
ende s 6, 

ende elders· 

1 «Cor 67e. 

Cheſſ.ratz 

eea beeclaem: licht fo mogt ho verlicht ende verloſt niet alleen⸗ fep veranderinghen Waer Doo? Bes menfchen lez prat, zr. 164 
guederfde hck Bande uptwendige benauthepdt ende bzeefe wen wort fonder ophouden gewentelt endeghe ⸗ 
Hen! welcke 
alle Gode 
ſalighe herz 
xenteaten 
alte pevicuten 
wapent / ende 
onverwinne⸗ 

daer mede Gp beladen was / maer oock van alle roit ſtot Dit ſecreer ſyn toevlucht nemende / Geeft 
forghe. Want gheihck hp terechte voor de For⸗ | ghefept dat fijn tijden zyn inde hant Godts, 
tupne grouwelt / alfoa barf bp hem felven geruz | hadde maghenfegghen den loop des levens / ofte 
ſtichlhek Bode over gheven. Dit ((eggeich) it | den tt / mhetghetalbancen : maer met Dat 
de traoft Dat de mentche verftact Dat De Hemel: | waardt / tijden 

p 

/ heeft hp Willen te kennen 
koek mass, ſehe Mader alte dinek hout in ſyn macht / ende | gheven/ dat alle deveranderingen Die dickmael 

gheſchie⸗ 



Cap.17. Het I 
geſchieden / ch de canditie Der menſchen / hoewel 
Die ſeer veranderlit is / panGod geregeert wort. 
Hierom worden Raſm ende de Coninck Iſrael 
ghenaemt Banden Prophete roockende brant⸗ 
ſtockẽ / alg Die niet condẽ anders Dan wat roocx 
uptworpen / hoewel fp hare crachten tot verder⸗ 
vinghe Jude bp malcanderen gebracht hebben: 
de / ſchenen brandende fackels tot verdervinghe 
Des lants ontſteken te zijne, Alſoo wordt oock 
Pharao bp de Zeebeefte/ende fijn heyrtracht bp 
De viſſchen geleken : hoewel hp Dao? macht ende 
flerchte/ ende menichte fijns hepecrachts / was 
allen verſchrickelyck. Maer Bodt vercondicht / 
Dat hp den leytſman ende den heyzleger ſal met 
fbren hanghel vanghen / ende trecken waer hez 
nen hp wil, Somma/op dat ick niet langer hier 
in en blijve) ghy fult lichtelijck fien / ift Dat ghy 
achte daer op hebt / dat de boogfieninghe Gods : 

Eſaie 7.4. 

Ezet. 29.4. 

Boeck. 
nich daer nae / wordt daer bp gheſept: Be ſterck⸗ 
heydt Iſraels en ſal niet lieghen / noch door bez 
rou bupghen / want Gp en is gheen menſche dat 
hem foude pet berouwen. Met def ende Diergez 
lycke woo den Wordt de onberanderljchhepdt 
openbacrlijek founder onepghenfchag der Woor⸗ 
den betuycht. Doo ift dan ſeker ende vaſt / dat de 
opdeninge Godts in de bedieninge det menſche⸗ 
lcker dinghen / is eeuWich ende boven alle bez 
reu, Ende op dat ſyn ſtantvaſticheydt niet en 
foude t\vijfelachtich weſen / ſoo zjn oock ſyne 
teghenſtryders bedwongen qhetupgeniffe dact 
ban fe geben. Want Bileam moefte ooch tegen 
fijnen wille tot deſe ſtemme uytbreken / ende feae Fun, 23.195 
ghen: Dat Godt net enis gelijck een menſche / 
dat Ip ſoude lieghen / noch ghelijck een fanc des 
menſches / Dat hp foude veranderẽ:ende dat met 
mogdelijeh en ie Dat hp niet en foude Doen Wat 

Fol.36, 

niette weten / is De alder ellendichfte ellendie⸗ 
heyt: ende dat in de kenniſſe Der felber zp De op: 
perfte gheluckicheyt gheleghen. 

ep 12 Baer ware nu ghenoech ban de Boor 
sieelg ſieninghe Godts gheſepdt / ſoo veel tot gron⸗ 
n weverlepr Delijche onderwyſuighe ende trooſt der ghelo 

Den tiu j i ore vighen nur is (want om der pdeler menfchen 
der turieufGept ghenoech te doen / en can geen dinck ingen:da * 

gait De eerfte genoechzjn/noch Get en is niet te wenfchendat 
hen de hengenoech gedaen worde / maer Daer zijn ſom⸗ | 
ehotuere mighe wepniahe plaetfen / Die ſchynen teghen Schaiftuere | 

Fodetoe= Dat boven Verclaertis /te kennente abheven/ dat 
cheyft eenige De i 
ange Dé raet Gods niet en 
jes voorne⸗ 
nens ofte 
jerou:dat 
Jaeram fijne 

i zp ſeker noch ſtantvaſtich / 
maer veranderlick / na dat de ſchiekinge der din⸗ 
gen deſer werelt is. Ceneerften wordt het leet: 
weſen Bode fomtijts bp gebracht / A gelijck dat 

joosfiehticz het hem beroude dar hp den menſche hadde ghe⸗ 
eptmet _ ſchapen / *ende dat hy Saul hadde Coninck gez 
bne bat maeckt: * Frem dat het quaet Dat hp voorgeño⸗ 
fen men hadde ſynen vole aen te doen / hem (al bez 
t 1eSamers, xouwenſo haeſt als hp fal hare bekeeringge gez 
sereng,g, Poelen. Daer nac worden oock fommige afbze: 

ert· ib· ingen ſyner oordeeſen verhaelt · Hy hadde door 
Joram vercondicht / dat Ninive foude na veer⸗ 
fich daghen Lergaen : maer terftont ig hy doo? 
haer leet weſen beweecht tat een fachter oordeel, 
Bp hadde Ezechie door Ben mont Eſaie DÉ doot 

5e bercondicht : maer Doo? des (elven ghebet ende 
tranẽ wert hp beroert am Die te Bertrecken Dier 
upt berftaen beel menfchen/dat Bod de dinghen 
der menfchen niet en heeft met eeuwighen voor⸗ 

Jon.3.4.10. 

Eſai. 38. res 
*Ace · 2041 

nemen verordent: maer dat hp na dat een pege⸗ 
Wijck berdient# oft nae Dat hp het goet ende recht | 
acht/alle/jare/ende daghe / ende ũre dit ofte Dat | 

Antwoortop verordent. Aengaende Get leetweſen moetmen 
deerſte te⸗ verſtaen / dat fulchs niet meer in Godt enis / dan 
7 onwetentheyt / ofte dwalinghe / ofte onmacht. 
upt Schaf: 5 
tueclijcke en doet dat hp weet dat het hem moet leet zijn. 
platen de, fa en fuflen wp Gode geen leetwefen toeſchrhvẽ/ 
darbn Godt EEN zy Dat Wp oock fegahen / Dat hp nier en Weet 
geenfms wat toecomen ſal / ofte Dat felve niet en can ont: 
per id verou gaen / ofte Dat hp lichtveerdelyck eñ onbedacht: 

faemlck tot een oordeel valt / Dat hem terſtont 
leet is. Maer Dit is fo verre van het gevoelẽ des 
heyligen Geeſts / dat hp ſelfs van leetwefen ende 
berouwe ſprekende / fendt dat Gode niet en can 
berouwen / om dat hp geen menfche en ist / Den 
—— pet mach leet weſen. Ende het is te aẽ⸗ 

ercken dat Get beyde in het ſelve Capittel alfa 
by een ghevoecht is / dar de verghelyckinge des 
cẽs bp het ander / die beyde wel dereenicht / daer 
in ſy ſchynen tegen malcanderen te ſtryden. De 
veranderinghe bast op cen oneyghen wife van 
ſpreken gheſeert / Dat Gode is berouwen dat hp 

1. Sam.i5. 
29e 

| 
Dz, 

ant ift dat niemant wetens ende Willens pet | 

bp gbefept heeft / ende dat hp niet en foude volz 
beenghen/fa wat hp gheſproken heeft. 
13 Wat beteechent dan Dit WoordekenBeront waerom dat 
Antwooꝛt. Dat felve dat alle andere wijfen van Berou Gode 
ſpreken / doorde welcke Godt ons beſchreven ——— 
Wordt op menſthelyche wijfe. Want dewhle ne °° PoE 
ſwackhendt onfes berftantg niet en can tor de 
| hoochept Gods gerakien/fo moet de beſchryvin⸗ 
ghe daer Lan die ang gheleert wort / tot de mate 
onfes verſtants vernedert wordẽ / op Dat fp van 
ons verſtaẽ worde. Eñ dit is De wijfe Defer Ber: 
nederinghe / te weten / dar hp ons hem ſelven afz 
beelde / niet ſulck als hp in Gem ſelben is / maer 
fulck als hp Ban ons can gevoelt worden, Daer: 
om hoewel hp bupten alle beweginghe der bez 
roerlyckheyt is / foo betupeht hp nochtans dat 
Gp over De ſondaers verbolghen ende toornich 
is, Soo dan ghelck wp niet en moeten dencken 
dat in Gode eenighe beroeringe is / al& wy hoo: 
ren dat hp verbolghen/ ofte toosnich if / maer 
moeten meer achten dat defe wijfe ban ſpreken 
is ghenomen na de mate onſes gevoelens : alfoa 
‚en moeten Wp oock niet anders verſtaen / onder 
den naem des berous / dan eẽ Heranderinge ſyn⸗ 
der wercken oft daden:want de menſcheñ plegẽ 
haer miſhagen te bewyſen / door de veranderm̃⸗ 
ge haerder wercken die ſy eerſt gedaen hebben. 
Daerom dewnle alle verandernghe onder de 
menſchen is een verbeteringe Des Diner dat Gert 
miſhaecht / nae Dat fp't ahedacn Hebben /ende de 
verbeteringe domt upt berou: foa moet doer den 
naem berou/ Dat beteeckent / dat Godt in fne 
wercken verandert. Hierentuſſchen en Wordt 
nach (nen raet noch (nen wille omghekeert/ 
noch ſyn gefintGept verandert : maer dat hp van 
der eeutaiehept aen hadde voorſien / goet geacht/ 
ende voorghenomen / dat vervolcht Gp ſtantva⸗ 
ſtichlyck met eeuwige ordeninge / hoevelhet in 
het aenſchouwen der menſcheſycker oogẽ ſchynt 
haeſtighe veranderinghe te zijne. 
4 Ende als de hepltge hiſtorie verhaelt / dat 
de verdervinge Die den Niniviten vercondicht pige vaer 14 
was / hen woest vergheven: * ende dar het leven. voozgeftelt 
Eʒechie is verlangt / Daer hem de doot bercon: We ae 
Dicht ‘was : Baer mede en bewyſt fp niet Dat Bet pes voorne: 
vooꝛrneemen ende de verordeninghe Gods is te mens Govs/ 
nicte ghgemaeckt. Die alſo gevoelen.die en Herz zie * 
ſtaen fulcke ſententien niet vecht : De welche upt Spat re 
het eynde verſtaen worden / Dat fp een conditie berchjzeven/ 
vervaten / hoewel fp enckelck jae lupden. Want welcke en 
waerom fandt de Heere Gonamtotde inivie 
ten / om den val des ſtadts te Hoorfeggen? Waer: voorficutie= 
‚om beeft hp Ezechie den doot vercondicht doo? ape 
Eſaiam? Want hp hadde de ſtadt ende defen men, * ne⸗ 
Coninck connen berderben fonder dat te WO: +Gone.3, 10. 

t De andere 

ghe fchijnt De 

Saul hadde Coninck ghemaeckt. Ende mep: | ren te bootfchappen, Soo Geeft ha dan De *Eſait 38.5. 



Cap.18. 

tot een ander eynde ghedaen/ dan om dat fp fou: 
den Baer verderf te vazen weten / ende van Berre 
fien comen. Te weten/hp en beeft niet ghewilt 
Dat fp fauden verderven / maer Datsp hen (elven 
fauden beteren / op Dat fp niet en verdorven, Soo 
Dan dat Jonas veorfept/Dat Zinive fal na beer: 

Bewijs ghee tich daghen bergaen / dat ahefehiet om dat fp 
Veeeliege Wier enfoudenvergaen. Dar Esechie de hope 
erempete _ Tange ter teven wordt afghecort / dat gheſchiet 

om dat hp faude langer teven vererdjgen. Wie 
en fiet nu niet dat Dé Heere heeft mer ſulcke deep: 
mingen willen Die tat beteringhe roepen/ Die hp 
perfcheiehte om Dat fp ſouden dat oo2deel ont: 
vlien / dat fp met Gare fanden Lerdient hadden 
Iſt dat dit wel over een comt / fo lept ons de naz 
tuere Der dinghen Daer toe / dat wy ander De enc⸗ 
kel vercandinghe ſullen een conditie verſtaen. 
Der welcke oock met ghelÿcke crempelen Woet 

Ok bevefticht, Doen Abimelechhadde Abrahams 
Senec Wüif ontnomen /foa ſtraft hem de Meere met Dez 

ſe woorden: Siet / ghy ſult ſterven am Der vrou⸗ 
en witte Die ghy Gebt ghenomen / want Yp heeft 
geven man. Daer nae Dat Abimelech hem ſelven 
f eeft ontſchuldicht ſpreeckt Godt aldus : Geeft 
dat wijf Haren manne wederom / want hp is cen 
ropheet / ende gp fal voor ubidden/ op Dat ghy 

meucttlené. uders /weet dat afp fult den doot 
ſterven / eñ al wat ghy hebt. Det ghy hee Godt 
met bet cerſte gebot Aimelechs herte verſchrie⸗ 
te our hem tot beteringe te beweghen: eñ Dat hp 
met Get ander elaerlyck ſynẽ witte upt leyt? Dez 
wijle in ander plactfen gelijcke oorſake is / ſoo en 
gerftact mpr de ſulcke niet Dat Van Den boorgat: 
den raet des Heeren pet is af ghebroken/om Dat 
Yi» het ghene Dat hy vercondicht hadde / heeft te 
niet ghemaecht, Want als Godt ſtraffe vercon⸗ 
Digende/ die tot bereringhe vermaent Die hp Wil 
fparé/ fa bereyt hy fijner eeuwiger prdeninge ee⸗ 
nen wech / Dan Dat hp fjnen wille pet beran: | H 
dert / dock niet ſelfs met De Wooden: anders 
Dan dat hp het ghene Dat liehtelyck can verſtaen 
worden / met met alle fijn ſyllaben upt en druckt. 

— Want dat woort Eſaie moet waeraehtich biij - 
Efaie 14,27“ gen De Heere der hepeſcharen Heeft Get vero? 

Dent / ende wie mach Bet afbreken? ſyn hant is 
uptghereckt / ende wie fal die afwenden 2 

Capittel xviij. 
Dat Godt alfoo der goddeloofen dienft ghe= 

bruyckt , ende hare herten buycht om fijne oordee- 
len * volbrenghen, dat hy fuyver vanalle vlecke 
blijft. 

D Her rift een ſwaerder vraghe upt andere 
De gheſint⸗ plaetfen Die betuyghen dat Godt den dap: 
Pebkies je Welfelwe ende alle verworpen menfchen nae fijn 
een oozfprone goetduncken buycht oft treckt. Want hoe hp 
ban tegen: door De ſulcke werckende / Door haer booſheydt 
morping jen’ geenfms beſmet en wort (ja hoe hy fijne Dienaers 
geftelt wor. techeueerdeliek ſtraft ende felve ontſchuldich is 
De pen * in een werck dat hy met hem gemeyn heeft / dat 

aire bept5anes, Canet gevoelẽ des vleeſchs nau berftaen. Dier 
upt 18 Dat onderfchept ghecomen tuſſchen doen 
ende tractaten : Want deſen knoop fcheen velen 
tiet ontbindelijck te zijne/ te weten/ Dat de dup⸗ 
vel ende alle goddelooſe alſoo zijn onder De hant 
eñ heerſchappie Gods /dat hp haer boofhept bez 
weecht tat at epnde hy wil / ende Die gebzupekt 
anr fijne oordeelen te Bolbrenghen. Ende moghe⸗ 
yck ware Dier waticheyt te ontfchuldighen / Die 
doo? den ſchyn der ongefchickthept verſehrickt 
zyn / waert dat fp niet en fachten verkeerdelyck 
meteen leugenachtige befcherminghe be recht⸗ 
veerdichept Gods te bevrie van alle quact her: 
moeden, Het fchijut ongefchicht te zijne dat dao, 

Van de kenniffe Gods des Scheppers. 1 
den wille ende het bevel Godts / de menſehe ver⸗ Decerfrere: 
blint wordt / Die terftont (al van fijne berblint: Fien Bons 
hept gheftrafr werden. Daerom nemen fy LEN rorlatinge 
uptblucht/fegghende : dat ſulcx gheſchiet alleen⸗ ban fijnen 
Ipeft door de toclatinghe/ ende niet daag den wits Pile 
le Godts JP aer dette Godt openbaerlyek bez 
tuyeht dar hpfelbedatdoet / ſoo verworpt hu 
De uptblucht. Ende dat de menfchen niet en 
Doen Dan dao? den verborgen Wille Godts / ende 
miet en handelen dao? hare raetſſaghen / anders 
dan dat hp te vozen Geeft bp hera ſelben veror⸗ 
dent / ende nu doo? (jn verborghen befchickinghe 
voorneemt / dat Wordt door oncalljcke bele ende 
clare ghetuygheniſſen beweſen. Bat wp baven Pater: 5.35 
hebben ups de Pfalmen bp ghebratht / dat Godt DAR, 
Doet al wat hp wil / datis fonder twijfel te Berz de auade Enne 
ſtaen oock ban alle wercken der menfchen. Iſt Beten ende 
Dat Godt is De befelgicher des vreets / ende DES venen E 
erichs / ghelhyek daer ghefepdt wordt / ende Dat upisdan dar 
fonder eenighe uptnentingBe/ wie fal dorven ſeg⸗ ban Dodt 1e 
ghen dat de menfehen fonder ſyn meten ofte beſtelt. 
toedoen worden fonder cauſe Doo? Blinde roe⸗ 
tinghe ghedreven? Maer upt fonderlinge exem⸗ 
pelen fal meerlichts comen, * Wy Weten upt Is Eremvele 
het eerfte Capittel Job / dat de duppel comt Zang Bie 
voo? Godt om de beelen Gods te ontfanghen/ kare enve 
alfoo wel als de Enghelen Die ghewilliehſyek uergedzuck: 
ghehoorſaem zyn: fpdoeu dit wel op verſchep⸗ 8 Tempe 
Den wijfe / ende tor Berschepdenepnde / mact * ob 1: 11e 
nochtans alfao / Dat fp niet en connen aen: 
gaen anders dan door den Wille Godts, Ende 
hoewel Daer nae ſchyne een tóelaetinghe Gode 
bereechent te zijn / Dat De duyvel foude den 
Beplighen man verdzucken £ nochtans dewiie 

‚De Woorden Gob waerachtih zijn : De Heere Tob 15 22e 
beeft ghegheven / de Beere heeft wech gheno⸗ 
men: ghelyck het Ben Heere behaecht Geeft / al⸗ 
foo is het ghefchiet # fao verſtaen Wp daer upt 
at Godt zp gheweeſt De autheur Dier verſoec⸗ 

kiughe / Diede dupvel ende boofe raobers be: 
Dienen, De dupvel ſoeckt den heplighen man 
door vertwijfelinghe te treckentorraferie: De 
Dabeen grpen ende rooven weeedelhck ende 
ongoddeſck eens anders goet, Job bekent dat 
hyĩs doo? Godt vanalle ſynen goede berooft 
ende arm gheworden / omdat het Godealfa 
behaecht heeft, Soo dan Wat de menfchen 
Doen / ofte oock De dupbelfelse / Godt houdt 
nochtans Get ſtier om Garen arbepdt te ſchic⸗ d 
fentot volbzenginghe ſynder oozdeelen. Bodt 2. Exempel. 
wit dat de trouweloofe Achab bedroghen wor⸗ 
de: de duyvel noot fijnen arbeydt tat De, fake : hp 
Wordt gheſonden met een ſeker bevel / dat hp 
zp een ſeughenachtich gheeft in Den mondt alz 
ler Propheten. Iſt datde berblindinghe ende 
onfinnichept Achãbs is Gods / oogdeel ſoo is 
dat dichtfel Der naeckter toelatinghe te niete : 
want het Ware te befpotten Dat een Kichter 
foude alleenljc toelaten / ende niet aac o2 dineren 
wat hp wilde gedaen hebben eñ de volbzenginge 
ſynen dienaren beelen. De Joden hebben Loor: _ 
ghenomen Chriſtum upt te roepen: Pilatus ende * 
de crychſkechten zijn der feluer baofer raſende 
begeerte gehoorſaem. Noehtans belen? De Diſ⸗ 
cipulê in haer gebet /dat Be godlooſe niet gedaen Actor. 4:r8. 
en hebbe dan dat de Gant eñ ract Gods verordet 
hadde:gelije oock Petrus te vork geprediet had⸗ 

De/dat Chriſtus is door verordẽde raet eñ voor⸗ Aeteze:::, 
fieninge Gods overgelevert geweeſt om gedoot 
te vo2den:gelijc of hy ſeyde dat God dẽwelcken 
Van DE beginne aen gef dinc en is verborgen gez 
weeft) wetens eñwiſſens verordẽt haddẽ / dat de 
Jodẽ volbracht hebbẽ: gelyc hp ergens Dat we⸗ 
Derom Ghaelt/feggêde/dat God die het boe 

tr 
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Cap.18. 

fóne Propheten heeft te voren vercondicht / Dat 
ofctorzert. Ehriſtus den ſoude / heeft Dat alſoo bolbzacht, 
Sa 16.42, Gbfalon heeft door ſchandelycke bpflapinge ſyus 

vaders bedde ontrepnighende / een qrouielgek 
4. Exempel. fruchbedrcvenmachtans betupcht Godt dat fel: 

ge ſyn werck te zijne, Want Dit zyn fre woor⸗ 
2.Sa · ip.i2· demghp hebt dat ghedaen int berbozgen: maer, 

iek fat Get int opendaer doen / eñ oor Defe Son⸗ 

Zerezonse ne, Jeremias vercondicht dat alte de weeet bhept 
Dic be Chaldeen in Judea bedrhven / is Godts, 
werck, Alſoo wor Habucad Qezer Gods dienſt⸗ 
knecht ghenaemt. Godt roept alomme dat de 
godlooſe deo? fijn blafen erde flyſen / door het ger 

{updt fguder bafupne / door fijn heerfchappie eñ 
bevel, verweckt wordẽ rot deu crch. Dp noemt 
den Aſſpriſchẽ Coninck cen roede ſyns toornes/ 
ende een bijl die hp met ſyn haut roert. Wer ver: 
derf der hepliger ffadt/ende den sal deg tempels 
noemt hp ſn werck, David die tegen Oodt niet 
en murmureert / maer Bekent Dar hp een recht⸗ 
veerdich Richter is / bekent nochtans dat de la⸗ 
ſteringhen Semeicomen upt ſyn bevel. Be Deer 
re (ſeyt hp) heeft hem bevoelente laſteren. Men 
vindt ditkmael in De heylighe Hiſtorie / dat het al 
banden Heere comt wat daer gheſchiet: ghelyck 
de afvallinghe der thien geflachten. Be doot der 
kinderen Ei / ende vele diergeſycke Dingen, Die 

rekeerizr. pet in de Scheiftuere gheoeffent zjn / Die fien Dat 
12a,234e ick upt bele ghetupgeniſſen alleenlyck Wepnighe 

vosrtbrenghẽ om cort te maken: upt de weſcke 
ger nochtans openbaer ghenoech is / Dat die on: 
beguamelĳckdoen/ Die inde plaetſe Der voorſie⸗ 
ninghe Godts / een naeckte toelatinghe ſtelſen / 
——— of Godt ineen wacht-toornfate/ ende 
de toecomende gefchiedenifje verwachtede:ende 
ſyne oordeelen hinghen aen der menfchen goet: 
duncken. 

De andere 2 Doo veel de verborghen roeringen aen gaet/ 
bpfondere F dat Salomon betupcht van het herte des Co- 
meets: „mineke Dat het herwaerts ende ginfwaert ghe⸗ 
tegewozpu- Bupeht moet / nae Dat het Bode behaecht : Dat 
ge/ ſcherden⸗ beſterekt hem voorwaer tot het ganfche men: 
De enge fees geflachte / ende is fo veel ats oft hp gez 
te Gans:bacr (ept hadde / dat al wat Wpin het herre voorne: 
mede betcont Men/Wozt Door hepmelijcke ingebinge Gods tot 
Hoort bat De ſhn epnde bewecht . Ende baofwaer waert dat 
bewernigen, Godt miet en wachte binnê inde hertẽ der men: 
boog cen dee ſchen / ſoo en ſoudet niet vecht aefept zyn / dat hy 
En doch De lippe wech neemt ban de waerachtighe / ende 
Biebingeven De Wijfgepde vande oude: Dat hy Get herte wech 
Godstorfjn Neemt van de Princen der aerde/ op Dat fp dima: 
epude gerich⸗ len in plaetfen Daer gheen weeh en is. Hier toe 
Abner, Dient oock Dat Dickmael wort in de Schziftuere 
Ehynoꝛ Gelefen / dat de menfthe bevreeſt zijn na Dat hare 

Gerten wordẽ met Godts verſchrickinge bevan: 
ebit26, 36. Jen. Alſo is David upt Dauls heyrleger gheco⸗ 

menfonder pemant Baer van te Weten : want de 
flaep Godts was op allen gevallen. JRaer men 
mach met claerders begeerẽ / dan dat Gp fo dick: 

naars, Mael fept / Dat bp De hertẽ Der menfchë verblint / 
“ende met drapinge flact/ mer DE geeft des ſlaeps 

droncken maeckt / met onfinnichept laet / eñ de 
berten verbhaerdt. Deſe dingen trecken oock vele 

De eerfle ine menſchen tot de toelatinghe / ghelijck of hp de 
— godlooſe berlatende / hete ban de Satan ver: 

blint worden, Maer dewijle de geeft claerlijc upt 
druckt / dat fp door het rechtveerdich oordeel 
DES Worden met blinthept ende onftunichept 

geflagen/foo is dir een ronde uptlegainghe. Te 
ad fept Godt in het herre Pharaonis 
beeft verhart / Atem / verſwaert ende verſterckt. 

De tweede Deſe manieren van ſpreken wederlegghen (om: 
imedt mige met een onwyſe uptolucht. Wañt dewyle 

ergens geſchrevẽ is/ dar Pharao ſelve fijn herte 

Efaisiosse 

s.Crempel. 

Efats.26. 

6.Exc mpel. 

Eſai.9. 25 

2e DAr16e 10e 

7. Exempel. 

Antboort. 

oAom.i 1.d. 
Exod.ð.i5. 

Het I. Boeck. Fol. 37. 
berfwaert heeft/ foo Wort fijn wille gheſet alg de 
caufe der verhardinge. Maer defe twee dinghen Eerſte ants 
comen feer wel over een / hoewel op verfchepden wont. 
Wfe/te weten / dat De menfche als hp van Godt 
geraert wort / oock mede wercht, Ende het ghe⸗ 
ne Dat fp hier teghen worpen / dat wende ick Wez 
deram teghen Gen : Want iſt dat verharden bez 
dupdt naechte toelatinge/ foo en fat de roeringhe 
der hartneckicheydt niet epgentlijck zijn in Pha⸗ 
raane, Qu hoe plomp ende onwijs (oude de uptz 
legginghe 39 n/ ghelyck of Pharao hadde alleen: 
ch hem felven laten verharde. Maer de Schꝛif⸗ De tweede 
tnere beneemt fulcke uytvluchten. Ick fal (fepz antwoort · 
Godt (fijn herte houden, Ende vande inwoon⸗ 
ders Des landt Canaan fept Moſen / dat ſy zijn Erod.4ez1e 
boort ghecomen in den firijt / om dat Godt Gare 
herten geftercht hadde, Ende dit ſelpve wort van Joſu.11. 20. 
eenen andere Prophete berbaelt / ſegghende: 
Lp keerde Gaer herte op Dat fp fauden fijn Balck Pal 1054255 

Laten, Deſgelyex vercordicht hp doo? Eſaiam / 
dat hp de Aſſpriſche fal fepnden tegen dat bedrie⸗ Eſai. 10.9⸗ 
gheſyek volck / ende Dat hp hen fal ghebieden den 
roof te nemen / ende wechte Dragen. iet om 
dat hp de godlooſe ende hartnechkighe menfchen 
wil leeren ghewillichljek gehoorſaẽm zijn/ maer 
am Dat hyſe fal ve del om fyne oogdeelen te 
volbrenghen / ghelijck of fp fijne bevelen in hare 
herten gedzucht droegen. Waer upr Get is claer) 
Dat fp doo: een ſeker verordeninghe Godts / zn 
ghedzeben gheweeeſt. Ick Befkenne wel dat God me derde inz 
dickmael in De verwozpene werct door DE dienſt vede- 
desSatangsmaersalfo dat De Patan door Gods Antwoort. 
dzijvinghe fijn werck doet / ende voort gact ſoo 
verre hem ghegheven is. De booſe gheeft ers Sa. is.14. 
ſtoort Saul: maer Dat wort gheſchreven van 
God te zne / op Dat Wp weten dat Sauls raſe⸗ 
rie comt ban de rechtveerdighe wrake Godts: 
Pan den felven Satanis oock beſchzeven / dat 
Gp der ongheloovighen herten verblindt ; maer 
Waer upt comt dat andersdan om Dat De cracht 
der dwalinghe comt van Godt/op dat die de leu⸗ 
ghenen ghelaoven Die niet en hebben willen der 
waerheydt ghehoorſaem zyn? nae De eerfte wijfe 
wort gheſeyt / iſt dat een Prophete heeft leughen Ezech. 14.⸗ 
geſproken / ick Godt hebbe dien bedroghen: ende 
ña de ander Wijfe Woet God gefept felve de mene 
fchen te gheven tot eenen verkeerden fin/ ende te Komere28e 
worpen in fchandelijcke begeerljchheden. Mant 
Gp ig de voorneemſte authuer ſynder rechtveer⸗ 
diger wrake / ende de Datanig alleenljck de Diez 
naer. Maer dewile deſe fake moet wederom gez 
handelt worden in den tweeden boeck / Daer Wp € 
fulfen ſpreken van den vrpey gfte Dienftbaren FEPtfert 
Wille Des menfcheg foo meyne tek nu ghenoech 
bier van gheſproken tehebben; Soo veele deſe 
plaetfeepjcher. Dit ſal de ſomma zyn. Alg de — 
wille Bode ghefept wart te zjn de dor ſake aller „omme van 
dinghen / ſoo Wort fijn voorſieminghe gheftelt als ane de gege⸗ 
een regeerſter in alle raden ende wercken Der benantwoo:s 
menſchen / foo dat fp niet alteenlijck haer cracht fie tenen le en toont in de uptvercozen / die Door Den heplie morpingpes 
ghen Gheeft ghevegeert Worden / maer oock HE 
gerwozpene ſ6 Winght tot gehoorſaemheydt. 
3 Ende dewijle ick Dus verre hebbe alleenljck on armere 
verhaelt / dat opentlijc ende niet twfelhek moet mael wozot 
inde Schriftnere gheleert/ foo moghen die toe⸗ outſtopt de 
fien Wat oordeel fp ghebrupcken / die hen felven — bat 

ze Cor· ·· 

niet enontften bande demeiſche ghetupgeniſſen venaboiger 
ſchandelyck te ſprekẽ. Want ift dat (p upt Hepie de tegeinwoze 
finghe der onwerenhepdt ſoecken ootmoedieh te — 
ſchynen / War math hooveerdighers zn dan der hoebeer⸗ 
cen woordeken te ſtellen tegheu de autozitept dicherdt enve 
Godts ſeggende: Het dunckt mp anders / of / het laſteringhe⸗ 

‚en behaecht mp niet dat ir Sada 5 
xoert· 



Cap.18. Van de kenniffe Gods des Scheppers, . 
vaert, Ofte iff Dat fp opentlijck laſteren / wat (ul: | ons fchhutmenigerlep te * Jae als wy niet De vierde 

he ten fp maken teghen den hemel (pouwende Tit fen verftaen hoe God wil g 
erempel der dertelheyt enig niet nieu/Want daer 
Gebben te allen rijde godloofe ende ongeplighe 
menfehen gheweeſt / Die met raſende mande heb⸗ 
ben teghen defe leeringhe gebaffen. Maer ſy ſul⸗ 
len met Ber Daer ghevoelen /Dat de Gheeſt Geeft 
voorrijden ghefprocken doop den mont Davids/ 
op dat Godt overwinne als hp geoordeelt Wort. 
Danid ſtraft bedechteljek de ontfienichept der 
menſchen in deſe ſoo onmatighe vryheyt / dat fp 
wpr haren ſſjcke niet alleenlijck teghen God en 
Koen / maer trecken oock Gen felpen de macht 
aen/Gen te berdoemen. Ende hierentuſſchen ver⸗ 
maent hp met corte woorden / Dat de tafteringen 

Die fp teghen den hemel uptftorten/rot Bod niet 

Pals 1,60 

en gheraken/foo dat hy niet en faude de wolcken 
Der lafteringhen verdryvende / ſyn rechtveerdic⸗ 
heyt verclaren / ende dat oock onſe gheloove (Dez 

1. Aoan. -. · wijle Get int woordt Godts ghefoũdeert zijnde) 
boven de gantſche werelt ig) upt ſyn hoochepdt 

vendere fulche watchen veracht, Want datfe ten eerſten 
pinge/weics teghenworpen: 
Ke tweeders anders dan door Gods wille / ao zjn in Godt 
der ftrioende wee millen die tegen malcanderen ſtryden: 
Goor fretten, Want hy verordent dao? ſynen verborghen ract/ 

Bat hp heeft opentlijck doo? fijn Wet verboden, 
De eerſte Bit wort lchtelijch wederlept/ nochtans cer ick 

autwoozt, Gier opantwoorde) wil ick de Lefers wederom 
germacnt hebben / dat Dit niet teghen mp/ maer 

teghen den heplighen Bheeft gedracpt Wart / de 
Job.i 210 welcke voorwaer hen Deen man Gob defe 

Belijdinghe geleert heeft: helje het den Heere 
behaecht heeft/alfoa ig het gheſchiet. Doen hp 
Doo? de robvers was berooft /heeft hp in Der fel: 
ger onrecht ende booſheydt / de rechtveerdighe 
ſtraffe Godts bekent. Wat fept de Scharftuere 

+ Samense Lraghens De kinders Eli en waren haren vader 
niet gehoorſaem / om datſe Bodt Wilde dooden, 

Beteede Een ander Prophete vaept oock / dat God die in 
Pralrreze Den hemel fit/Doet al wat Gp Wil, Endeick heb: 

Be nu opentlijck genoech beweſen / dat Bod Woet 
de autheur aller Dinghen genoemt) Die deſe rich: 

Easy, ters willen hebben alleenlijck doo? ſyn ledinghe 
2. toelatinghe te geſchien. Hy betuxcht dat Gp het 

licht ende De Dupfterniffe fehept dat hp het goes 
De ende het quade macckt;dat niet quaets en gez 
fchiet dat Gp niet en doet. Ick bidde laetſe nu ſeg⸗ 

en aen / of hp willens recht doet ofte onwillens. 

sncwoorr. Maer ghelyck Moſes felve leert/ Dat Die bp ge: 
Bento. Waldooy Get afvallen der bijle van den ſteel wort 

ghedoodt/ ig ban God overghegeven in de Gant 
deg dooders:alſoo fept de gantiche gemepnte bp 

Actozese23e Tucam / dat Herodes eñ Pilatus zyn met mals 
canderen eens geworden om te doen Dat De hant 
ende de ract Bode hadde verordent. Ende Loo: 
Waer ware Ehgiftus niet doop den Wille Godts 
geerupeicht / Waer dao? ouden Wp de verloſſin⸗ 
ghe hebben! Hochtans en ſtryt Godt daeromme 
niet met hem ſeloe / noch en wille Godts en wort 

Be eenbou⸗ niet verandert / nach de vepynſt niet gelÿck of hp 

pige ende ee niet en wilde Dat hy wilmaer hoewel ſynen wil⸗ 
— te eenich ende enckel is / ſoo fchijnt Die ons meni⸗ 
amhpoen ghexleß / sm dat Wp Door de ſwackheyt onfes 

meufche mee verſtants niet en begrijpen hoe hy op werfchep: 
migberler ¶ den wijfe cen dinck wiheñ niet en wil dat het gez 

_ (pDnrte DE (chic, Paulus gheſeyt hebbende / dat de roepinge 
| der Hepdenen ig een verholen verborghenthept / 

Exyheſzo. Sept oock wepnich daer nac / Dat De menigerlep 
wyſheyt Godts daer in ig geopenbaert. Zullen 

wp hierom moeten Dzoomen Dat in Godt eenige 
geranderinghe is / ahelijck of hp ſynen raet om 

Iſt dat gheen Dinck en geſchiet 

Â aen hebben Bat hp antwoorde, 
verbiedt te Doen/ foo laet ons onfe (wachhept in 
ghedachteniffe comen / ende laet ons oock mede 
everdenchen;dat niet te vergheefs ghjefchzegen — 
en is / datmen niet en cantot bet licht comen / gimsns 
daer in Godt Woont / want het is met Dupfter: ©" 
niſſe bedeekt. Daeromfullenalle gadfalige ende gencyiean 
matighe menfchen lichtelijck met defe Waorden zur rap, 
Nuguftini ghevoelen / dat fomtijts De menfchje : 10e 
met goeden wille Wat wil / Dat Bod niet en wil; 
ghelyck dat cen goet fone wil dat fijn vader leve / 
den welcken Godt wil dar hp fterze, Wederom en erempel 
dat het mach gefchien/ dat de menſche een dinck 9 weicke alle 
Wil met quaden Wille/ welck God wit met goes PE PonEr 
den wille:ghelyck alg een quaet fone voil Dat fijn ecanttonape 
Bader ſterf ende Godt dat oock Wil, Soa mil De dinghen ver⸗ 
eerfte (one dat Godt niet en wil / ende deſe laetſte Att: 
wil dar Godt oock wil. Ende nochtans comt de 
godfalichept des eerfté beter met God over een/ 
hoewel hp anders wil / dan deg laetſten godlooſ⸗ 
heyt / hoewel Gp Dat felve wil dat God wi! : ſoo 
veel ig daer aen gheleghen / hoe de Wille met den 
menſche / ende hoe hp met Bodt over een comt/ 
ende tot Wat eynde eens peghelycks wille zy / op 
dat hp goet ofte guaet gheacht worde Want, Gerande 
Dat Godt te rechte Wil/ Dat volbrengt hp met De pe 
boofe willen der menfchen. Wepnich te voren 
hadde hy gheſeyt / Datde Enghelen door hare 
afvallinge/ende alle De verwozpene hebben ghe⸗ 
daen dat God niet en Wilde / foo Beel hem aen: 
gaet : maer geenfing foo veel de almogenthept 
Gadts aengaet. Fant alg fp teghen den Wille 
Gode doen / foo is ſynen wille van hen geſcheit · prar,: 1e: 
Hierom roept de Prophete: De wercken Godta” 
zhn groot / ende uptnemende in alle ſjn Willens 
foa dat Get op Wonderlgcke ende oock onupte 
ſprekelycke wife nieren ghefchiet bupten ſynen 
wille / Dwelck nochtans oock teghen ſynen wil: 
te ghefchiet : want het en (oude niet gheſchien / 
liete hy het niet geſchien: ende hp en laet het niet 
ghefchten onwillens/ maer wiſſens: ende hp die 
geetig / enfoude niet laten qualijck gheſchien / 
Waert Dat hp Die almachtich ig / niet en conde 
pock van het quade Wel Doen, De derde tes 
4 Aſdus wort oock De ander teghenworpinge / wowin⸗ 
wederlept / jae Wozt wan felfs te miete / te Weten Dat Bobr 
befeift : Dat Bodt niet allenljch der godlooſen een autheur 
bienft gebrupckt / maer oock haren ract ende ge: „en rerere 
fintheden regeer / fa is hp de autheur alter booſ⸗  „Aantwoors 
hept: ende aſſoo Wozden De menſchen te onrechte bebertiche 
gerdoemt / iſt Dat fp volbrenghen dat Godt heeft 
verordem want fp zn ſynen wille ghehoorfaem. opt Dauis 
ant de Wille wort verheerdelijck met den bez biftozie, 
gele vermẽgt / de welche ſeer Berre Daer va ſchilt 
ghelck het met ontalljcke vele crempelen claer 
ig, Want doe Abfalon ſyns vaders wijben bez 3, Som. :6, 
(liep / hoewel Godt met Die fchande wilde Daz zo 
vids overfpel ſtraffen / faa en heeft hpnochtang 
daerom den boofen fone niet geboden Dat ſchan⸗ 
belick ſtuckite bedzijven/ten zp mogelick foo Beel 
Davids firaffe aen ginck / ghelyck hp ſpreeckt 
van De lafter Woorden Semei. Pant als hp bez 
tt dar Semei em laftert doop het bevel Gods / —— 
ſoo en prijft Gp Dat niet als ghehoorſaemhept / ge⸗ 
tick of de onſchamele hont den bevele Gods ge⸗ 

hoorſaem Ware : maer verdraecht de ſtraffe tz 
faemlijck / bekennende dat de tonghe Demei ecn 
geeffel Godeig, Dit moetmen weten / als Bodt 
door De godloofe volbrengt Dat hp door ſynẽ verz 
borgen raet heeft veroedent / dat ſy daerom niet 
en zn te ontfchuldighen ghelyck of fp ſynen 

keerde/ofte met hem ſelbe oneens ware / om Dat | ghebode ghelhoozfaem Waren / Dwelck fp wils 
door de plomphept onſes berftants ſyn wijfhept/ lens nae hate booſe begeerte overtreden, 

s u 



Cap.17. 
Berwecte 5 Nu hoe het upt Sadtsu/ eude Boor fijn ver⸗ 
Beweer or borhen boeenane aherege ert wax / Dat De 
Gebiftezie __ menfchenboofelic docn / daer van is De verkie⸗ 
bande treu ſinghe des Conincx Jerobeam een claer bewijs, 
of EVE gam De welcke de lichjtweerdichept ende onfinnie- 
Gfcaeiiten, heyt des volcks firengelijck gheſtraft woet / dat 
tiegize het de opdeninge van Godt gheſtelt eeft verau⸗ 
ee Bett /enbe autroutwerdeh van Bet huys Davids 

ER uochtanus weten wy Dat Bodt | 
ghewilt heeft vat Jerobeam ſoude gefalft Woz: | 
Dernswaer upt each De woorden Ofce ſchunen ter 
ghen mratcanderen te ſtryden / om Dat De Heere 
claecht dat dit ryeke Jerobcam is bupten ſyn 
Weten erde wilen ap gherecht: ende ergens bez | 
tupcht hp dat he de Coninck Jerobeam heeft ! 
ghe cucu in ſhuen toorn. Hoe ſuhlen defe twee 
heen over een comen / dat Jerobeam niet en | 

Geeft doop Godt gheregneert / ende dat hp Lau 
God is Coninck ghemaecht? Ee weten / u Dat | 
et volck miet eñ conde af vatten ban het huys 

Oſee.8.4. 

Oſee. zelde 

Davids / ſonder dat jock van (nen hals te ager 
pen/ dat hem was van Godt op ghelepdt : ende 
noehtang en is Gode de va niet ontnomen 

8 ft / bar hp nieten foude Salomons ou: | 
danckbaerheyt alfa ſtraffen. Zoo ſien wy dan, 
hae Godt de ongetrouwichept bes volex niet en 
vl/ende nochtans de af vallighe rechtneerdich⸗ 

ness terzs lijck wil —— — ennde. Dagrom wart Aes, 
robeam boͤben hope door De — — (alvingge | 
ghedronghen tor ber Rycke. Wer upt fepdt ì 
Scheiftuere Dat Bodt heeft eenen vpandt ver⸗ 
Hecht / Die Palomeus foue ſoude cen deel des 
Hier ontpemen, De lefers maeseu het bende wel 
aemmerchen/ te meten / dat het Lijcke teghen 
Gods Wille gefcheurt Woet in twee deelen / want 
Ber behaecht Babe / dar het balch oude onder 
tenen Coninck gheregeert Worden: eff Dat noch 

tans het begin der ſcheuringhe guam Lan ſynen 
wille. Meraner Dat Jerobeam die niet 
ſuſcks en dachte / oat ban den Propheete door 
Wooden ende Doo? het teechken Der ſalvinghe bez 
„roet tot de hege Des Rijex / Dat en gheſchiet niet 
fonder de wetenſchap ende den ille Gods / de 
welcke heeft bevolen dat het alfg ſoude geſchien: 
ende nochtans worde De wederſpannichept des | 
poler te reehte gheſtraft / dat het is gelyek tegen, 
den wille Gods van Davids nacomers af ghe⸗ 
weken. Hier unt is oock daer bn gheſtelt / bat 
Fehabeam heeft de bede des vole hooveerdich⸗ 
dek verworpen / Dat ſulcks is Han Den Heere gez 
chiet / om Dat woort te bepeſtighen / dar hp door 
De Gant Ahlhe ſyns dienſt knechts hadde gez 
ſproken. Siet hoe de hepligheeenichepdt worde | 
teghen Ben wille Gede werfcheurt/ ct hoe noch⸗ 
tans Dog? (Haen Wilke de thien gheflachten 
vreemt Worden Van den fone Salomonis. Men 

2 Aeg· 10.7 88 ter toe oock een ander gelyck eren 
baer De kinderen des Conincx Achab Wo? 

1 en Zelje 

Het l.Boeck. 

Herz ſe 

ghedoodt / ende het ganſche gheflachte upt ghe⸗ 
racpt daa? bewinghe jae Doo huipe es bier del 
cehu verhaelt wel met der waerheyt / Dar niet ateerechen 
uptde Woorden Gods enig inde acrde gheval⸗ ur: ze Ijstaz 
en / maer Dat hp ghedaen heeft al War hp geſpro Epa te Ken Gade door De hant Euͤe fijns dienfiknechts pu. eSe⸗ 
Ende nochtang en noopt Gp uiet te vergeef S De K2-Liegerce 
Burgers Der ſtadt Samaria, dat fp hate dienst “* 
Baer in beweſen hadden / als hy ſeyt : Zit gip 
rechtoeerdich 2 Bft dat ich Ben tegen mijnen ' Leert: 
eere on gheſtaen wie heeft alte deſe ghedodee 
Zeh hebbẽ nu re voren fog ickmepue) verrlaert / 
hae Dat in cen ſelpe werck de baofhept des mene 
Ges haer ſewen vertoont / ende De rechiueerdicz 
bept Gods haten ſchyn oheeft. Ende den genen uauftini 
Die mare houden / faldefe antwoorde Buquftint roeftenmz 
Atts ghenoech doen. *Oewijle De Dader heeft ahe / ende ve 
fúnen Sane over gheacnen ende Ehziftus (hu Beest 
lchaem / ende Sudas Fjnen Bere / waerem ts genomen vett 
in deſe oper geode Godt rechtheerdich / ende Le virteze 
Be menſche ſchuid eh 2 anders Ban om dar in de LU SUE ſelve fatie/ De welche fp en , ce be 

ſticht wor⸗ 

dae n hebbe Enne i dat peman meer worde rez 
perhindert door het ghene Bar Wp nu ſeohen/ berde 
dat Sod nief over een Et comt met den wenfchef dughen ide 
alg Be menfche Boor Be rerbtgeerdighe fliermge LANE 
Geds deer dat hem nier eni geoorloft : Die zo vicefches den 

Bachtieh Dat Be ſewe Luauftinus ergens fepts mont teer he 
te En foitde tu Def oosdeelen niet verſchuchen LUL, … als God aach in De hertẽ Der boofen doer al wat an Diner 

bp wil/hen nochtans vergeldende nae hare gers tum. 
bienfternt Ende bapswaer GoewelBod wilde dat „Ogsrta ſynen Sone faude oger ghetenert moden / ende aa Daten 
heeft felge hem over gheldvert tot de doot / foo en Capac 
is nochtans niet meer gheoozloft de fchuit Godt 

toe te febh2pben in De trouloofGept Jude / dan den 
lof Der verloſſinghe Jude te gheven. Daerom 
vermaent Defelbe ——— Wel / dat 
Godt in Dit oordeel niet en onderfaeckt Wat de 
menfchen hebben connendoen/ ofte wat fp ghe 
daen hebben / maer wat fp Gebben willen doen/ 
op Dar De raet-ende Wille reeckenſchap comes 
Bien dit ſchynt hart te zijne / Die bedenchien cen 
wepnich pap nerdragheſjck haer eyghenſinnie⸗ 
heyt zy / als fp een dinck Dat mer clare ghetup⸗ 
gheniſſen den Schriftuere betuncht is / verwor⸗ 
en / om dat het boben hare verſtant is: ende 
achtent / ſchande in Get openbare te beengen/ dat 
Godt newmermeer en foude doo? fijne Prophe⸗ 
— gegen —— OE etat 

wetẽ Da mut is ſulcx te weten, Want wij ‚ 
onſe wis zn en moet Chalans Í aet anders niet zn / dan met Chaftenens 
fachtmoedige leerlijch Du, ige h ept aen nemen (ende Dat 
onder wetnaminge ) al Wat inde h. Scheifture 
geleert Wat. Ende die hoobeerdichſyck teghen⸗ 

el / ſtaẽ / Die en zyn gef langer wederlegginge weer- en Dich pedal her vatig dat p regen God bal, 
Het eynde des ecrften Boechs. 

6 Het 

ghedaen hebben / niet en medebeve- — 
is de felipe gorſake gheweeſt waerom fp het ghe⸗ 

Fol. 38. | 
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Het inhoudt destweeden Boecks. 
Van de kenniſſe Godts des Verloffers „ de welche eerstmael den Vaderen onder de 

Wet ende daer nae ons in den Euangelio is geopenbaert. 

Capittelen 17. 

5 At door Adams val endeafwijckinghe het gantfche Menfchclijcke-gheflachteis der ver⸗ vloeckinghe onderworpen , ende van den eerften oorfpronck afgheweecken ende veracrt, waer in ghchandelt wort van de erfſonde. 
2 _Dar de Menfche nu is van de vryheyt des goetdunckensberooft » ende tot ellendighe dienft- baerheydt ghekomen. 
3 Dart uyt de verdorven natuere des Menfches niet en komt dan dar verdorven is. 
4 Hoe Godt werekrin de herten der Menfchen. 
5 __ Wederlegginghe der teghenworpingen , die tot befcherminghe des vryen goerdunckens plegen by ghebracht te worden. 
6 __ Dart de verdorven Menfche moet faligheyt in Chrifto foecken. 
7 Darde Wetis ghegheven » niet om:her I(raëlitifche volck onder haer te behouden » maer om de hope der (aligheyt in Chrifto te voeden tot dat hy quame. 
8 _Uytegginghe der Wet der zeden. 
9 PDat Chriftus, hoewel hy onder de Wet den Ioden bekent is geweeft » nochtans eerft door het 
Euangelium voor ooghen gheftelt is. 
10 Vande verghelijckinghe des Ouden ende Nieuwen Teftaments. 
rr Van het onderfcheyt des Ouden ende Nieuwen Teftaments. 
12 Dar Chriſtus om het ampt des Middelaers te volbrengen, moefte Menfche worden. 
13 Dar Chriftus heeft de waerachtighe fubftantie des menfchelijcken vleefchs aengenomen: 
14 Hoe de twee natueren den perfoon des Middelaers maken. 
15 Darmen om te weten waer toe Chriftus ghefonden is „ ende wat hy ons aen ghebracht heeft, moet voornemelijck drie dingen in hem aenmercken , te weten „het Propherifche ampt, het Co- ninckrijcke, ende het Priefterdom. 
16. Hoe dat Chriftus het ampt des verloffers volbracht heeft , om ons de faligheyt te verkrijgen waer oock van fijn doodt ende wederopftandinghe „ ende opklimminghe ten Hemel ghehandelt Wort, 
7, Dat het recht ende eygendijck ghefeydt wordt , dat Chriftus ons heeft de genade Godts ; ende de faligheydt verdient. 

EE AART RORE T VEEN N E 

Inhoudt des tweeden Boechs. | 
Van de kenniffe Godts des Verloffers in Iefu Chrifto, 

Es nu de Autheur ín vecht-volgende ordeninghe voor gbenomen heeft te handelen van de Lnniſſe Godts des Verloffers , is bet vecht dat by ten eerften JPreecht van de oorfaecke der pelfden, be Weten „ van den vel onftreersten Ouderen : Taerop by dan tot bet luck van de berlofJinge fèlve ordenthjck voort gaet: alfoo dat by in 
deſen Boeckdeft tee booft-fhuchen aldus af-handelt , dat hy namelijch van bet eerste deel in de vijf eerfte Ca- pittelen, ende volgens van ket tweede fhuch.in de Volgende tWaelf Capittelen fpreeckt. 

„Aengaende het eerste fluck, , en handelt hy niet alleenlijch in't genevael van den val Adams , maer oock van 
eenighe andere bier aenklevende ſtuchen, als van de erfzonde ‚ van den knechtelijcken wille, ende hoe dat Godt in der menſchen berten Werckt, Cap. 1.2. 3. 4. 5. 

Het meede deel vertoont ons Wie dat degbenezy „ in den Welchen de Menfibe fijne verlorene faligheydt hebbe te ſechen, te Weten Ieſus Christus, capit. 6. 
Voorts fòo Wijfk hp aen hoe dat defe Chrifbus de Werelt condt gbemaecht „ gheopenbaert „ ende vertoont zy: ° 

te Weten , op tWeederley Dijfe: Eerfleljck onder de Wet „ Waeruyt hy dan oorfake ende ſtoffe neemt de tbjen Ger, 
boden te verclaren, ende noch eenige andere dingen de Wet belangende, af te handelen,cap.7.S8. 

Ten anderen onder den Euangelio, alpaer hy oock materie beeft om van foo Wel van de gelijchbeydt als van de onderfcheyt des Ouden ende Nieuwen Teflaments te preken, capit. 9. 10.11. 
Tenderden : Wat vooreen perfoon datde Middelaer beeft moeten zijn » nameljch Godt ende Aenfthe, capit. 12.13. 24. 
Len vierden, ten Welcken eynde dat hy van den Vader in de Werelt gefonden ay, cap. 15. Eyndehijck , boe „ende door wat middelen , graden , ofte trappen, hy des Middelaers ampt volvoert beeft: uyt Delche oorfake by dan een goet deel der articulen onfes Christelijehen gheloofs wytleyt > ende infonderbeyt van de Verdiensten Chriſti handelt, capit. 16.1 7. 
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Jap. 1. 

De kewniſſe 
ms ſelven is 
zen ſeer noot⸗ 
akelyck 
RIEK, 

Op dat wp 
be fclue Wel 
gebzupcken 
mogen / (oo 
moeten wy 
alle hoobeer⸗ 
dye wech 
doen. 

Daer nae ſal 
men aeune⸗ 
men de ware 
ootmoedig⸗ 
Heyt / Die ons 
got aenmerc⸗ 

Kkinge bande 
meñnſchẽ bal, 
eude tot aen⸗ 

_peminge ber tot bedenchinghe des eeuwighenleveng op tE 
barmhertig⸗ 
heyt Godts 

an Chzifto/ 
mach lepoen, en worde dooz onfe onverftandichept verdorven / 

# Ben: 27, foo is het noodigh te weten Dat wp bieram zjn 

Onderwijlinghe der Chriſte⸗ 
lijcker Religie. 

HET TWEEDE BOECK. 

Van de kennille Godts des Verloſſers / De Welcke eerſtmael 

Den Vaderen onder de Wet / ende Daer nae ons 

in den Euangelio is gheopenbaert. 

Capittel j. 488 mr ; 

Dat door Adams val ende afwijckinghe het gant- | fp2onck uyt ghevallen. Mier upt komet Dat WP Fomss 4: 

fche menfchelijcke gheflachte is der verwloeckin= & är 

gheonderworpens Ende vanden eerften oorfpronck | tichljeh wetoormodighen / ende met nieuwe 

afgheweken_ ende veraerts Waer in ghehandelt 

wort van de Erfſonde. 

Et en teniet fonder oopfae | £ „Bat Wp, in one (elf ondetfoeckinghe moe 
pat de menſche de kenniſſe ſyns te werein/(p epffchet fulche w mel be mep: 

felfs altdts ie doo? het oude | gerre Ale etenfchap / Die ONS „inge bepa: 
Hin oort — hen € | verre af voepen van alle betroutwé onler epgener geh sf 

velen) bevolen geweeſt. Want | tot peis b 
| it bar hee ie woot (chante ohe: endetnt Gernederingelepde, efen regelmoes LPS van 

; acht miet te wetËdat het leven. 
des menſches aen gaet : foais het veel fchande: 
ticker hem felvÊ niet te kennen/waer doo Wp el: 

lendighlyck feplei ende blint wordẽ / als Wp van 

eenige noodige fake raetflagë. · Maer hoe de ber: 

maninge (Des voornoemden ſpreeckwoorts nut: 
ter is/ foe veel te necrſtighlycker moeten wp toe 
fien/ dat Wp die niet verkeerdelick B A 
het welche Sop ſien ſommige Philoſophẽ géfchiet 
te zijn. ADant als Die den menfche vermanen) dat 

bp hem ſelven kenne / foo leeren fp oock tot wat 
epnde / te weten/ op dat den menfche fijn weer: 

bighept ende hHooghepdt niet berborghen en zp : 
ende uitten alleen ck Bat hy ſulcks aênmerche/ 
‘vaer npt hy met pdel betrouwen ende hooveer⸗ 
dighepbt opgeblafen worde. Maer de kennife 
ong ſelfs is voomemelDck daer in ghelégen/ dat 

Wp (oberlegghende Wat ong in De ſcheppinghe 

ghegheven / ende Wat núlder gonſte Godt ous 
blijft bewyſende) Weten hoe uptnemende onfe 

natuere 3p} ware fp gheheel ghebleven: ende dat 
Wp nochtans oock mede overdentken / dat niet 

epghens in ons enis / maerdat Wp bet onverz 

Dient hebben al wat Godt ans heeft ghegeven / 

om dat wp ſouden gantſchelyck op hem ftaen. 

Vaer nae dat ong ooch voor oogen komen onſe 
ellendighe canditienae Adams val / door der 
welcker ghevoelen alle onfe roem ende betrou⸗ 
wen moet neder gheflagen/ ende Wp befchaemt 

ende vernedert Wozden.+ Tant gelhen God ons | p 
heeft in het eerfte na fijn gelyckeniſſe gemaecht/ 

om onfe Gerten tot oeffeninge in Her deught / ende 

en l=4 2 * * had ef o * * 3 =S — 2 Tr 2 hd — * 2 bm hasd et. 5: hd 

lepbt tot ent / ban De welcke wp ong behoopé te ſchamen. Pcbtende 
Waarde menfche en begeert niet —— be: maere verres 

heffen: alfea oock op dat foo groote edelhepdt Die 

ons van de onredelicke Dieren onderfchept/niet 

met reden ende verſtant begaeft/op Dat Wp hep: 
iichlyck ende eerlijck leende /fouden tot De voor⸗ 
ghefette ſalighe onfterffelijchtept komen. u de 
gerfte meerdighept en kan ong niet in gedachte: 
muffe komen / ten 3p Dat terftont op D'ander zde 
ong de droevighe aenſchouwinghe onfer fchan- 
delgehhept voor ooghen kome dewijle wp zn 
in des eerſten menſches perfoon ban onſen oor⸗ 

op een pdel betrouwẽ ffaende/raerflaecht/ voor⸗ — — bes 

neemt/aengaet/ende verſoeckt / Datmen mepnty ud 
tot der fake te dienenreñ in het eerfte begin ha wei” 



Cap. 1. Van de kenniffe Godts des Verloffers , Het II. Boeck.” Fol, 40, 
nallen? Daorwaer het en mach Bien niet anders | lick hadde al Wat luſtigh ende begeerlijck was / 
gaen Die betrouwẽ Bat fp daar haer epgê kracht | ende als infaa gheluckighe vruchtbaerheyt der 
pet Vermogen. Daerom foo Wie ſuſcke mee: 
fers hoort / die ons befich houden alteenlijck in 
oufe gaet te overlegghen / die en fullen gheenen 
gooetganchs doen in De kennijte Haers ſelfs / maer 
ſullen in ſeer ſchadelycke onwetenthept vallen, 
3 Taerom Hoewel de waerhept Gods hier in 
per een comt met het ghemeyn ghevoelen aller 

— plee ſches / hem ſelben Dan wel beproeftte zyne / 
ſches. als Ip opſn verſtant ende volmaecktheyt bez 

trouwende / Gem felven verſtout ende verwerkt 
tot deughdelycke wercken: ende Gem ſelven tegẽ 

Gie ſonde ende oñdeucht ſtellende / arbepdt met aller 

zpndaec om Wet ons (foo bet behagelick is) de kemniſſe 
—— ſyns ſelfs / die De menſche behoort te hebben / al⸗ 
fe. Herterne OMS deelen / dat hp ten cerſten overlegge tot wat 
Beelisin cypnde hy geſchapen zy / ende met eerlijche gaven 
ee begaeft op dat Gp dao? Defe bedenckinge tot den 

ren. 

1. Doe E BE Damich de fonde in Adams val geweeſt zy / die de 
mens) grorweihtue wake Gode over Het gebed wen 

| — det is kin: 

digheyt gez 
ſtort heeft. 

aerde/ niet alleenlyck gele, maer aack meniger: — 
lep dinghen waeren tot welluſt. Soo moetmen 
Dan diepper ſiẽ / want de berbiedinge des booms 
des werenfchaps des goets eñ quãets / was een 
beproevinghe der ghehoorſaemeydt / am dat 
Adam ghehoorſaem zynde / foude bewijfen dat 
hp geerne was onder de Geerfchapppe Godts, 
De naem ſelve bewyſt dat fulck ghebodt een anz 
der epnde hadde / dan Dat de menfche foude met 
fijn conditie te brede zjn / ende hem felben niet 
hoogher verheffen. Ende de belofte waer daor 
hem was gheboden een eenwich levente hopen / 
ſo lange hp vanden boom des levens ate: ende 
wederom De grouwelicke ᷣcondinge des doots / 
‚wanneer Gp ſoude van den Boom Des weten⸗ 
ſchaps des goets ende quaets ſmaken: deſe din⸗ 
hen dienden tot beproebinghe ende deffeninghe 
jus gheloofs. Wier upt is hee licht te verſtaen / 
ap wãt Wijfe ende mantere Adam Geeft De toor⸗ 
nigheyt Godts op Gem verweckt. Auguftinug 
en ghevoelt niet qualyck / als hyſept / dat de haa: 
veerdicheyt zp Get begin alles quaets gheweeſt. 
ant hadde de menſche niet Doo? cergierighept 
Hem felven heeger verheven dan het betaemde/ 
ende Dan hem gheoorloft Was/foo hadde hp mo: 
gen in ſynen graet blijven: Hochtans moetmen 
een balkomender beſchr hyvinghe nemen upt de 
wife der berfoechinge Die Moſes ſchryft. Want senez:: 

beweecht / maer oock de Waerdept veracht / ende GHAET HDE 

EEN Kdams qulfigtept: aelijck of de fonnma ende het | Der hartneckighendt/ dat de menfchen de vzeefe 

iin nardus 



Dit ig de eëfz 

Cap. L, 
nardus wel ende vecht / Dat de deure der falic: 
heyt ong wart geopent als wy Geben Get ECuan⸗ 
elium in onfe oozen ontfangen f gelijck door De 
elve venſters De doot wert in gheſaten / Doen fp 
Loor den dupvel openftonden. Want Adam en 
(oude nimmermeer beftaen Gebben tegen het 
bevel Gods te daen/ hadde hp niet den moorden 
Gods ongheloouich gheweeſt. Poorwaer de 
befte foom om alle ghenegentheden vee ht te ma- 
tighen / was dit ghevolen / dat niet beters enig 
dan met ghehoorſaemheyt der gheboden Bode 
hem ſelven oeffenen inrechtveerdichept : ende 
Dat de opperfte gheluckichepdt zp van Gode bez 
mint te zjn. Soo Geeft dan de menſche dao? des 
Dupvels lafteringhen verlept zijnde / alle de eer⸗ 
lekbept Gods (foo veel in hem was) te niet gez 
maeckt, 

Daer na hoe 5 Ghelijck het leben des gheftelijcken Adams 
— was met ſynen ſchepper vereemeht te blijven: 
boost gaet. alſoo is De bervreemdinge Daer ban de doot der 
1,@ot de one ziele, Ende het en is gheen wonder / dat hp fn 
ſchuldigue gheflachte Geeft verdorven dDooe ſyn af wyckm⸗ 
cceatueren he / dewhle Go de gantſche orden Her natuere 

heeft verkeert / mm De Hemel ende op De aerde, 
Paulus fepdt dat alle de creatueren ſuchten / der 

‚ Bom8:22, gerderbinghe onderworpen sijnde niet Willeng. 
Iſt dat men de ooyfake foecht / fonder twyfel ſy 
deaghen cen deel der ſtraffe Die de menſche beeft 
perdient / tot Wiens ghebruyck fp gheſchapen 
Waren, Daerom dewyle De vervloeckinghe Die 
haer inalle eyndẽ dee werelt beftrecht/ is alom⸗ 
me opwaerts ende neder waerts upt des men: 
fehes ſchult ghecomen / foo en is het geen won⸗ 
der Dat fp vockis op alte fijne nacomers gheco⸗ 

2. Toat alle men. ®Paerom nae Dat het hemelfche beelt is in 
nacomelsiz hem gheſcheynt geweeft / foo en heeft niet alleen 
gen Adams · Gn De ffraffe ghedragen/ Dat in de flede Der Wijf 

hepdt / macht / heylicheydt / waerachtichept / ende 
rechtveerdichẽeydt (niet welcke vercieringhen hp 
becleet wag)zijn feer booſe peften ghecomen / als 
blinthepdt/onmacht/ onrepnichepdt/ pdelhepdt/ 
ende onrechtgeerdichept:macr hp heeft pock (hu 
gheſlachte im de ſelbe ellendicheden verwerret 

felijche bere ENDE verfonehen. Dit ig dat ervelijche verderf / 
derfſcuifſe et welcke de oude hebben erfzonde ghenoemt. 
ofteeofsonde/ gerftaende onder De ñaem / Zonde / de verdraept⸗ 
— der Dept der natuere / die te voren goet eñ reyn was, 

Ende ban deſe ſake is onder henveel ſtrts gez natueren 

welckete weeſt / dewyle gheen dinck voor het ghemepn 
eee ghevoelen vreemder en was / Dan dat alle mei 
Kep fen fouden fchuldich zjn om eenens menſches 

fchult / ende dat de zonde ſoude alfa ghemepn 
worden. Eñ dit ſchynt de oo2fake te zijne waer: 
am de oude leeraers der Ghemeynte hebben Dit 
hooftſtuck alleenlyck duyſterljck aen gheroert/ 
ofte pmmers niet foo claerſyck upt gheleyt als 

pelagium, het betaemde, Nochtans heeft defe vertfaecht: 
ept niet verhindert Pelagium vooꝛt :te comen: 

wiens onheplich ghedichtfel Was / Dat Adam 
heeft alleentjek tot fn ſchade gheſondieht / ende 
den naccameren heen achterdeel gheen de 
Weten / De Dupwel heeft met dDefe lufticheprt de 
cranckhept deckende ghefacht anghenefeljch te 

gpecke is maken. Ende als hy overwonnen wordt Doo? 
__ghecomenop openbaer ghetupgheniſſe der Schriftuere/ + dat 

__macomer®/ 
alte adams De zonde is van den eerften menſche gecomen op 

c‚ Alle De nacomers:ſoo heeft hp een uptolucht ghe⸗ 
Bane ee namen / dat het is op hen ghecomen Doop naez 

STeieſtionen / polginge / maer riet doo? genereringhe. Daerom 
die anders Gebben goede mannen (ende voornemelck Au⸗ 

guſtinus) ghearbepdt / om te bewifen dat de 
menfchen niet en worden door aengenomen 
boofgept verdorven / maer Dat fp de ontepnicz 
hepr van moeders bupch mede bzengen, Wet 

atekoelt 
hebben. 
Lome 

12 Jelte 

Vande kenniffe Godts des Verloffers, - delhi 
welche te verſaken / was een ſeer groote onbe: 
fchaeuthept. Maer niemant enfal de licht veer: 
Dichept Der Pelagianen ende Celeftianen verz 
Wonderen / die upt Des heyligen Anguftini boec⸗ 
ken verftaenbeeft / hoe ganfſche onbefthacmde 
beeften fp in alle andere Dirtghen gheweeft zijn. 
Det en iS voorwaer nier twyfelachtich / Dat 
David belijdt / Dat hp is ni angherechticheden prars 1,7. 
ghegenercert / ende Ban fijn moeder m zonden ; 
ontfangen. Bp en ſtraft daer nach ſhns vaders) 
noch ſyns moeders mifdact / maer verhaelt de 
belijdimghe ſynder epghener verdzaeptbept van 
moeders buyck aen / opdat Yp alſoo De goedic⸗ 
heyt Gods tot hem / bet prijfe. Nu dewhle het 
ſeker is / dat dit nieten isin David een ſonder⸗ 
lick noch uptnemende dinck bupren andere men: 
fchen/fao volcht daer upt / dat de ghemepn con: 
Dirie Des menſchelycken gheflachts / Woet in ſjn 
exempel beteeckent. So dan wp alle Die zijn bart 
den onfupberen zade at ghecomen / worden bez 
fmet ghebozen met De fmerte der zonde : jac Wp 
zjn ontrepnicht ende bevlect voor het aenfchijn 
Gods / ect wy her licht deſes levens aenſien. 
Want Wie foude eenen repnen menfche gheven 
van eenen onreynen zade 4 Piet cen voorwaer / 
ghelck in het boeck Job is gheſchreven. Job. 4.. 
6 Wp hooꝛen vat De onrepnicheyt der ouderen zoiet aueen 
alfoo omt inde kinderen Dat (pale (onder een Fort cenich 
goe uptneminghe zyn in haren oopfpzonck bee naer ek 
met, Ende deter befmettinghe en falgeenepnde doo, ber merz 
gevonden worden / ten zp Dat Wp tot den eerften Hievber: 
vader aller menfchen J als tot de Fontepne op venen 
climmen, Alfoa moctmen voorwaer achten / te 
weten/dat Adam zp gheweeft niet alteenlijck de 
enereerder / maer oock als de wortel der men: 
chelĳjche natuere / ende dat daerom in fijn ver⸗ 
derbinge het menſchelycke geflachte is te rech⸗ 
te gheſcheynt. Eude Dit maeckt de Apoftel claer) 1-Daoz bes 
daer pd am mer chriſto vergelijcht/feggende: Weidsnare 
Ghelyck de zonde 18 Door eenen menfche inde cuzino, 
gantfche werelt ghecomen / cnde daor De zonde Moray «10e 
de doodt (De welck ig rot alle menfchen door gee 
gaen / dewyle fp alle gheſondicht hebben: jalfaa 
is ons daor de ghenade Eheiftt de rechtveerdic⸗ 
heyt ende her leven Weder gebracht. Wat ſullen 
de Pelagianen hierteghen (egghen/ dat Adams 
zonde ig doo? navolginghe verbzept 4 Hebben 
wp dan upt de rechtveerdicheyt Cheiſti anders 
geen voordeel / dan dat fp ons is tot een exem⸗ 
el voo? gheftelt om nac te volghen £ Wie (onde 
oo groeten kerchhof lijden? Iſt dat het (onder 
twijfelis / dat de recht weerdichept Cheiſti / ende 
Daer upt het leven / onfe is Door mededeelinghe: 
foo volcht daer upt/ dat beyde rechtveerdicheyt 
ende leven zo alfoo in Adam LErlozen abeweeltf 
dar fp in Chriſto weder ghecregen Worden: ende 
dat De zonde ende De doot alfoo zjn Doo? Adam 
in ghecomen/ Dat fp doo? Chziftum te niete Woz 
den. De wooden en zjn niet Duper / Dat veſe 
doo? De abelsevsfaembendt Chꝛiſti gerechtveer⸗ 
Dicht worden / ghelijck fp door Abams onge⸗ 
hoogfaembept maren tat ſondaers ghefet. Ende 
dat daerom tuſſchen hen bepdẽ deſe relatie ende 
verghelyckinghe zy / te weten / dat Adam ong 
Geeft in ſyn verderf verſtrickt / eñ Chriſtus heeft 
ons Doo? ſyn ghenade weder ghebracht tot fa: 
licheyt. ek mepne dat in faa claer een licht der 
waerheyt / gheen langher noch arbepdelijcher 
bewijfmge naodich enig. t Afo oock in Den eers tangetje 
ften Dendtbrieftot de Corinthen / als hp Wil de des Apoftels — 
Godfatige in het betrouwen der weder opftane {1 Sire 
dinghe bebeftighen/ foo bewyjſt hp dat het leven 
wort in Chriſto weder ghecreghen / dwelek in 

* 

Bormes er zo 

Bewijs Lan 
Deevfte reden 
unt het ghe⸗ 

Adam was verloren. Die betupcht dat wp alle 
3n 



Cap.1, 
zijn in Adam geſtorven / die betupebht oock mede 
opentljck Dat Wp alle in hem zijn met Der zonde 
befmet. Want de verdoemenifje en (oude tat Die 
niet comen / Die gheen fchult der ongherechtic⸗ 
Bept en hadden. Maer men can niet claerlcher 
verſtaẽ wat hy wil / ban upt het aenflen des an: 
deren Deels /Daer Gp leert Dat De hope des levens 
is weder ghegheven in Chriſto. Fu weetmen 
Wel ghensech / dat dit niet anders en ghefchiet 
Bant als Chriſtus doo? De \monderlijcke mededee: 
linghe De cracht fijnder rechtveerdichept inons 
ftozt:ghelijck erghens geſchreven ig / dat de geeft 
ons is het eben om der rechtveerdichepdt wille, 

ede Daerom en mach oockt Dit niet anders upt ghe⸗ 
fept worden / dat gheſeyt is dat Wp in Adam 
doot zijn / Dan dar hp ſoñndighende / niet en Geeft / 
hem felven alleenljck in Bat jammer eñ berderf | 
gheworpen / maer heeft oock onfe natuere tot 
ghelijchen val gebaacht. Ende dar niet door fijn 
zonde alleenljck / als Die niet en (Budeong toe Bez 

NKNom.5. ro. 

Bettie 
bewijs, 

hooꝛen / maer omdat hj het gantfche zaet heeft | 
_ met dat gebreck Daer in Gp gevallen is / befmet, 

2shorhe Bant anders en foude Be wooden Pauli niet geruwgenigfe 
an alle 

menfchent derẽ des toorns / waert dat fp niet alreede in des 
weten zgn Moeders buyck vervloeckt en Waren, Ende dat 
ban natueren Daer gheſproken Woet Ban der natuere/ntet ghe⸗ 
kinderen des iyck Die ig han Godt ghemaeckt / maer ghelpek 
toorns (pig in Adam verdorvẽ / dat is licht te verftaen, , 
Epheſ.⸗ Want het en betaemt niet dat men ſoude Godt 

“3 Den authner des doots maken, Sooheeft dan, 
Adam hem felbenalfoa verdorven / dat de be⸗ 
fmettinghe Daer vanis op alle De nacamers gez 

—— comen, Ende de Bemelfche richter ſelve / name⸗ 
(ches is/wat lick Chriſtus / betuycht ghenaech dat alte men: 
upt den vlee⸗ ſcehen worden boos ende ghebreckelyck geboren / 
(he geboren afs hp fept: Dat al wat upt vleeſch gheboren is / 
Fan.z.6. Pleeſch is / ende Dat Baerom De deure Des hemel- 

ſchen levens is allein menſchen gefloten / tot dat 

Het Ì LBoeck. 

Beftaen / dat alle menſche zijn van natuere kin: | 8 

Pautng dicmael noemt zonde. En Edens 
ken die Baer upt ryſen/ als-overfpel/ hoererie / 

fp wedergheboren zijn. » Î 
„7. Ei omdefefakete verſtaen / en ift niet noo⸗ 

pinge, Soo Dich benaudelyck te Difputeren (Daer mede de 
Deforde Oude Yen felven niet Wepnich ghequelt en heb: 
ee Ben) oft de ziele des foong comt npt De ziele des 
Hams nas Vaders / om dat de onrepnichept is voornemelijc 
zomers/faa inde ziele ghelegten. Wy moeten daer mede te 
ed vrede zijn / dat de Deere de gave Daer mede hp 

uee, De menſchelycke natuere wilde vercieren/ heeft 
ooz Adam te bewaren ghegheven. Ende dat Adam 

Bee ny daerom alg hp de ontfangen gaven heeft verlo: 
re / ven niet en heeft Die Baoy hem felwen alfeenljch/ 

— Bef ne ee —— Wie zen 
Den ar afcomfte der ziele ſorchvuldich zyn / als hp 
— bart dat Adam de gaven die hy verloren Geeft / 

alfo wel boo? ons / alg boog hem ſelven ontfan- 
ghen hadde? ende Dat fp niet en Waren alleentijc 
eenen menfche ghegheven / maer der gantſeher 
menfcheljeher natuere toe gheſchickt. Daerom 
en ift gheen Wonder; dat de natuere mort naeckt 
ende arm ghelaten / nae dat Adam is van fijne 
gaben berooft/ Dewijle de beſmettinge der zonde 

… Baer mede hp befmet was, ig in de natuere ghe⸗ 
bleven. Zoo sijn dan Lan eenen verdorven Wor 
tel/ berdazven tackenghecomen / die ooch haer 
verdorventheydt hebben noor ghegheven in an 
dere ſpruyten die upt hen zijn ghereſen. Want 
Be Kinderen zn alſoo in den vader verdorven / 
dat fp oock haren nacomeren hebben Lerdo 
ventheydt aen ghebracht: Dat 18 / de oorſpronck 
Der verdorventheyt is alſoo in Adam gheweeſt / 
dat fp fonder ophouden van de beorouders im 
de naecomers bloept. Mant de verdorventheydt 
ofte ſmette en Heeft haer oorſake niet in de ſub⸗ 
ſtantie des vleeſchs / ofte der ziele / maer om dat 

' 
\ Teghenwo 

ban den 
tenen tot 

| Antwoort. 

| 

Diefte / haet / doot (laaben / braſſerien / noemt hp 
(nae de wijfe) vruchten Der zonde : hoewel die 
alomme in de Dchziftuere / ende oock Gan Paula 
felipe worden oock zonden ghenaemt. Soo moet⸗ Twee ſtur⸗ 
men van Beffe twee verfchepdentlijc aenmercken: ken in de bé- 
te weten / dat Wp alfaa in alte deelen onfer natue⸗ ſcheuvinghe⸗ 

| ve verdorven ende verdraeyt zynde / uu om fulcz 
ke werderbinghe alleenlyck te vechte verdoemt 
ende overwonnen zjn Loor Godt / den Welcker 
niet aengenaem enis Dan rechtveerdichepdt / on⸗ Verclaringe 
noofc!hepdt ende reynicheyt. Ende dit en is niet des lactrn 

|een beſchuldinghe doo? eens anders mifdact, sed d 
Pant alfmen fet dat wp zyn Dao? Adams zor ane — 
de ſchuldich geworden in het oordeel Gods / dat maeckt des 
is nict alfoo te nemen / ghelck of Wp buyten MEE 
onfe werdienfte De fchult fonder miſdaet droegẽ: 
maer Dewijte Wp Dooz fijn obertredinge zjn met 
de vervloeckinghe becteedt / foo Wort ban Gem 
gheſeyt / dat hp ons heeft daer aen verſtrickt. 
Nochtans te het hem niet alleenlyek de ſtraffe 
opons ghecomen / maer de pefte Die van hem is 
ig ong gecomen/ blijft in ons / de welcke te rech⸗ 
te ghefiraft wort. Daerom hoewel Auguſtinus — 
dit dichmael noemt cen vremde zonde (Om Ee facps/aun. 
claerlijcker te bewfen dat fp door de genererin: Hero. 
ghe in ons comt) foo betuycht ho nachtang aack 3: de pecco⸗ 
mede Dat fp eenen pegtjelijcken epahen is Ende Lr an mere 
de Bpoftel ſelve betußcht feer Dupdeli,ck / dat de 
doot daerom ig over alle menfchekghecomen/ gom; 
om Dat ſy ale gheſondicht hebben / datis / inde 
erfzonde verſtrickt / ende met haer metten one: 
repnicht zijn. Ende daerom zijn oock De kindere 
kens / hoewel fp haer berdoemeniffe mede bren⸗ 
gen vanmoeders buyck / niet door cen anders 
„mifdaet / maer daor haer epgen fepl — 

ant 

de 



Töe 

Gap. 1. Vande kenniffe Godtsdes Verloffers, 
Want hoewel fp noch niet en Gebben eenighe | beveelt Paulus niet alleenljck de groe luſten te Epbef- 425 
vprueht haerder ongerechticheyt voortgebraeht / | niete te maken / maer oock Door den gheeft Des 
ſoo hebben ſy nochtans het zaer in hen befloten: | verftants te vernieuwen: gelijck hp oock ergens 
jae Baer gantſehe natuere ig eenichſins ecn zaet | ons beveelt te Weranderen in nieuwichept Desk Gom.i2.2. 
Der fandesende daerom en can fp nict anders dan | verſtants. Waer upt oock volcht / dat het felve 
haterjei ende greuwetijeh zijn veer Godt. Naer | Beel daer in de edelbept Der ziele attermee ft haren 
pt oock boleht / Dat fp baar Bod epghenttijch | fchijnaeeft/ niet alleenlijekk en is ghewont / maer 
Wort fande gheacht : Want daer en foude gheen oock alfao verdorven / Dar her neot heeft miet al: 

Trem / datſe 
in ons DE 

verdoeminghe zijn (ander ſchult. Daer na tamt | teenlijch gedeplt te Worden! maer bp nae een ans 
Gier toe het ander/ tc Weten/ dat defe Berdorden: | Der natuere aente Boene. Hoe verre bepde het 

wercken dts heyt nemmermeer in onsen ruſt / maer fander | Berftant ende het herte is van der fonde befeten/ 
vileeſches 
bag:t Dzengte wercken des vleeſchs die Wp boven befchzeven 

hebben / ghjelijeh een bzandende oven / viamme 
ende voncken vpt worpt / ofte ghelijek een fon⸗ 
tepne fonder oxhoudẽ Water upt geeft. Daerom 
Die DE erf-fonde beſchryven dat (p is het gebreck 
der ervelijcher rechtveerdicheyt / Die behoorde in 
aus te zijn : die vervatẽ Wel al war m de false is / 
maer en Gebben nochtans De cracht daerom niet 
Dupdeliick ghenoech uytghedruckt. Want anfe 
natuere en is niet aïleenlyek pdel ende arm van 
het goede / maer is fog vauchtbaer ende vol alles 
quaets / dat fp uiet en cau ledieh zjn. Die gefvot 
hebben dat de erf-fande is boofe begeerlickhefyt / 
Die en hebben gheen woort ghebemcht dat te 
vremde was / ſo verre men Daer bp fepde Dwelck 
Ban belen niet en wort toeghelaten) Dat al Wat 
inden menſche is / bar den verftande aen tot den 
wille / ende wan de ziele tor het vleeſch toe / is van 
deſe begeerlückhept gheheel befinet: ofte om cor⸗ 
telicker te ſeggẽ Dat de gantſche menſche in hem 
(elven niet anders en zy Dan begheer lyckhepyt. 

Dat eerſte 9 Daeromme hebbe ich ghefepdt * Dat alle de 
fruckinde Deelen der ziele zyn Lan der zonde beferen abe: 
befchzijvinge Wee 
(te weten / 
dat in alle 

ophouden nieuwe vruchten baert / te weten / De | Dat ſullen Wp hier nas ſien. Ick hebbe hier wil⸗ Cap:: 
len alleenlick met corte woorden agen rerren/ Dat 
de gantſche menſche is van den hoofde tot de 
voeten / alſoo als ban een vloet overvallen ende 
overloopen / dat gheen Deel vry en zp Ban Der 
zondesende Dat Daeront al Wart van hem camt/ Bos 
ig zonde gherekent. Uus fept Pew'ug dat alte SOMT7 
de geſintheden des vleeſchs / ofte gedachten / zyn 
vpãantſchap teghen Godt/ ende daerom de daat, 
to Hactnudiegaen / Dic beſtaen hare feylen Deſtuchen 
Gode op te leggen / om dat wp ſegghen Dat de vins nld 
menfchen zjn upt Der natuere gebzecheljck, Sp zende atuc 
ſoccken verkeerdelyck het werck Godts in hare —— 
beſmettinge / het welcke fp behoorden in Adams Bones 
natuere / deen fp noch geheel ende onabefchent auteur ver 
was / gheſocht te hebben. Soo is dan onſe ers zonden en ie) 
derf van de fchult onſes nleefches/ ende nier ban Wss de 
Godt:de wijle op niet anders en verderven / dan menfcyelicke 
em dat Wp fijn van onfe eerste conditie afgewe⸗ gefiacht Daag 
en ende beraert, Eñ dat oock hier niet pemant HALLE 
teghen en roepen/ dat Godt hadde moghen onſe gebzeckelijchs 
falicbepdt berer voorſten hadde hp Adamg wal beet verdor⸗ 
verhindert. ant defe teghentwozpinghe moe, venis · 
ten De godfalighe herten om De (toute curieufs 

ft / van dat Adam ig van De fontepne Der hept Die daer nis / verworpen / ende fp behoort 
rechtweerdichept afgheweken. Want niet alleen: | oock tot de verborghentheydt der predeftinatie/ 

beelenderzie: ljck en heeft hem Be onderfte luft verlockt maer | waer van hier nae te harer plactfe fal gehandelt 
Veerboot Bet opperfte eude ſterckſte Ber ziele Was met on⸗ worden. Daeromfullen Wp gedencken dat wp 
heyt verbreyt ſprekeſycke godlooſheyt beſeten / eñ de hooveer⸗ onfe val moetẽ der verdogventhept onfer natue⸗ 
is wort ure Dichept is tot in her binnenſte des herten gheee- | re toe fchzijven / opdat Wp Bodt den Authuer 

15e ſect· 20. 
Ir,12e 

re men : (ee dat het cranchhept ende D'waeftgept ief | dev natuere niet Baer mede en befchuldigen. Wet 
Tseferace Dat fommige de verdazwenthept Die Daer npt is [ig vaſt Bat be Dootljche wonde is ide natuere) 

ghecamen/niet voorder Dau tot Ger finmeljch gez | maer Daer is groot onderfchept in / of die ergens 
voelenen ſtrecken / afte Dieden oosfprouck ofte | is van daer in ghecamen /. ofte of fp is ban den 

fp fivnelijchhept noemen / woedt tot fen-e ver⸗ baer Dat fp is door de zande daer in gheflaghen. 
voucke namen/daer door alleenlijch het deel Dat | beginne aen daer in gheweeſt. Muishet den 

tocht / verweckt ende ghetrochen Bier in heeft | Daerom en Gebben Wp ong niet te beclaghen) 
Petrus Lombardus een groete onwetentbhepdt | anders Dan van ons ſelvẽ / het welche de Scheif⸗ 
gheopenbaert / de weleke den zade deſer verdor⸗ tuere Geeft neerſtichſyck beteeckent. Want Ec: 
benthjept faechende / fept Dat fp is in het vleeſch | clefraftes fept : Ick Weet dit / Dat Godt heeft de Carre-o 
(ende neemt Paulum tet een getupge Baer Ban) | menfche vecht ghemaeckt : maer fp hebben hen 
niet eyghentſhyek / maer om Dat fp m het vleefch | ſelven heele bonden gefncht. Det is claer datmen 
meer gheſien wort. Maer Paulus en berecehent behoort alteenljek Den menfche fijn berderftac 
niet aſſeenlyek een Deel Der zrele/maer degeheele te ſchreyven / dewyle hp rechtichepdt percre 
natucre / de welcke Gp fkelt tegen de genade Die 

en 
hebbende dao? De mildichept Gods / is door ſyns 

Moms. Boven natuere ig. Cit Paulũs neemt alte t\wij- elfs onfinnichept in pdelhept ghevallen, 
fclinahe wech / leerende Dat de verdorwenthepr | 11 Soo fegghen Wp dan dat de menſche ig „Aaer vele 
niet en fit ineen deel alteenljch/ maer Dat in een | verdorven doo? natuerljcke gebreechelijckhept/ ; 

evkeertijent 
© abeenfins 

menfche niet reyn en is / noch onverdorven Ban | de Welcke nochtans niet en 15 van natuere ghe⸗ ban der naz 
Epbef,e 17. Die Doatlijche pefte, Want als Gp Lan de gebzec- | comen. Wy fegghen dat fp niet en is van de nae: 

kelicke natuere handelt / en verdoemt hp niet al: | tuere ghecomen/ om te kennen te gheven dat fp 

tueren geco⸗ 
men / maer is 
eenen tocbal4 

leenlyck de onghereghelder roeringhen des luft | meer 1 cen qualiteyt ofte hoedanicheydt die Den die ven mere 
Die heufelven vertoonen / maer Wil voorneme⸗ 
ek ſegghen / dat het werftant is der blinthept 
ende het herre Der booſhent onderworpen, Ende 
Dat derde Capittel tat de Fomepnen en ig niet 
anders daneen beſehrhvinge der erf-fonde,- Dit 
Woet claerder upr de bernieuwinghe, Want de 
Gheeſt die teghen Den ouden menſche ghefteldt 
wort / en beteeckent niet alleenljck de ghenade / 
door de welcke het ſinnelycke ofte onderſte deel 
der ziele ghebetert wort / maer vervaet een vol⸗ 
comen vernieuwinge aller deelen, Ende daerom 

ſehe is acus menſche ig aen gecomen / daneen ſuübſtantiale EEn 
epahenfthap Bie ban den beginne foude in den 
menſche ghemaeckt zijn. Ende wp leggen noch⸗ 
tans Dat fp natuerlch is / op Dat niemant enz 
dencke Bat fp doa? boofe gewoonte Wardt verz 
creghen / Dewöle fp metervelycken vecht heeft 
altemenfctyenbevanghen. Ende dit en doen Wap 
niet fonder Authuer / Want am deſe ſelve oorſa⸗ 
ke leert Paulus / Dat Wp alle van natuere zjn 
Kinderen beg toom. Doe foude Godt ep ju afz 
deredelfte ereatuere toomich zyn / Den Ogen 

oock 

Epheſ. ꝛ.J. | 



Cap.2. Het I 
aock fijne (ware wercken behaghen? Waer bv 
ig meer toognich ober De verdervinghe ſyns 
wercks / dan ober jn werck, Daerom if Dat de 
menſche niet on wyſelhck cn wort om de verdor⸗ 
vert natuere gheſeyt natuerlyck grouwelijch te 
zyne voor Godt / foo en fal Gp oock niet onbez 
guamelijck gefept worden /natuerlijt verdraept 
ende ghebreckelyck te zijne : ghelijck oack Augu⸗ 
ſtinus hem niet en ontftet (aengheften de verdor⸗ 
ben natuere) te ſegghen dat de zonde natuerlijck 
zjn / die noetfakeligck in onſe vleeſch regneren / 
Daer de ghenade Godts niet is / Aldus wort dat 
dwaſe ghedichtſel der Manicheen te niete / De 
welcke een ſubſtantiale booſheyt in den menſche 
dichtende / hebben beſtaen oock eenen anderen 
fchepper daer toe te Dichten / omdat fp nict en 
fouden ſchynẽ de caufe ende Get begin des quaets 
Gode toe re fchzijven. 

Het ij. Capittel. 
Dat de menfche nu ss van de vryheydt des goet- 

dunckens beroeft , ende tot ellendighe dienftbaer- 
heydt ghecomen. 

Datterbeguaz 
melije moch= 

Keten, te we, zyn. Want alg den menfche alte rechtichept Wort 
ten / Tedic⸗ 
heyt ende 
Hor veerdic⸗ 

pt. ept 
ITfonda⸗ 
ment ende de 

fouune Dees Derom en mach hen niet (hae wepmehhet; je parcs zp) 
Janie foe ghefcheeven worden /fonder Gode fn eere te 
*beedus  Benemen / ende den menfche met lichtveerdich 

Petrion betrouwen te ſwacken. ®acromme op dar wy 

fte is / Dat fiet een pegteltjck Wel. 3 

I.Boeck. 

hem anders niettot en ſchryft dan dat hp isghe⸗ 
fchapen na het beelt Gods:waer mede fp te hiene . 
nen geeft / dat hp niet door fijn epghen goet/maer 
doo? de gave Godts gheluchich Wars, Dat fat 
hp dannudoen / anders dan dat hp nu vanalle 
eerlijckbept naecht ende berooft zynde / God bef 
kende / boog wiens weldaet hp niet en conde 
danckbaer zyn Doe Bp den rijckdom ſnder ghe⸗ 
naede overvloedichljck hadde : ende Dat hy hem 
pmmers nu dooz De belndinghe fijnder eyghener 
armoede eere/ Den welcken bp net en heeft door 
de bekenninahe finder weldaden ghecert. Het is 
oock ons alſoo feer nut /als het groorelijcr Dient 
tot de eere Godts / dat ons alle lof der wſheydt 
ende macht ghetroecken worde: foo Dar Die on: 
fen bal mer kerckroof vercieren / die ons pet fonz 
der warrheyt toe ſchehyven. Want alfmen ong — 
leert Doo? onſe eyghen cracht ſtryden Wat doet enne ongbe: 
men anders Dan datmen ons op eenen rietſtock rymdedin⸗ 
hooge verheeft / op dat wp terftont alg dir beet — 
neder vallen Hoewel onfe macht wort noch te Her perche 
feer ghepzefen / als fp bp eenen vietftock Wordt der booveere 
vergheleken. Want het is roock al wat de pele dichert · 
menfchen Baet ban ghedicht hebben ende clapz 
pen. Daerom en wo dt niet onder oorſake deſe 
ſchoone reden ſoo dickmael van Auguſtino ver⸗ 
aelt / te weten / dat het vꝛpe goetduncken meer 
oet dDoog fijne beſchermers afgheworpen ende 

berdozven / Dan bebeſticht ofte berftercht. Dit 
hebbe ich moeten feggen eer ick tot deſe fake co⸗ 
me / om fommigber menfchenwilie / die deſe 
— handelmge ( Dienochtansg inde religie 

Fol. 42e i 



Cap.2. 
ghetemt / ende met der tijt verdzeven worden. 
Ende Den Wille ffelten fp midden tuſſchen de rez 
den ende finnen / als Die Wp ende hacrs ſelfs is / 
bet zp om der reden ghehoorſaem te zijn / Get zy 

om hem ſelven den finnen over te geven. 
Pebble 3 Sp bekennen wel fomtijdte (te weten door 
Hoover, de Bebindinghe over wonnen zijnde) met Wat 

grooter arbept ende (warichept het rycke der re⸗ 
den wort in den menſche beveſticht / dewyle hp 
wWort nu met De gheneuchte Der welluften gekit⸗ 
telt / nu met eenen valfchen ſchyn des goets bez 
droghen / ru met onmatighe beroeringen (waer: 
Ick geflaghen / ende als met Koozden ofte zenu⸗ 

lib, detege Wen gheſhek Plato fept) tot verfchepden Dingen 
mi. Tuſc· ghetrorken. Waerom Cicero ooch fepdt / dat de 

eſt __ponerhens Die van der natuere zijn ghegheven / 
door Berkeerde mepningen ende booſe zeden rerz 
ſtont upt gheblufchtwozden. Maer alg fulcke 
fieckten ende eranckhedẽ hebbe eenmael de her: 
ten Der menfchen befeten / Dan bekennen fp Die 
gheweldiger te zijne /Dan Datmenfe (oude cannen 
fichtelijck bedwiñghen: fp en twyffelen oock niet 
Die re verghelycken met wreede perden / Die De 
reden uptghefto2t / ofte den voerman af gewoꝛ⸗ 
pen hebbende / anmatighe dertelheyt bedryven. 
Nochtans fetten fp Dit bupten twijfelinghe / Dat 
De deuchden ende ondeuchden zijn in onſe macht, 
Want ift dat het (fegghen fp )in onfe verkiefinge 

Doe dk jermitoftedatte doen/ fo is het oock in onfe verz een 
Ae) . 

dat hef ín onfe berkiefinghe is Dat niet te Doen: 
foo is het pack in onfe verktefinghe dat te Doen, 
Pu Get feBijnt dat wp met veeper verkiefinghe 
Doen Dat ap Deen / ende laten Dat wp laten:Soo 
Dan / ifs Dat Wp per goet s Doen als her ans bez 
lieft / ſad cannen Wp datlaten : ende iff Dat Wp 
ef guaets doen / Dat connen Wp oock vlien, Ja 
—— zn tot alſulcke dertele vryheyt ghe⸗ 
tomen/ dat ſy fepden / dat het Wel Der Boden 
gate is bat Wp leven: maer dat het onfe gave is 
Dat Wp mel ende heplichlijck leben : waer upt 
gack de Wgopden Ciceronis comen in Den per 
foon Gete , Dat nopt pemant Godt gedanckt en 
heeft voor de wyſheyt / om Dat een pegelick voor 
Gem ſelvẽ deuchtvererdeht. Want om der deucht 
wille (fepdt hp) worden Wp ghepreſen / ende in 
de deucht roemen Wp: het welcke niet en ſoude 
gheſchien / ware de Deucht een gave Gods / ende 
niet wipt ons, Ende wepnich daer nae: Dir ig al: 
fer menfchen ghevoelen / datmen de fortupne 

Defomma Moet van dod begeeren / maer De wyſheyt van 
Bant geboez Hem felwen nemen, Zoo ig dan dit de ſomma 
ten adder Dhu des ghevoelens aller Philoſophen / dat de reden 
loſophen _ Des m̃enſchelycken verſtants ghenaechfaem is 

tot goede regeeringhe: ende Dat de Wille die daer 
onder ig / Wel Wort Bande ſinnen tot quaet ghe⸗ 
roert / maer Dat hp vpe verkieſinghe hebbende 
niet en Can berhindert wozdẽ de vedenalg ſynen 

Gen anderen lepdtſman / in allen Dingen te volgen. 
bemepume 4 Onder dechꝛriſten oude Leeraers eũ Scheÿ⸗ 
gendecou- vers des Chriſtelycker ghemepnte / en heeft nie: 
heologhen mant geweẽ ſt Die niet en bekende Dat De gefont: 
gnven  Beptder redenin den menſche is ADE Doo, 
bienftbarigen De zonde gewondt / ende Dat De Wille is (eer in de 
en boofe begeerlickhedẽ verwerret:maer nochtans 

À hebben vele order hen den Philofophen te Heel 
geler ghegeven. Onder de welche fchijnen de 
oude Daeromide macht des menſches alfaa ver⸗ 
heven te hebben / om dat fp niet en fouden door 
de Dupdelehe beljdighe Ber menichelijcker on: 
macht / De Philofopen (teghen De Welcke fp 
doen ſtreden tot (potten verwecken: noch den 
vſeeſche (dweſck ban ſelfs veel te traghe ĩs tot 
goet) nieuwe oo2fake tot lupheyt gheven. Doo 

Seneca. 

Cicero lib, 3e 
De NAE, 
deorum · 

kieſinghe ſulcx niet te Doen, Ende wederom / iſt 

Van de kenniſſe Gods des Verloſſers, 
Gebben fp dan de leere der Schriftuere met der Belcre te 
Philoſophen leeringen half gheſocht te vereen: risfonn e/ 
ghen/om Dat fp niet en fauden leeren Dat den Gez ten, zele unt 
mepnen gevoelen der menfchen machte vreemt de Eheorogie 
zn; ende Dat fp Boopnemeljck ghefacht heben 3 niren 
der luyhept gheen plaetfe te gheven / dat ſehnt i 
aenbare Woorden. gheyſoſtomus fept ergens: Zomil de 
Dewjle God goet eñ quaet heeft in onfe macht pzodic. Zube. 
geleen foo heeft Gp vp goet duncken der verkie⸗ 
mabe ghegheven: ende en trecht ons niet tegen 
onfen wille ‚maer om helft de ghewillige. Item / 
Bickmaeldie quaet is /. Wozdt goet / iſt dat hy 
wil: ende Die goet is / valt Doo, lupbhept af / ende 
Woet boos : Want de Heere Geeft onfe natuere 
gemaeckt vp goetduncken te hebben ; ende Du 
en lepr ghecnen noetop ; maer geeft bequame 
middelen / ende laet her geheel in des crancken 
goetduncken ligghen. Ftem/ Gheljck Wp nem⸗ 
mermeer en connen pet wel Doen / ten zp Dat Wp 
Doo? Gods ghenade gheholpen Worden : alfoa 
en ſullẽ wp mer connen de hemelſche ganfte ver⸗ 
crijgen / ten zy Dat wp het onfe daer toe brengen. 
bp hadde te voren ghefept/Dar Wp oock moeten 
Daer War tee brenghen / op dat het niet geheelen 
zp ban de Goddelycke hulpe. Ende dit woordt 
ghebzuyckt hp feer gewoonlek / te weten s Laet 
ons dat onfe vaer toe brengen/het ander fal God 
volbeenghen. Wier mede comt over een Dat Hie⸗ 
tonpmus fept / Dat het beginnen onſe is / ende 
Gods het volbzenghen:dat wp moeten tae Beene 
glen dat wy connen / ende God ſal volbeenghen 
dat wp niet en connen, Mier fiet ghn voorwaer 
dat fp met fulche worden hebben tot de oefe: 
ninghe det Deucht Den menfchen meer toe ghe⸗ 
ſchreven / Dan het recht was s want (pmepnden 
dat fp niet anders en canden Die aengheboren 
traechept Die in ons is / verwecken/ hadden ſy 
niet bewefen Dat wy oeck Daer Doop alleenlijcks 
fandigBen. Maer hoe gheluchichljck paar ghe⸗ 
daen hebben / ſullen wp hier nae ſien. Boorwaer DBaerom 
dat deſe reden Die Wap nu verbaelt hebben / ſeer HEnie, 
valſch zijn / dat fal terfkont openbaer wefen, Eñ ai te noocts 
hoewel de Grieckſche voopnemelijck/ende onder vecbeven; 
hen Chepfoftomus fonderlmghe/ geen mate ghe⸗ MEL, 
houden en Gebben in De verheffinghe der macht verfcenden 
deg menſchelycken willes / ſoo fpzeken nochtang ende teghen 
alle de oude( upt genomen? luguſtinus (fa veran⸗ —— 
derlch/ofte wanckelije/ofte onclaerije/Datmen birdende 
bp na niet ſekers en can ups Gare boechen halen, 
Daerom en fullen Wp niet arbepden om eens pes 
abelijer gevoelen te verhalen / maer fullen hier 
ende Daer foo Beel upt eenen pegeltcken plucken 
alg de berelaringhe deſes handels fal ſchynen te 
epfchen, Die daer naczijn ahecamen/zijn d' een +5iet feet. 
nae den anderen tot ergher ghevallen / Deijle tAn de kere: 
een pegelijefs boo? hem ſelvẽ ſochte lof der ſcherp⸗ p£ Peeft de 
finntchept in de befcherminge der menfcheljcher liefde tor he 
natuere tot Dat de fake foa verre is ghecomen/ ongoddelicke 
dat de ghemepnen man ghemepnt heeft dat de Bbilofopbiey 
menfche 3p atieenljck aen gaende Get fimelijche ve verie 
deel berdorven/ende de reden gantfchelickgefont Gods ende 
hebbẽ / eñ oock den wille ten meeften Deele, Ende fes (elfs 
bierentuffchen Was dit in alleer menfchen mont/ sane * 
Dat de natuerliche gaven inden menſche verdor⸗ mepuingen 
ven zijn / ende Die wech ghenomen Die bo Ben naz Deroude Ne é, 
tuere waren, Maer tot wat epnde Dit Diende/ anerters im os 
Geeft nau de hondertſte menfche een epnich gijen werven 
gefmaecht. At foude voorwaer met deſe woor⸗ (uilen opte 
den lichhtelgjeks te vrede zjn/als ich wilde claerlije gEfshkuge 
leeren hoedanich de verdervinge Der natuere zp, manen mirte 
fMaer daer ig veel aen gheleghen / dat het neer: Aellen:waec 
flichtjek over lept worde wat De Penjche ver⸗ {B lieden 
mach die in alle De deelen fpnder natuere is ver⸗ ober cen cos 
dorven / ende van de gaven Die bovẽ vans sd men. 
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Cap.2, 

berooft. Bao hebben bande gheue die roemden 
“hem felven Cheiſti Diſcipulen te zyne / veel te 
Philoſophelck van deſe false gefproken, Want 
Bit woort Bep goerdunchen / ig altijt by de Ear 
tynſche gebleven / gelijck of Be meuſche en, on⸗ 
verdorven Ware, Ende de Grieckſche en hebben 
hen feteenuiet gefchaemt een beel hooveerdiger 
woort te gebꝛupthen / fe Weterrautexoulion, met 
welcken woorde fp wiſſen te hermen geven / Bat 
De menfche de macht ſhus ſelfs Badde in hem ſel⸗ 

Het 1 I. Boeck. 

Ben, Daerom dewyle alle menſchen / jae dock de 
gemeynen man op deſen gront gebracht zijn/ dat 
Be menſche vey goetduncken hoeft / eñ fommighe 
ouder Gen Die wide uptnemende fchijnen/ niet 
en weten hae verre Dit hen beſtreckt: fo ſullẽ wy 
Be eracht deſes woorts eerſt onderſoecken / ende 
daer nae wpt He eerwoudichendt Der Schriftuere 
bewijſen / war Be menſche door fijn epgé natuere 
germachtat goet ofte quaet. Hoewẽel de nacm 
vry goerduncken in atter leeraers boecken dick: 
meel wort gevondẽ / ſo hebbẽ nochtans ſeer wey⸗ 
nighe beſchzeven / Wat het Bep goetduncken zy. 
Oꝛigens ſcehynt nochtans het ghene daer in ſy 
alam ouer eẽ quamẽ geſtelt te hebbẽ / alg hp fept/ 
Dat Gas goetduncken. is macht der rede om goet 
afte quaet te onderſcheyden / eft macht des wil⸗ 
tes am geet et quaet te verkieſen. Auguſtinus 
comt oac met hem ouer een als Gpleert / Dat bop 
goetdunckenis macht Der redẽ ende des Wiltes / 
Waer Door Get goede moet uptbercozern doorde 
Gu'pe der genadẽ:ende het quade Booz het verta: 
fen der genade. Bernardus ſpreeckt Dupfterlijc: 
ker / wiſſende felgerpfinniehtjch ſpreken / egghen⸗ 
de / Dat vp goetduucken is cer eendrachticheydt 
Bu de onverlieſelücke vrphept des willes eit on⸗ 
Bermijdelijck oordeel Der reden, Dock enig An- 
felmBefchagoinghe niet claer ghenoech / de welc⸗ 
ke ſeyt dacvap goerduncken is / een macht om 
rechticheyt te Gouden om haer ſelfs wille. Daer: 
am heeft Petrus Lomberdus ende De Schaal: 
ſche Leeraers / meer de befehrijvinge Auguſtini 
aengenomen / om Dat Die clacrder was / ende de 
genade Gods niet upt en float / fander de weſc⸗ 
Ke fp ſaghen dat de Witte in hem ſelven niet ghe⸗ 
noechſaem en Was voor hem ſelven. Sp Gen: 
ghen nochtans oock Get ſelve het hare daer by / 
am dat fp mepnden dat beterte zijne / ofte tat 
meerder Gerclaringhe te Dienen, Cen eerften coz 
men fp Daer in over een / Dat de naem gaetdunc: 
ken/meeft det reden aen gaet / wiens ampt ig on⸗ 
derſcheyt te maken tuſſchen goet eñ quaet / ende 
dat het bywoort / vry / epghẽentlyck Den ille tac 
comt / de welcke op Bepden zyden can buyghen. 

Part, rguart Daerom Bekuijle de vephept epgentlije den wil- 

Brig. Tib. 3. 

Tib. ↄ. ſent · 
diſtinct. 24. 

Zzratt · · Te toe quam / fept Chomas de Aquino dat Get 
ſeer wel oer een comt / datmen ſegghe dat vzy 
goetduncken zy een macht om te verkieſen / de 
weleke wel is upt het verſtant ende Den luft ofte 
Wille vermenght / maer nochtans meer tot den 
luſt gheneghen s. Mu Gebben wp gehoort waer 
in fp leeren de cracht des vryen goetduncken gez 
leghen te zijme/ te weten / in Be reden ende in den 
wille. HNu moeten wp asch in het carte (ien Goe 

veel ſy deſe tween Dingen toe fchzijven. 
wat voen 5 Sp pleghen ahemepnlijek Be middel-Hingen/ 

ourgtendar LE Weten) Die tot Get rijche Gode niet en dieñen / 
Beoude Kees onder den vrpen tact des menfcheg te ſtelſt:ende 
—— De waerachtighe rechtveerdicheydt Der ſonder⸗ 
tille plegen ughe genaden Sods ende der geeftelijcker we⸗ 
ge llelten / wie dergheboorte tac te ſchꝛhven. Ende de Autheur 
Sg des boecks var De roepinghe der Hendenen dit 
ares 5% woiltende bewyſen / felt driederlep wille: te we⸗ 
Tiber, Cape ten / des ghevoelens ofte den ſinnelhcken wille / 
3 ende Den onredelcken ende den gheeſtelycken: 

Fol. 432 

ende hier ban fept (Ui Dat de twee eerſte bp zijn 
in den menſche / ende Dat de lactfie is cen Werk 
des heylighen Gheeſts in den mentche. Of dit 
Waer 3p/ Dat fal te ſynder plactfe gehandelt wor⸗ 
den # Want ick hebbe nu voor ghenamen corte⸗ 
Igeh andere ghenoeten te verhalen / maer niet te 
wederleggen, Dier npt comt het Dat de Schry⸗ 
vers / als fp van het van goetduncken handelen) 
miet en onderſoecken Wat Get vermach tot poli: 
tiſehe afte uptwendighe wereken/maer wat het 
bermacl tet de ghehoorſaemheydt der Godlyc⸗ 
her Der, Maer ich bekenne alſoo dat defe laet⸗ 
fte onderſoeckinge nootſakelyck is/ dat iech Daer: 
entuſſchen niet emachte Dar die ander sp gant: 
ſchelhek te vergheten Ende van dit gevoelen fal zoan fect 129 
ick (gheljck ick hope) gaede aogfaken bewyſen. zor 1%. 
Daer te cen onderfthepdinghe in de Schalen fi 
ghebleven / de welche Dziederlep vryhendt teſt / te Atem/ hoe 
Wweten / de eerſte van Den noot de tweede vander VDD 
zonde / ende De Derde van De ellendichepdt : ende goervuncs 
dat de eerſte hier Gan alſoo upt Der natuere in Kens vp haer 
den menfcheis / dat fp gheenfins en can ontuoz zy · 
men Warden ; maer Dar de twee andere zijn Door 
de zonde verloren. Deſe onderfchepdingGhe neme 
ick gheerneaen / anders dan dat Daer De noot 
waat verkeerdelhek met bedwanck vermenght: 
maer Wat onBerfchept hierentſſchen zy / ende 
hae neotfakeljek het ſy aen te merchen / dat fal 
eeghens verclaert vorden. 
6 ft dar bit wordt aen ghenomen / ſoo is het Ver School⸗ 
founder twyfel dat de menfche gheen byp goet leeaers 
bumchen en Geeft rot goede werchen/ ten sp dat LProlaoane 
bhp gheholpen worde doo? genade ende dat Dao? ven/in acher” | 
{onderlinge genade / waer mede alleentijc de uptz clacinge eres ; 
vercorene Begaeft wordẽ door de wedergeboodz⸗ Weltiee 
te. Want Die ũptſienninghe en achte ick niet / Die 
clappê dat — zp allen gelijck int gemepn 
boog ghefet. Maer Het eu is noch niet claer of de 
menſche zy gantſchelyck berooft van de macht 
tot wel doẽ / ofte noch eenige macht hebbe/ maer 
Die feer clepn ende fwack zp / De welcke mel door 
haer ſelven niek envermãch / maer oock haer 
werck doet / alg de genade hulpe, Als de Meeſter 
der fententie Bit Wil becarten / leert hy dat ong Aib. · diſt.s. 
tweederlep genade doodich is / om tat goet Were 
bequaem te worden. Erde de een genaede naemt 
Gp de werkende ghenade/De welche maeckt dat 
wy crachtichlyck goet willen: eñ de ander noemt 
hp de mede werchende genade, de welche dẽ goe⸗ 
den wille volcht / dien Helpende, In defe Decline 
ghe wiſhaecht het wp Dat hp de crachtighe bee 
geerte des goets / der ghenade Gadt stoeftlrijz 
vende / te kennen geeft Dat de menſche nu upt (yu 
natuere eenichfins het goede begheert / hoewel 
uiet crachtichſhck: gelijek oock Bernardus fept/ 
Dat de goede Wille welig Godts werck / maet 
feat nochtang Den menfchetoe/ dat Gp upt epz 
ghen roeringhe fulcken goeden Wille begheert. 
Maer Dit is Herre Ban het ghevoelen Auguſti / me vero ate 
van den welcken nochtans Lombardus Wilg, , 
ſchynen ſyn deelinghe ghenomen tehebben. An * 
het tweede deel mifhaecaht mp de twfelachtig⸗ 
heyt / upt De welchkeeen verkeerde ibrieaankhe 
is ghekomen. Want fp Gebben daerom gemepnt 
Dar wy mede wercken met De tweede ghenaede 
Godts /om dat het in onfe macht is / de cerfte gez 
naede te niete te maken/ die verworpende / oft te 
bedeftigen/Die gehaorfaemlijck valghende : Ger 
welcke Be Autheur des boeckx vande roepinghe 
ber Hepdenen / aldus upt druckt:Dat den geenen Tib.z · Cap. 
die het oordeel Der reden gebruycken / vry ĩs van 4 
de genade te wijcken:;foo dat het loon endoprijg 
3p/niet af ghewehen te hebben : ende foo dat het 
‚ghene Dat niet cn can ghefchien (onder de mede: 

B werckin⸗ 



aaureut. 

Cap.2. Van de kenniffe Godts des Verloffers. 
werckinge bes Gheeſts | haver verdienften toe⸗ len, Item / Daer be menſche Die ſyn bip goet: arjn anos 
gerekent Wazde/Daar der welcker wille het had: ‚ duncken heeft qualyck gebrußckt / beeft hem ſel⸗ mac. Caz”. 

‚Deeennen vier geſchien. Deft twee hebbe ic wil⸗ | 
ten tortelyck aenteechenen / om dat de Leſer nu 
feuse fien / hoe veel anders ich ghevoele / Dan de 
Sehool-leeracrs Die vepnft in De leere zijn. Want | her niet en fal bop zijn Dat de genade Gods net 
tek ben geel wijder Ban het ghevoelender Sor 
phiſten / Bie onlangher Loor onfen tijt gheweeſt 
zijns te eten / foo Beel alg De ſelve voorder van 
Be oude leere zijn afgeweken. Wy werftaen noch⸗ 
tang eenichſins upt deſe Deelinghe/ op Wat wijje 
fp den menfche vep goetduncken ghegheven heb⸗ 

aivefene. Gen. ant Lombardus fept ten epnde/dat wy 
biftmererse piet daerom vp goetduncken en hebben / om 

dat wp even groote macht hebben om goet enùe 
nuact te doen ofte te dencken / maer atleenlijc om 
dat Wp vry zjn bande bedwinginghe. Welcke 
vryheÿt met en wordt verhindert / hoewel wp 
quaet / ende dienſtanechten der zonde zyn / ende 
niet auders enconnen dan ſondighen. 
7 Dea Wort dan de menſche geleert vrpgoet 
dunckente hebben / niet om dat hp vrye verkie⸗ 
ſinge heeft des goets alſoo wel als des guacts: 
maer om Dat hy quaet Doet willẽs ende niet bez 
dwonghen. Ditis wel feer recht: maer Waer toe 
diende het / foo cleen een fake foo hoobeerdighen 
naem te geven f Bet is dach een ſchoon vrphept / 

Boſlunt / Dat 
ſuicke cen 
rtleyne fake 
fa ſeer miei en 
betseorDe 
verheven gez 
weeſt te heb⸗ 
bei 

ven eft fijn goetduneken verloren. Item / Dat het Ub5.Cap. 
vpe goetdunckenis gevangen / opdat het niet ”* 
en vermach tot de rechtweerdichept. Item / Dat dns 

en heeft bop ghemaecht. Item / Dat de vecht: san 
beerdichept Sodts niet volbracht en wordt / als xw.3. Cap. 
de Wer ghebiedt / ende de menſche als door fu 7. 
macht dat deet : maer als De geeft ende De wille 
des menfches Die niet oep en is maer van Godt 
vp ghemaecht ig / ghehoorſaemis. Ende van 
alten befen gheeft Gp inw copte de oorſake als hy 
erghens (ept : Dat de menfche Geeft groote macht 
deg Gppen gaetduncheng ontfanghen / Doe hp beth 
gbefchapen werismaer Geeft ſondigende Die ber⸗ 3e" · Apoſt. 
lopen. Daerom erghens bewefen hebbende) dat 
het bere goetduncken comt Door de ghenadel sniper ve 
ſcheldt hp die feere / Die Dat hem: ſelven tac fchzij: Spiritu et 
ven (onder genade, Woe dorven (fept Gp) De el; lieia, Caps 
lendige menfchen roemenende hooveerdich zijn *°* 
van bet Gape goetduncken / cer fp vap gemaecht 
waden : afte ban hare macht / als fp nu zjn v2p 
ghemaecht £ Ende en acnmerchenniet dat felf 
in Den naem Des vryen Goetdunckens/ oock bp: s 
Gept lupt. 2u Daer De Geeft deg Beeren is / daer Coꝛ3.17⸗ 
is vaphept, Daerom ift dat fp dienſtknechten der 

Libꝛo He 

dat de menfele wil niet en Wort bedwongen om 
der zonde te Dieren / maer is nochtans fao ghe⸗ 
wilſich een dienſtknecht / Dat fHren Wille Wot 
met Boepender zonde gheyanghen ghehouden, 
Ick hate voorwaer De Woopden-firijden / doorz 
Pe welcke de Qhemepnte te vergheefs Woet ghez 
quelt / maer acht datmen behoort mét Godvree⸗ 
ſentheyt De Woorden te ſchuwen / Die pet onghe⸗ 
ſchickts lupden: voornemelyck Daer men fchadez 
Bek candwalen. Ick biddeu/ onder Goe veel 
anenfchen iffer een / die hoorende dat den menfche 
woot vry goetduncken toe gheſchreven / niet ter: 
ſtont daer uyt en denet / Dat hp heeft macht over 
fu verſtant ende wille / ende hem ſelven can upt 
Gem ſelven bupgen op bepde zijden? Maer (mach; 

Een teghen Semandt feaahen) dit perijekel fal verhindert winge En Enid 

her acner/ die ziyn / iſt Dat het bolck neerſtichlyck ende vlytich⸗ 
Deweuloe [ek vermaent wordt Ban de bedupdinghe Des 
Weken Woorts. Antwoorde. Jae dewyle het menſche⸗ 
beteuden, Tek vernuft ban (elfs hangt nae het valſche / ſoo 
Autwooort. ſal het eer DWalinghe trecken uyt ecn woorde⸗ 

Ken / dan de waerheyt upt een langhe verclarin⸗ 
ghe deg woordts. Het welcke Wp in Dit ſelve 

$ Een andere Woot Daer van Wop nu handelen / beter bevinden 
antwoort. dan het was te wenfchen, Mant dewyle de na: 
—— comer De uptiegeinghe der ouden verlatende / 
‘perhevte tue opde waerachtighe bedupdinghe des woordts 
le ſtaen / ſoo zijn fp tot cen verdervelyck betrouwen 
Di woei —— 
GSoetdunc⸗ 

keu)bebven deſe hebben wel altijts Dit woort Lap goetduncz 
Batu oe Ken/ inden mont / maer verclaren oock mede 

bat fp De ee 
Tere Der ketz Auguftinus / De welcke niet entWijfelt dat ſelve 
teren/die ne „een dienftbaer goetduncken te noemen. Ende 
ect namen, erahens fcheldt Gp de ghene die verfaken dat het 

Kerwozven goetduncken Vp zy. Maer hp Herclaert de 

DOREN von, Poomeemfte aozfake Daer Van / als bpfept : Al⸗ 
sea urn. leenlijch op niemant en befta alfon het goet: 
mum, duncken des willente verſaken / Dat hpfoude 
Hoursszn willen de zonde ont fchuldighen. Naer Gp belijdt 
Sel ran, voorwaer ergheus dat dewiſie des menfchen 

niet vp en is ſonder Den gheeſt / dewijle hp den 
hs begeerlyckheden die Gem verbinden ende ouer: 
Euch. 

Geeft De vepheydt verloren / dewyle De Wille ist 

| Dunchen? Want van Wien pemant is oberwon⸗ 

FIſt dat ong De autoriteyt der Daderd roert; ! 

hae groot ſy dat geacht hebben / * baoznemelijck | 9 

minnen/ig onderworpen. Ftem/F dat de natuere | 

puerwonnen Door de fonde Daer in Gris geval | 

zonde zijn / Wat roemen fp ban het bape goet: 

nen/diens Dienftknecht is hperbonden, Ende LM61: 
iſt dat fp vep gemaeckt zijn / wat roemen fp alg 
van haerepghen werck £ Zijn fp foo ſeer vry Dat 
fp oock niet enn willen Diens Dienftknechten zyn / 
Die fept: Donder mp en cont ghy niet doen £ Jae Aoan.rs.se 
Wat fullen Wp fegahen/ dat ha oock op een anz 
| der plactfe fchnt ſelfs te ſpotten met het ghe⸗ 
bruyck deſes woorts / als hp fept / dat het goet: De Sorrep, 
duncken Wel vrp is: maer niet vp ghemaeckt / et 3vac- 
te weten / wzp van der rechtweerdichept / ende EP" 
Dienffbaertot der zonde. Welcke Woozden hp 
oock erghens Wederom verhaelt ende upt lept/ 
‘Daer hy leert Dat De menfche niet vp en ig Lan 
de rechtweerdichept / anders dan Door het goet: 
duncken Des willes: ende Dat hp Ban Der zonde 
uiet zp en wordt / anders dan door De genade 
des Dalichmakers, Die betupcht dat de bep: 
hept des menfehes anders niet en is dan vrp⸗ 
makinghe ofte log-latinghe van de rechtveer⸗ 
Dichept / Dit fchijnt den ydelen nacm Der vrpheyt Ende hoe⸗ 
welte befpotten, Daerom iſt Dat pemant'tges wel ve Du: 
bruptk defes woordts ſynder boos Lerftant toe Nen 
laet / Die en fal van mp daerom niet gheguelt surmus) are 
Worden : maer dewnſe ick achte Dat Get niet en foo gefpaoken 
can fonder groot peryckel behouden worden) bbh dan 
ende Dat Get der ghemepnte groot Boordeel fal gaertunicken 
doen iff Dat het afghelept wort: ſoo en begheere des menfcrjen 
ick Get nret te gebaupehen / ende ſoude wenſchen —* Den bal/ 
Dat De andere (waert Dat fp mp vaet vraechden) ut 
hen ſelven daer van onthielden, haet ſthen⸗ 

Gek fal mogelijck ſchhynen my ſelven groot Peren can 
Looroordeel eñ binder aen ghebracht te hebben/ Herpen 
dewijle ick beleden hebbe dat alte De oude Heer defe twtprers 
raers/uptgenomen Auguſtinus / foo twyfelach⸗ achtighe 
tich ende menichſins mdefe fake gefpeoken heb⸗ een 
ben/dat men niet fekers en can upt hare boecken menfchen 
haten, Want dit fullen ſommighe alſoo uptleg: macht niet 
ghen / ghelyck of ick Gare ghetugheniffe hadde —— 
Willen verworpen / om Dat ſy mp alle teghen meerderen 
ſtaen Maer ick en hebbe niet anders aengeften de hebben fp 
dan Dat ick eenvoudichlc ende met goede trou⸗ id eik 
we hebbe der Godfalighen Teſeren voordeel gez goers Den 
focht/ de welche fullen altijdrs onfeker zijn ende hepligten 
Wanckelen / iff dat fp der ouder Leeraren geboez —— opge⸗ 
ten in Defen deele ſoecken: Want nu leeren ſp gen zaghen. 

menſche 



Cap.2. 

menſche tat de genade alleenlyck blien / alg van 
de macht des Bepen goetdunchens berooft ziju 
De : nu wapenen fp den menfche / ofte ſchynen 
hemte wapenen met ſhne epghen macht. Het 

ware nochtans licht openbaer te maken / dat fp 
in —9* twijfe lachtighe wife van ſpreken / Der 
menfchen macht niet afte ſeer weynich achten: 
de / den gamjehentof alles goets hebbẽ den hen: 
tigen Gheeſt toegefchzeven: ift dat ick alleenlijck 
fomrige haer woorden hier bp brenghe / metde 

| a Bark welche ſuſex claerljck gheleert Woet, Want wat 

Sema Willen anderg de Wooden Cypriam / de weleke 
Bomfar ib. Auguſtinus fas dickmael verhaclt / te weten / 

} wenden MD en mogen Lan gheen Dinck racmen / Want 
heen dick et ig onfe + anders Dan dat De men 
be bp hem ſelven gantſthelhek verdjdelt zijnde) 
teere geheel op God ſtaen. Wat Willen de woor⸗ 
den Vuguftint ende Eucherij/als fp ſegghen / dat 
Chiiſtus ishet hout des levens / tor het welche 

| foo wie fijn hant upt ſteeckt Die ſalleben: ende 
dat goetduncken des willes is het hout des Wez 
tenfchaps des goets ende quaets ende fo wie de 
genade verlatende daer van eet Die fal ſterven? 

__” Pat witten oock De woorden Chryſoſtomi: Pat 
Domhri ape menfehen niet alleenkek natuerljck fan- 

\ daers / maer oock gheheel zonde sijn £ Iſt Dat 

ergoets onfe enig i Dat de nienfthe banden 
blaafbe tot be boeten geheel zonde is / iſt dat hem 
uiet ſeifs ghedogoft en is te befoerker wat de 
macht Beg gottdunchens vermach / hoe (almen 

nu den lof des goedẽ wercx Gode ende Ben men: 
fee moghen deelen £ Ack conde vele Diergelijehe 
redenen upt de andere bp beenghen smaer op Dat 
wieirrant mp tegen en worpe / Dat ick alleenlijck 
upt ſoecke Dat tor mijn fake dient / ende liſtich⸗ 
mek waor bp gat dat Daer teghen is / (oo onthou 

| Beich mp pan ſulcke allegatie ende verhalinghe, 
Ick darf nochtans vaſt ſegghen / haemel (pfam: 
Ee het vape goerdunchen te feer verheffen / Bat 
dit haer vodrnemenzy gheweeſt / te weten / dat 

| 
Tibr de brae⸗ 

fp wilden den menſche ſeeren hem ſelven 
ſchelyck van het betrouwẽ fijns machts afwen⸗ 
den | ende ate fijn cracht in Den eenighen Godt 
hebben. Nu come ick fot de eenvoudighe vecla⸗ 
ringhe der waerhept « in de aenmerchtghe der 
natuere des menſches. 

| zo Baer Dat ick inhet begin deſes Capittels 
 Datloefte gheſeyt hebbe moet ick Wederom verhalen / te 
| nnee, Wweten dat een pegelijck foo grooten boortganck 

Bintec ve cen Beeft gedaen in de kenniſſe ſyn felfs / als hp feer 
_boudige leere berſlaghen ende verſchrickt is Dae? het gheboe⸗ 
| den fen fijnder ellendichept/ armoede naechthept eñ 
entee fehade. Aant heten is niet te vreeſen / datde 
ver menfche- menſche ſoude annen hem ſelven te veele af tree⸗ 
ticker natue: hen ende te avm bekennen / ſoo verre hp gheleert 
re / boorſtelt. mest Dat hy Het ghene dat hem ghebreeckt / moet 

in Godt weder erygen. Maer hp en can niet (hae 
elepn het oach zp hem felven toe fchejBen/ (on- 
der hem felben met pdel betrouwen te verder⸗ 
ven/ende Gods eere tot hem ſewẽ treckende/ in 

Ende diis ſwarẽ kerchroof ſchuldich te worden. Eñ vooꝛr⸗ 
het ſonda⸗· waer ſoo Wanneer ons deſe begheerte bevangt / 
———— dat Wp begeeren wat te hebbeñ dat onſe eyghen 
berdorenee zy / te weten / dat meer in ons dan in Bodt ghele⸗ 
hepe kennen: ghen sp s foo moetmen wp weten / dat ſulek ghe⸗ 
Gert achte ons van geenen anderen dan Ban dien 
kerunfte fijns teetfman wozt ingegené/tDie onfe eerſte ouders 
feifstem Geeft daer toe ghebracht / Bat fp Wilden den go⸗ 
achten (al den gheljek sn/werende geet ende quaet. Iſt 
tetebben … Dat het ten dupvelſch woort is Dat den menſche 
4Benif35e infemfelwen verheft / fog eu laet ons Den ſelven 

gheen plaetfe gheven / ten zp Dat Wp willen van | Als een pegshelyck bekent Dat hp in hem ſelven 

Het 1 1.Boeck. Fol.44 
mach te vrede ende geruft zijn / maer op dat wy 
tot ſulek pdel betrouwen niet verlockt en wor⸗ 
den / fe fullen op ons laten daer af verſchericken / 
Daag fo gele ware fententien daar de welche Wp Dit reine 
ſwaerlyck worden te neder gheflaghen. Sulcke no: devez 
zijn deſe: + Dar die vervloeckt is Die in Den men ſticht / eer⸗ 
ſche betrout / ende maeckt van Ger vleesch ſynen eter 
arm. Stem/ Dat Bodt geenen luft heeft aen De iijcke fpzeuc = 
ſterckte Des peerts: Dat hem des mang beenen hen. 
niet en behaghen / maer wort beweecht ober De 5,173) 
Bene Die hem vreeſe / ende ſyn goedichepdt Bers —* 
wonderen, Item / Tat hy ig De ghene Die den 
vermoeydẽ macht geeft / ende des vercranchten 
ſterckte vermeerdert: Die maeckt dat de jonghe⸗ 
finggen vermoe⸗t worden / ende dat de janghe 
Mannen hen ftooten/eft dat De gene Bie op hem 
alleen hopen / verſterckt worden. Welcke ſen⸗ 
tentien alle Daer tae Dienen; dat Wp niet en fullen 
op eenigen waen onfer ſterckhept ſtaen / hoe cley⸗ 
ne Die dock zp / ift dat willen de gonſte Gods 
hebben/die den haabeerdighen weder ffaet/ ende 
den ostmeedighen genade gheeft, Wy fullen ooc FES 
deſe Beloften ghedencken : Ach faïhet mater one s5.18e 
upt ſtorten ouer de dorſtighe / ende De ſtroomen ende 43124 
over Be Borre aerde. Btem/ + Comt toe het Waz — 
ter Ghpaliëdie dorſtet · Welcke beloften te hen: Fein 35e 
nen gheven / Bat niemant en Woet toeghelaten Apoc,22, 17e 
am de fegheninghen Godete ontfanghen / dan 
Die Door Het gevoelen haer der armoede verſla⸗ 
ghen zijn. en moet oock ſulcke beloften niet «rai.6o.rge 
voor bp gaen / als defeig bp Eſaiam: *Ghp en Zach. 14.7 
fut niet meer de Sonne hebben om te lichten Lotte 238 
deg Dochs / noch de Mane om te lichten des 
wachte : tmaer De Heere (alu wefen tot een eene Apoce· ra⸗· 59 
wich licht. Poorwaerde Heere en Beneemt ſy⸗ 
nen Bienftknecgten de clacrhept der Sonne noch 
per Mane niet maer De Wijte hy Wil alleẽ eerlijc 
in hen gheften worden / ſoo voegt Gpfe verre af/ 
oock van het betrouwen op de Dingen / Die ſchy⸗ 
nen na haer mepninge feet upt nemende te zijne, 
rr Pat woort Ehppfoftomi heeft mp Boor oermens 
waer altúts ſeer behaecht / te wetẽ / dat De gront fen der B 
ende fondament onfer Philoſophie / zP ootmoe: Eheolpgans 
bichepr s ende noch meer Dat wort Auguſtimi / Pr ne 
alsbhpfept + Gelijk de Oratoor gebracht sne perf. Euangs 
de Welck her eerfte Was in de leermghe der Rhe⸗ Eoilt. ;6, an 
torijche/ heeft aheantwooet/ de upt (prakes ende Diofto: 
gevraecht zijnde war her tweede was / heeft Wez 
deromgheantwogst / Deuptfprake : ende ghe⸗ 
vraecht zijnde war het derde ware/heeft defalez 
lek geantwoort / de upt ſprake: alſoo Waert dat 
gbp mp vraechdet vande teere Der Cheiſtelycker 
Beligie/welch het eerſte / tweede / eñ derde ware / 
ick fauve altjts witten ant woorden / de ootmoe⸗ 
dicheyt · Ende En verſtaet niet ſulcke ootmoe⸗ 
Dichept / Waer door de menſehe pet goets in hem 
fetwen bekennende / hem felven onthoudt Lan 

Gooeerdichept eñ grootſhepdt:maer Waer door 
Gp hem ſelven bekent fulch te zijne/als Die gheen 
toevlucht en heeft dan in Be aarmaedichept: ghe⸗ 
ek hp erghens verclgert / alshnfept : Diez 
mant en fiattere hemfelven / de duyvel is van 
hem (elvensmaer Daer van de Godſalighe is / dat 
heeft hp alleentgeh van Godt. Want wat hebt 
abp Banu felven / anders dan zonde? Neemt de 
zoude De welche uime 18 ; want de vecht veerdic⸗ 
Geptis Gods. Item / Wat heeft men fo hooch⸗ Xibr. de na⸗ 
germgeden Van de macht ber natuere 4 fpis ghe⸗ turar. 
wandt gheſchent / gheguelt / endegerdoruen: JAAP 
Waer is Waerachtighe bein dinghe ende niet feu: 
ghenachtighe antfchuldinghe noodich. Prem. 

Eſai.qo. 298 

Jac.q.ſ 

Daer na niet 
p 

Hom in 
Jloanssse 

In Pſal· 45e 

onſen vyant rãet halen, Wer is Wel ſoete foo geel | niet enis / ende gheen hulpe ban hem ſelven en 
epghen macht te hebben / datmen met hem ſelven | heeft/ fo zijn de wapenen op —— ende 

29 De ſtrjt 



Cap.z. Van de kenuiffe Gods des Verloffers, 
ve ſtrijt gheſtilt. Ende het is noodich dat ghp |onderfchepden Gem Lan de ouredelÿcke Dieren) 
naeckt bſyft / ende geen hulpe in ufelwen en heb! | dewyle hp met verſtant begaeft is : eñ Dat noch: 
op Dat alle Wapenender goddeloofbept gebro: | tang Dit eht wort met graote onwetẽheyt verz 
hen/genmrfelt/ ende Verbzant warden. Boe gljp | flict / foo Dar Ger niet en cancrachtichtijcft verz 
in u felven ſwacker zijt/ foo Beel te (eerder neemt | Schijnen, Alfoo en is oock De Wille niet vergaen / 
Get uaen. Alſoo op Den tſeventichſten Pfalm | dele p niet en can van de natuere Des mene 
ſchryvẽde / verbiet hp ons onſe rechtveerdicheyt (ches gefchepden worden: maer ig alfo den boa: 
te ghedenchen / op dat wp de rechtveerdicheyt fen begheerlhekheden onderwozpen/ Dat hp nict 
Godts bekennensende be wijff dat Bod ong alfa 
fn genaede pryſt / op Dat wp weten dar Wp niet 
en zijn: ende Dat wp alleenlyck Dao? De bacmbher: 
tiehepdt Godts ſtaen / dewyle wp in ons felven 
niet Dan quaet en sijn, Daerom enlaet ons hier 
in niet met Godt kijven om onfe recht / gelijck of 
ap foo veele monſe falichepdr verloven / als Wp 
hem tae fehrjeen. Want geſyck onte nederheydt 
tn ons hoochept : alfaa heeft de beljdinghe onfer 
nederheydt ſyn barmhertichept tot berepde hul- 
pe, Ick en eyſſche niet Dat de menſche overwon: 
nen wan ſelfs wycke / ende ſyn herte van fn 
macht (iftdat hp eenighe heeft ) afwende / op 
Dat hp hem felven tot Waerachtighe ootmoez 
Dichepdt Lernedere: maer dat Gp epghen liefde/ 
ende liefde om de overhandt re hebben / (Daar de 
welche hp verblint zijnde / hem felven te Hooghe 
Berbeft) af legghe / ende hem ſelven in den ghe⸗ 
trouwen ende waerachtighen ſpiegel der hepli⸗ 
gher Schriftuere / te rechte aenmercke. 

Bitfonva: 12 Ende Die ghemepne ſententie de welcke upt 
meut gekeet Auguſtino ig genomen / behaecht mp Wel/ te Wez 
bp foude be: ten dat De naruerliche gaven in den menfche * 
Lohen hoe verdorven gheweeſt doop de zonde: ende Dat Gp 
heel batnae gan De gaven Die boven natuere zijn/ berooft is, 
—A— Want met Dit laetſte verſtaen fp Ger licht des 
berftant ende geloofs endede rechtveerdichepdt / die ghenoech⸗ 

Annde / op Dat 

wiletoete ſaem; jn mochten om het hemelſche leven ende 
BDE er de eeumighe geluchichent te gecrijgen. Zoo dan 
fretijch an dewyle Gp hem feloen heeft upt het rycke Godts 
alle beyde int geworpen / foo is hp oock mede van Die gheeſte⸗ 
Beparnae ücke gaen berooft / met De welcke Gp zoozfien 

et feaghen Wagtot de hope der eeuwigher falichept. Waer 
Yan Auguftie unt voleht dat hp alfoa ig upt her rijche Madre 
Bijoortee, ghebannen / Dat al Wat rot het (aligle leven der 
aers{dar de Fiele dient / is in hem uptghebluſcht / tot Dar hp 

Dat ſelve Hoorde genade der wedergeboorte Wez watuctlijcke 

gavenber= Der tryghe. Bier onder is het glheloone / de liefde 
wd zjn 
maer MO En 

ven nan heplichept eit rechtveerdicheyt. Deijle alic defe 
dinghen ons Worden Door Chriſtum weder ghez 
geven / foo worden fp gheacht dinghen te zyñ Die 
niet onfe eyghen / maer boven natuere zjn : ende 
daerom verſtaen Wp dat fp zjn te niete ge eeft, 
Wederom de ghefanthept des verſtants /ende de 
rechtichept des herten waren oock mede wech: 
eñ dit is de verdervinge der natuerlicker gaven, 
Pant ofſchoon noch Wat verſtandts ende 002: 
deels is in ong obergebleven / met den wille: foo 
en fullen wp nochtans niet ſegghen dat het ber: 
ftant gheheel ende gheſont — het veran⸗ 
derlck ende in veel dupſterniſſe gheſonckenis: 
ende De verkeertheyt Des willes is al te ſeer bez 
Bent. Oele dan de reden / doop de welcke De 
menfche onderfchept maeckt tuffchen goet ende 
guaetjeft verſtaet ende oordeelt / eeñ natuerlycke 
gave is / ſo en conde fp niet geheel te niete wordẽ: 
maer is eenfdeel gecranckt / eñ eenſdeel gefchent 

geweeſt / ſoo dat Daer een onſien vervallen werck 
det Woet. Nae dit gevoelen ſeyt Joannes dat 

Foanersse Bet hebt noch in Dupfterniffe licht /maer van de 
Dupfterniffen niet begrepen en Wozt : met welc⸗ 
He woorde Dit beyde claerlyck wort uptgedzuct / 
te weten/ Dat in De verdoen natuere Des men: 
ſches noch fommighe vancrkens glinfteren / de 
welcke bewÿſen dat hu een redelck Dier is / ende 

ven natuer⸗ 
„ice 
gantſchs 
ende gheheel 
Herlozen 

| | 
| 
| 
| 

oet encan begheeren. Dit ig wel de bolle bes … — 
chrꝛhvinge / maer moet met meer woorden ger? neem: 
claert worden. Daerom op dat onfe handelinge verze etc 
voort gae nae Dat eerfte onderichept / waer dag, Vlonder aen 
wp de ziele Des menſches gedeplt hebben in ver: —— 
ſtant ende wille: ſoo laet ons De cracht des Herz eerſt decach⸗ 
ſtants ten eerſten onderſoecken. VDen menſche sen des ber⸗ 
ſulcke eeuwige Dupfterhepr op té leggẽ / dat hem Gn 
gheen berftant in eenighe dinghen gijebleven en veg maen de 

Godts de liefde des naeften/ de oeffeninghe der | 

fl 

Ware/ dat en ferijt nier alleenlyck tege het woort Landere af: 
Sodts / maer oock tegen de gjemepnbevindin: p;LLNBe tot 
abe, Want wp fien dar ich en weet niet War Bez : Dort oo 
geerte om De Waerbept te onderſoecke / is in des beng: Ip 
menfches vernuft gheplant / nae De welcke hp po: Deerft 
‚niet en (oude flaen / Eler hp niet eerſt eenighe —— 
reucke Daer van ontfanghen. Soo is dan dit cen dentewe 
| Echt beg menſchehckẽ verftants/Dat hp natuer: Fu Dar ier 
fic wort Boog De liefde Der waerhept getrachens veen 
opde welche de beeften gheen acht en hebben, noch eeniey 
bewijfende Daer mede Dat grof ghepoelen (onder JCE beeft) 
‘reden datinGenig, Waewel Defe feloe (wache anar nd 
begheerte valt af eer fp Wel op den loop comt/ sweederiep 
Waur fp bale terſtondt tot pdelbepde, Want het voelbevr gez, 

\ berftant des menſches 18 fo plomp / Dat het Den FLS 
rechten wech om de waerhept te onderfoecken/ 
‚niet en can houden / maer valt herwaerg ende 
ginſwaerts tor menigherlep dWalinghe / ende 
\fioot hem (elven fomtyte { ghelijck Die in dupe 
ſterniſſe taft) tot dat het ten epnde Dalende 
verſwint / eude alſoo de waerheyt ſoeckende / bez 
ft het hoe onbeguaem Get zy om die te ſoec⸗ 
ken ende binden. Boven defen is het met noch 
ten ander pdelhept fwaerlijck betanuben/te we⸗ 
ten / dat het dickmaels met en onderſcheyt nae 
welcker dingen waerachtighe kennigfe het nut 
zp te ſtaen. Daerom quelt het hem ſelven met 

| —— curieufhepdt in onderſoeckinghe der 
ingen die onnoodich ende ban geener waerden 

enzyn: ende denghen die noodich zijn te weten / 
en acnmercht her niet/ ofte Went Gem ſelven 
onachtfaemlijck ende felden daer tae : pnimers 
arbept het naute cenighen tijde met neerftichept 
Daertoe, Dan deſe verdzaeptbept clagen alom: 
me de Heydenſche fchrijbers/ ende worden bp na 
alte daer in verwerret bevonden, Hierom als 
Salomon in gheheel ſynen Predickboeck de oef: 
feninghe verhaeit heeft / in de welche fp hen felz 
venſchynen feer Wijs te zijne / ſoo betupeht hu 
datſe nochtans pdel ende annut zijn, Boten bi 
‘13 Pachtangenis de arbepdt des berftandes fo ie bie er, 
niet altijts alfoo te vergeefs / dat Het niet en ſou⸗ fant bera 
Dé Wat uptrechten / Boornemeljck als Get hem ſtrecbende 
ſelven tat deſe nederfte Dingen beftrecht Jae het peert 
enig foo plomp niet / Dat het niet en oude oock 36 
vande opperſte Dingen Wat proeven / hoewel het sven. 
die onachtfaemlijck onderſoeckt: maer nier met 
ghelycke macht, Want als het boven Dit teghen 
woowiathe leben hem felven ftercht / Dan wordt 
Get voornemelyck forack bevonden. Dacrar op 
dat wp beter fie hoe Berre het na de mate ſynder 
macht in cen peghelijche fase cancomen/ (ao ik 
het noodich dat wp een anderfchepdinghe voor 
ooghen ftellen. Dit fal dan de onderfchepdinghe 
zijn / te weten / Dat daer cen ander verftandt is 
der aertfcher dingen/ ende een ander Der Hemel: 
cher dinghen. Aertſche dinghen Hac gn die 

ie haer 

Eccleſtaſtes. 

d 



Cap. 2. Het [I. Boeck; Fol.4#. 

aengaem ſoo ẽ ar nd velle mede-ghee fien inden menſche ig een Dier Dat vannatuere gheſciſchap (chen verciert is / ten zo Dar fp met het Bodde: glee 
—E foecht/fao is het oock nâtuerlijck gheneghen ora | leke licht vergoten worde: welche licht foa naez —— 
fommisbe dat ghefelfchap te onderhouden ende bewaren:  tuerlijch ig im alfe menfchen / dat het gantſcheihc vande abc 
rs Ende daerom fien wp dat in aller menſchen her: | zp in eenen pegdelijcken cen onverdiende gave "AP: Sodrs 
gantde _ ten sijn ghemepne indruckinghen eenigher burs | ſynder goetdadichept. Be Lindinge der conften/ 

herſtaen dat verſtant en hebbe. Pier upt comt de gheduerighe | endt godlooſe 

Eohebrupes 
ende t epiide 

dee ben wers Der Meeſter ofte Wetgever. Ick en hebbe gheen derwaerhept / dwelck in hen wonderlyck ſchyut veter kermis 
aen ſtaen; go Achte op De twiſten ende ſtryden Die terſtoñt op: | bermaent wordẽ / dat het perſtant — oefen | 

ers Der di⸗ fi L ke / : dat onrecht te zijne/Dat andere als recht beveſti⸗ ſchynt / ten sp Dat Wp willen den Gheeft Sodts alboetel bt ue 0 
erpen. gen : erde willen daerenteghen dat Get ghene | lafteren: wart de gaben des beeld el —* — 

niet ent weten dat fp goet ende heylich jn 3 maer | leerde niet en warẽ met der waerhept befchenen LAS met 
fp ſtryden teghen openbacr reden / ok Bepb befchenen) wpanemenwe 

pfen/ Dat felve verworpen fp nae hare Boofen | bracht £ Zullen wh fegahen dat de Phitofopher Serciert iss 
luft. Deſe laetſte ſtrydt is fulck/ dat hp dat eer: | zn blint ——— de — 

ſwackheydt des menfchelcken verſtandts haer | den ſpreken Sullen Wp —7— dat ve uptfine 
e der medichne in 

Gmenfchen wordt Daer in de cracht des menſcheihcken ber: | nu pet foftjck ofte v on achten Dat wa 
ego nufts geopenbaert, Ende hoewel niet alle men: nieten bekennen van Een: te comen? 2Dp moe 

ì 1; aer 
— foo is nochtans Dit bewijs ghendech der ghe⸗ hepdt / inde welcke de —— * oeten niet 

mepner cracht/Dat bpnae gheen menfehe bevon: | en zjn ghevallen / Die welche bekent hebben dat 

— — 



Cap.2. Van de kenniffe 
jaer | rig Bat fp van het waerachtighe goet bez 
rooft ig. 

acer noe / ſa 16. Ende hierentuſſchen en Fullen wy niet ver⸗ 
— ol gheten dat defe dinghen Die Bodt rot gemepnen 
Bet angemepe nut des menfchelijchen geflachts uprdeelt Wien 
Ne enfene- he wil/zijn feex ſchooue gaven des Goddelijcken 
Anckenghe- Gee ſts AWant ift dat Wefelcel eñ Oliab moeftt 
Machtsvefe De wyſhept ende wetenſchap die tar her maeck⸗ 
gamfoms fel destabernakelg naodich was van den Geeft 
Bheatievem Gods Gebben: ſoo en ig her geen wonder dat de 
+ Erov3 12e kemuſſe der Dingen Die in het leven der menfchen 
ende·35 ·300 De Hoomaemfte zijn/ gefept Woet door den Geeft 

Gode gegeven te zijn. Ende Gier en heeft niez 
mantte bzaghen Wat gemepnfchap de ongod⸗ 
lijche/ Die Ban Bod gañſch vreemde 35n/ hebben 
met God? Aant dat de Gheeft Godts ahefept 
Wozt alleenlyck inde geloovige te woonen / dat 
moetmen verſtaen van den gheeft Der heplich⸗ 
makinghe / door den welcken wy Gode tor tem 
gelen gebheplicht worden. Maer Dies niet te min 
Bervult/ roert ende ſterckt Gp alle dinck door de 

Somtijts 
zjuſe cock 
gegeven DEN 
govloofen/ in cracht 

Moron 3 6 hj Í ft 
tetvenn pinghe is gegeven. Ff dat Godt ons heeft Wil 

Be uarten  lenlaten helpen door der godlooſen arbepdt ende 
Dienft in De kenniffe der natuerlycker dingen / in 
de confte van Dingen met woorden te handelen/ 
ende in ander Diergeleke letterconften ende lee: 
ringhen :ſoo laet ons die ghebruycken / op dat 
wy niet recht veerdichlyc om onfer uphept wille 
gheftraft en wordem ift Dat wp de gaven Gods 
verachten / die ons in hem zijn onverdient ghe⸗ 
geven. Maer op dat niemant en dencke Dar de 
menſche (eer rijche ende gheluckich zp / als hem 
fa groote cracht om de waerhepdt in de elemen: 
ten ende leeringë defer werelt te begrijpen/ wort 
toegeſchreven : faa moetmen oock mede Daer toc 
feggen/ dat defe gantſche cracht des verſtants / 
ende De kenniffe Die Daer upt volcht / ig een bere 
ganckelijck ende ydel dinck voor Godt / als daer 
gheen vãſt fondament der waerheydt bp enis. 
Want Nuguftinus wiens gevoelen de Meeſter 
Der fententien (gelijck voorlept is) eñ de School: 
leeraer zijn bedwonahen aen te nemen) leert ſeer 
Wel dat ghelyck de onverdiende gaven zijn den 
menfche nae Den bal ontnomen / alfa oack de 
natuerlicke overgebleven gaven zijn verdorven: 
niet Dat de gaven in haer ſelven connen ontrep⸗ 
nicht wogden / foo verre Die Ban Godt comen/ 
maer om Dat fp Doop den ontepnê menſche haer 
repnichept verlaten hebben / foo dat hp daer upt 
gheenentof enghecrijcht. 

A oe 17, Vitspde fomma / dat in het gantfche men 
wat mmen. ſcheiyck geflachte Wot ghemercht dat onfe na: 
Tegen natuez tuiere eygentlyck reden heeft Waer doo? Wp ban 
ze ouergeblee De gnredeliche Dieren worden onderſchepden / ge⸗ 
Wiets tick de feloe omredelijcke Dieren zijn daor het gez 
feite maes pgelen onder ſcheyden van de onlevende Dingen. 
vergenaden Mant Datfommighe Worden fot ofte ongeboe: 

De vaſt en 
blyben. 

Abi.ꝛ. diſt. 
aje 

u fomma/ 

Gods Loeug: 7. 7 je 
lichrghebozen / dat ghebreck in weynighe en ber: 

lin ahd De — genade Gods niet: jae wy 
worden meer doop het aenſchouwen ſulcker din⸗ 
ghen vermaent / dat de gaven die in ons gheble⸗ 
ven zijn / behooren te rechte der Godlycker ghe⸗ 
nade toegheſchreven te worden: Want hadde hp 
ons niet gheſpaert / foo foude de afvallinghe een 
verderviñghe der gantfcher natuere mede qhe- 
bracht hebben, Ende Dat ſammighe met ſcherp⸗ 
finnichepdt / ſommighe met oopdeel npt nemen 
ende Den ander te boven gaen / ende Den ſom⸗ 
mighen het verftant caffcher is om deſe ofte Die 
confte te leeren / in defe verfchepdenhept bewſt | dat hp foude doos fulcke huipe tot den wech co⸗ PP 
ong God fijn genade /op dat niemant het gene 
Dat apt ſyn encñel genade comt/hem felven als | 

Des felven Geeft /endedat nae De epgen: 
fchapeens pegelijcken gerts Die hem in De ſchep⸗ 

Godsdes Verloffers. 
ſyn eyghen toe felrijge, Kant maer toe ue emt De eerfre re⸗ 
d'een unt boven den anderen/anders Dan op Dat '** 
De fonderlinghe ghenade Gods ghefien worde in 
de ghemepn natuere / de welcke vele menſchen 
ſulcks niet ghevende / gheeft te kennen / dat fp het 
niemanden ſchuldich en is? Hier toe Dient oock 
dat Godt fonderlijche roeringhen in gheeft nae me twerve 
eeng peghelycks Beroepingen: ban Welcker fake reden zijn 
gele rempelen zinin Den boeck Der Bechteren/ — 
in welcken gheſchreven is/ dat de Sheeſt deg 44793 
Meeren die heeft aen ghedaen / die hp gheraepen 
hadde am het volckte regeeren. Somma /in al 
le uptnemende Daden is een fonderlinghe inghe⸗ 
vinghe. Bier upt is het dat de ſtercke Der welc⸗ 
ker herten God gheroert hadde / ſyn Saul nae 
ghebolcht. Ende als Samuel de falvinghe ende 1-Sam10,5s 
verordeninghe tot het Bijcke voorſept / ſpreeckt 
hp aldus: dẽ Greft des Beeren fal oger u comen/ 
ende ghp ſult eenander man Wefen, Ende dak 
gaet den gheheelen laop der regeeringe den: gez Bar6, 
ick Daer nae geſchreven ië Ban David / Dar de 
Sheeſt des Weeren is over hem gecomen van 
dien dach voort, Maer Dit felipe wort erghens 
gheleert aengaende ſonderlinghe roeringen/ Ja 
dock bp Homerum wordt gheſeyt dat de men: 
fchen veden ende wijfhept hebben/nier alleenlyck 
nae Dat Jupiter eenen pegelijchen gegevẽ heeft / 
maer nae Dat hyſe van daghe te Dage bewẽecht. 
Ende Boorwaer dewijl de ghene de aldervernuf⸗ 
tichft ende feherpfinnichft Waren/ dickmael/ mek 
twpfelinghe wederflagen worden / foo leert ons 
felf de bebindinghe / dat het verſtant det mens 
fchen ig in de Bant ende goerduncken Godts / op 
dat hp dat te allen oaghenbliek regeert, Bier upt 
wort ghefept dat hp de innen der voorſichtigen 
wechneemt / op Dat fp Bupten den wech dwalen / 
maer in defe verfchepdenbept fien wp nochtans 
eenige overgebleven tekenen des beelt Godts / 
die het gantfche menſchelcke gheflachte onder: 
fchepben van de andere creatueren, f 
18 Pumoeten wp Lerclaren tat De reden der mat andere 
menfchen can uptvichten/ als wp tot het rijcke deel des han: 
Gods ende tot de gheeſtehcke wyſheyt comens Els (Pzekene 
de welcke in Dzie dinghen voornemeſyckis geles macht Des 
ghen / te weten/in de kenmiſſe Gods/ende (hunder menfcberijce 
vaderlijcker gonfte tor ons in de welche onfe far Bn zer 
lichept ig gheleghen: ende in De fchickinghe des rants, inve 
levens na De regel der Wet. Aengaẽde deſe twee hemeiſche 
eerfte dinghen / ende eyghentlyck aengaende het Fud sectie: 
tweede / zijnde alderfcherpfiuinichtte menfchen seainende 
Blinder dan mollen. Ick eñ verſake niet DAE in ban defe.rge 
pele plaetfen by de Philoſophen ſommighe dins afderhnge 
ghen van Godt gelefen Worden) Die feer wetent⸗ Fenne aifoa 
Ick ende bequaẽmlck zijn geſproken: maer zin Be veeſteie⸗ 
nochtans foo ongeftabit h / dat daer in Gare ger; ke dingen in 
werrede ghedachten gheften worden, God beeft Die oofte 
hen wel ghelyck Baogfept is) een clepn fmake paen/ te wee 
finder Godthept ghegheven / op dat fp niet en tervin bet 
fouden haer godloothepdt bedechen met onwer berftant det 

a. o.ꝛb⸗ 

| ie 

Odyſ. 6. 
De derde 
reden. | 

Dſal.107.47 

| 

— ende heeftſe ſomtyuts bedwougen ſom⸗ CoDan ht 
mighe dingen te ſpreken / doop der welcher Bee D'aennemine 

— ge tot kinde⸗ 
maer ren / ende den lydinghe fp machten overwonnen worden 

en / wite Bode : het ghene dat fp ſaghen / hebben ſp alfaa gef: 
dat ſp doop ſulck aenfchouwen niet en Worden dat in defe 
tot de waerhept beweeeht / ende veel min daer Re 
toe guamen. Shelyck een Bepfer midden op het verbiint sn / 
velt de claerhept des blixems in der nacht verre wort met fest 
ende wijt fiet eenen aoghenblick tijts / maer Dat fierche zeden 
gbefichte ig foo Berganckelijck/ Dathp vande epaone ape 
Dupfterniffe dernacht wort Wederom bevangẽ / chenin. 
eer hp can eenen boet werfetten/ ſoo verre is het / De sin, 

men. Boven defen de Druppelkens der waerhept 
met de welche fp Gare boeckten al& bp geval bez 

ſprenghen / 



| ſprenghen / met hoe Vele ongheſchickte leughenen 
zjn Be bevleckt 4 Epndeljchs De ſekerheyt der 
OON gactwillichepdt tot ons (fonder de 

welche het vernuft des menfches moet met on: 
ghemeten Derwerringhe vervult Wogden) en 
hebben ſy ſelfs novt geroken. Doa dandereden 
Des menſches en naerdert / nach ftercht / noch 
ſchickt haer ſelven tot defe waerhept niet / Dat fp 

| foude verſtaen / wie Be waerachtighe Godt fp/ 
| ende hoedanich hp Wiltat ons zijn. 
Recaro. Maer dewijle ap door Den valſchen waen 
fan bee bent onfer WijfGept D2onchen zijnde / ons feer noode 
ger Schatz ende ſwaerlick laten wijs maken/Dat onfe reden 
wie in Godlycke Dingen geheel Blint ende onghe⸗ 
wel ee- viflich ie: ſoo achte ich Get Beter dat met getupz 
ijchsoat gheniſſen der Scheiftuere/ dan met redenen te 
xoams kate bewyſen. Dit leert +Zoannes ſeer claerlie in De 
Deeg _ plaetfe Die wy boven bp gebracht hebben/als hp 
che vegaert ſchryft Dat het leven is van den beginne in Godt 
zijn/mract ghewoeeſt / te eten / Dat leven / welch het licht 
pale ant der menschen was 2 Dat Dir licht in De dupſter⸗ 
rriceeencan: niſſen liehtet/ ende dat het van de Dupfferniffen 
nenbegrije miet en Wort begregen. Hp gheeft vel te kennen 
Pe eerſte Dat De ziele des menfeljes wort ban de clacrbept 
reden. des Goddelickẽ lichts beſchenen / ſo Dat fp voor⸗ 
Joan. .4. Waer nemmermeer en is ſonder eencleyn vlam⸗ 

mie / ofte yemmers tenminſten ſonder een voncx⸗ 
ken Daer van : maer Dat ſp Dao? ſulcke verlich? 
tinghe Godt niet en begrijpt. Waerom datt om 
dat haer fcherpfinnichept / ſoo vele de kenniſſe 
Gods aengaet/enchel dDupfterniffe is. Want als 
de Gheeſt de menſchen noemt Dupfterniffen / ſoo 
berooft Ip te eenen male Ban alle macht des gee: 
ſtelhcken verſtants. Daerom fept hp dat de ghe⸗ 
loovighe Hie Chriſtum aen nemen / niet en zijn 
upt den bloede / nach upt den Wille des vleeſches 
ofte des mans/ maer upt Godt gheboren. Ghe⸗ 
lyck of hp wilde ſegghen / dat her vleeſch niet en 

Deondere CM foo hooghe wifhept vaten / dat het (oude 
eden. Godt/ende dat Godt aengaet / begrijpen/ ten zy 
Matt. i6.r/ Dat het Daar den Bheeft Bode verlicht worde: 

elck oock Chriſtus betuycht heeft dar het cen 
anderljehe openbaringhe Gods was / dat hp 

„De aumee Van Petro bekent wert, 
minggetot 20 Waert Dat Wp gheloofden (Get weltke bez 
eerrsen hoogt fender twijfelimghe te sijne) Dat onfe na: 
woremer tuere gebreckelyck is in alle her gene Dat de Wez 
badernaz melſche Wader (nen uptwercozenen doo den 
tuere maer der weder gheboorte gheeft / ſoo en ſoude 

Joan.r.13 

Demelfjen Bier gheen oorfalie zijn om te wanckeſen. Pant 
ader dag, het gheloovighe voleke fpreeckt bp den Prophete 

gen See … aldus:*Dant bp uis de fontepne Des levens eñ 
vaarten in u lieht ſullen wy Bet licht fien, Bit ſelve bez 
uptbercoze: tuycht ooch de Apoftel/ als hpfept, Dat niemant 
De berfegelt en can ſeggen dat Jeſus de Heere is / anders dan 
ineen daor den Geplighen Gheeft, Ende Joannes de 

ftanc de vin Dooper frende het onverftant (Gnder Difcipu- 
genoieonfe Ten / voegt Dat niemant en can pet ontfanghen/ 
en ten zy hem vanboven ghegheven. Path met 
weder ghe⸗ 5 
hoozte — ende niet de ghemeyn gave Der natuere / datis 
as — — Daer upt openbaer / dat hp claecht Dat hp niet bez 
tjckalsupe Deeven en hadde met fa vele woordẽ / Daer mede 
beefchepoe Bp Cheiſtum hadde ſynen Pifcipulen genghe 
— prefen. Ick fie wel ( ſeyt hy dat De woorden niet 
tuecere fien enconnen de menſche maken Godljcke dinghen 
io. te verſtaen / ten zp dat de Heere Doo! ſynen Geeft 
—— het Berftant ghebe. Jae oock Moſes als Gp den 
— — volcke haer verghetentheydt verwijt/foo gheeft 

hy yochtans ooch mede te kennen / dat fp niet en 
conden Wijter zijn in De verborgentheden Gods, 
ten ware dao, fyn ghenade. 

Dube z9e2e3 

Het | EL Boeck. Fol.46, 
gheven om te verſtaen / noch oogen om te hoo 
ren/ noch ooghen om te ſien. Wat foude hp meet 
ſegghen / waert dat hp ong blacken ende ſteenen 
hoemde in De aenmerchinge der wercken Gods? 
Hier wir is het dat Godt als een ſonderlinghe 
ghenade belooft Dao? ben Prophete / Dat hy den Zere. 4.7 
Iſraeliten ſal eeuberteaheven / op Dat hp van 
hen bekent worde : Wacr mede hp voorwaer te 
kennen gheeft/Dat De menſchen foo veel Herftaen 
in geefteltjeke dinghen / als ſy ban Godt (eer verz 
licht zijn. Dit ſelve Geeft ooch Chriſtus met fn 
ſtemuſe beveſticht / als Gp fepde Dat niemant tn Joan..aa. 
can tat hem comen / Dau dien Get Ban ucn Daz os, 
der ghegheven mare, Ende watt is hp niet Get „ Eben dit 
leende beelt des Daders / in het welche ons de Kyr ae 
gheheel claerheyt ſynder cerigehhept wordt upt⸗ ccacitisne 
ghedruckt? Doo cn heeft hy dan niet beter 00 acaumenten 
nen bewiſen hoedanich onſe macht ic om Godt —— 
te kennen / dan als hp fcpt / dat wy gheene oogen — — 
en hebben om ſyn beelt te ſien / als het ons ſoo “Weba 3. 
openbaerljck wort voorgeſtelt. Ende is hy niet 
in de Werelt gecomen om den wille deg Baäders Joan.ta.17 
Den menfehen teopenBaren 4 Heeft Gp niet (jn 
bootſchap ghetrouwelhck ghedaen £ Tjac voor⸗ 
wacr : nochtans en Wor door fijn predikinghe 
nier bedreven / ten zy Dar De inwendige Leermee⸗ 
ſter / namelyck de Sheeſt / den wech verepde tot 
Get herre, Daerom en comen gheene tot hem / 
anders Dan Die Get van Den Pader gehoort ende Leansss45<3 
geleen Dende, Wat wife van hooren ef (ceren 
is Dit? Ce weten /als de Gheeſt deo? worderlijc: 
he ende ſonderſjcke cracht oazen maeckt om te 
hooren / ende verftant ante berftaen: Ende op 
dat Dit niet nieuwe en ſchhne / faa brengt hp de 
gherupgheniffe Eſaie vaor/ daer hy de vermeu⸗ 
winghe Der ghemepnte belovende, leert Dat Die 
ſullen Gods Diſcipulen zyn / die tot de falichepdt 
ſullen verſamelt worden. Iſt dat God daer wat 
ſonderlincx nen uptvercõrenen voorſept / (aa it 
het openbaer dat hp niet enſpreeckt van de Iéez 
ringhe Die ooch Den godlooſen ende onheylighen 
ghemapnig, Dao moeten wp dan verftaen dat 
De tnganck tot het Fiche Gods niemande open 
enig / dan dien De Geplige Gheeſt heeft Doo? (ijn 
openbaringe ecu nieu verftant gemaecht. Ende 
Paulus ſpẽeeckt alder claerſte / de welche deſe fas Det tw de 
ke handelende/ nae dat hp de gantfche wifbept argumenrs 
der menfchê heeft ban fothept ende pdelhept bez 
fchuldicht ende gantſchelhck te niete gemaecht/ 
fa beflupt hp ten epnde dat de natuerlijcke men⸗ 
fche niet en eam vaten Dat des Geefts Gods is: 
dat het met Bwacfgept is / ende en can Get met Coꝛ·a. ia⸗ 
verſtaen / om dat het geeftelijc Wort onderfchepz 
den, Weleken menfche noemt hy natuertijck / te 
weten / Dien / Die op het licht der natuere ſteunt. 
Deſe ſegge ich en verftact met inde gheeftelijcke 
verborgentheden Gods, Waerom? om Dat hyſe 
door lupbhept veracht 3 Fa of hp fchoon daerom 
arbept / (aa envermach hy niet : te weten / om 

Efai.4547e! 
Hoan 6:45e 

de gabe mepnt De fonderlingGe openbarmghe / Darfe worden geeſtelyck onderfchepbden. Wat id 
Dat te ſegghen ? Omdat (p gantfchelijck sijn den 
menſcheſjcken verftande berborgen / ſoo Worden 
ſy alleenlyck door de openbaringhe des Geeſtes 
gheopenbaert / faa dat ſy voor dwaeſheyt geacht 
worden / daer de Geeft Gods fijn licht niet en 
geeft. Daer boven hadde hy de dingen die Godt 
berepdt Geeft den ghenen die hem lief hebben / bo⸗ 
ven het begrijp der doghen / ooren / ende deg bere 
ſtants verbebens Ja Gadde betuycht dat He men? 
ſchelycke Wwijfhept is alscendechfelwacrdoor 
bet Berffant Woet verhindert dat het Godt niet i-Codrios 

Dwe ooghen (fepde | en can fien. Wat willen wy? de Apaftel berupcht  Datverde 
hp) bebben geften De groore teechenen eñ aon | dat de wijfen defer werelt is van Bod for ghe⸗ “* 
Beren : ende De Deere cn heeft w gheen herte ghe⸗ maccht & ende [uilen wp ha fcherpfinnichepdt 

iiij toe 

mamake v ——9 



Cap.2. Van de'kenniffe Gods des Verloffers, 
toe ſchryvẽ Daer mede ſy ſouden connen tot God | dan falhet terftont openbacr zijn / hae verre fp 
ende tat de ſecreten Des hemelfthen rijchg Door: { Daer door tot het voorgheſette merck Der reden 

Dat vierde dringhen? Berre zp deſe vaferie van ans. ent Der Waerhept ghelept worde. Dat ſelve wort 
argument. 21 Daerom het ghene Dat hp hier Den men: | oock openbaer uyt De Waarden Pautli/ift dat wa 
De bepliade ſchen ontrecht/Dat ſelve ſcheyft hp ergens Gade | het vervoſch dier plaetfe aenmerchen. Dr hadde 
is son toe/infju gebet /feggende:t Gad ende de Dader | wepnich te aaoren ghefept / dat die daor de Wet 
alleen de eere De ecrlijckhept gheve uden aheeft der wſheydt gheaozdeelt worden / Dieinde Wet ghefandicht 
onfer ame ende der openbaringhe. u hooꝛt ghy Dat alle hebbenzende dat die ſonder Wet vergaen/die ſon⸗ 
mnahe Pe. wijf hepr ende openbaringe ie Gods gave. Wat | Der Wet ghefondicht hebben. Bewile dit hadde 
De onfer fate: volcht Daer meer 4 Dat hp gheve Dat de oaghen | magen Wonder fchijnen dat de Wepdenen fouz 
bept. Soo ift uwes verſtants verlicht Warden, Poorwaer iſt den vergaen fonder eenich voorgaende oozdeel/ 
Oan Dat het sdat hen nieuwe openbatinghe noodich is / ſoo ſoo fept hp ter ffont Daer nae / Dat haer conſcien⸗ 
menfehen 30 ſy van hen felven Blinde. Daer nae volcht | tie hen ig Boor een Wetzende dat die daerom gez 
berolntieë Daer /op Dat ghy Weet welcke De hope uwer roe⸗ noechfaemis / tot haer verdoemeniſſe. Soo is oen verend 
in —— pinghesp/etc. Zoo belijt hp dan / dat des men: | Ban het eynde der natuerljcker Wet / dat de men⸗ daecupt vat 
pe wos ſches verftant niet wijs ghenoech en ig om gi ſche worde niët ontfchuldichtije. Ende en falniet dengemerckt 

emee ffandictept ofte ongteteerthepdt te hulpe comt/ | fcientie / de welcke tufichen vecht ende onrecht bande Dee 
Ver als bn boh de Ieere fijns woordt het verſtandt genoechfaemlijek onderfchept/ om Ben menſchen der natueren. 

gbelgek is / altyts af went ban het ghevoelen der er protage: 
paleis, Perborahentheden der Wet aenmerche, Met fonde, Waer upt Plato ſchynt beweecht te zijne/ za. 

oee eleke woorden hp voor waer te Kennen gheeft/ | om te ſegghen / Barmen niet en fondicht anders — end 
Dat de openbaringe des woorts Gods den men: | dan Doo, onwetenthepdt. Dat foude wel bez rar Plato 

meer berffants toe ſcheyft / die ist Dies te blinder/ | lach / daer enſal niemant Wefen die niet en fal a, —— 
om dat hy ſn blintheyt niet en bekent. fegghen dat dootflaghen quaet ig 2 maer noch⸗ particuliere 

oeren hepdr der. wercken noemen, Mier in ſchynt het | menvmaer in ſyn fonderljcke overfpel ſal hy hem 49- 
f 

DES 
‘ * ſcientie hen ghetũpgheniſſe gheeft / Ende De ghe⸗ 57. Pſalms. Hoẽwel dit en gheſchiet niet — Eee de bes 

gel, 

mer ÎS niet ahemepnder in Her menfchen mont / dan | boofer is. WPaeromachteick Dat Ariftoteles (cer ——8 

__etfetwe abe: weſcke De Apoſtel daer ſpreeckt) ghenoechſaem⸗ | fchen incontinentia ende intemperantia , (welcke 
tmosbeniffe {ch wort in den vechten regel des levens onder: | moorden bepde ommatichept bebupden, Daer 

Wweſen. Maer laet ong oberdenckẽ waer toe defe | incontinentiaregueert / Daer Wozt (fept Hp) de 



C ap . 2 Ld 

benomen / door de beroerde ahefinthept / ſoo dat 
de menſche in fijn doen Dat guaet met En aen: 

Het J J. Boeck; F ol,47 à 

inganck defes af gront comt. Want alg de Phi⸗ 
lofaphen die. onmatighe roeringhen des Herten 

merckt / Dar hp wel fret in ghelijche dinghen int | Loo? fonde ofte gebzech rekenen / ſoo mepnen fp 
ghemeyn:eñ als Die beroerde gefinthept Booz bp | daer mede de Beroerten des herten die uptwen⸗ 

‚Dich ſchynen / ende hen met grove teeckenen verz 
temperantia ende wordt Dooz Get ghevoelen der | toonen ; maer op de boofe begeerten die het herz 
zonde niet upt gheblufcht noch ghebroken / maer te lieflück Kietelen/en hebben fp gheen achte. 

i& / dan volcht Daerterftont berou. Maer in= 

Blijft hartneckichlyck volſtandich in de voorghe⸗ 25 , Dacrom 
nomen verkiefinge des quaets. £ 
24 Ru als Wp hoozen dar de menſche een ghe⸗ 
meyn oogdeel heeft in De onderfchepdinghe des 

Themiſtius 
dwaelt oock 
daer in / dat 
p teert Dat 

Det verſtant 
inde alghe⸗ 

—— verſchricken. Ende iſt Dat wy willen onfe reden 
blinthept. 

gremplaer der waerachtigher rechtveerdichept / 
Siet aueen foo ſullen Wp bevinden im hoe vele dinghen wy 
granen bline zijn, VPoozwaer de voorncemſte dinghen 
zafcle ín de eerſte tafel en Gftact nach begrijp fp niet/ 

als / van het betrouwen op God, van denlof der 
cracht en vechtigeerdichept Gem tot te ſchryven / 
van De aenvoepinge ſyns naems / van de ander: 
houdinghe des Waerachtigen ruſtdaechs. Wat 
ziele op natuerlijck verſtant betrouwende / heeft 
opt ghefmaecht dat in deſe ende diergelhcke din: 

en De waerachtighe Godfdienft is gelegen: 
Want als de onbeplige menfchen Godt dienen, 
foo vatten fp altůts wederom cot hare pdele beu 
felen / of fp fchaon hondertmael moden weder: 
roepen om Die te verlaten, Bp fegghen wel dat 
de offerhanden Gode niet en behaghen / ten zp 
Dat de opzechticheyt des hezten Daer bp zñ: waer 
mede fp betupahen dat fp Wat verſtaen van Ben 
gheeftelijcken — den welcken fp noch⸗ 
tang teeftont mer valſche ghedichtſelen verkee⸗ 
ren. Want fp en connen nemmermeer gelooven 
Dat het al waerachtich is / wat de Wet daer van 
ghebiedt. Sullen wp ſulck vernuft pryſen / Get 
Wecke niet en can door hem ſelven per verftaen/ 

ken aenfien Meth Den vermaninghen ghehoor ghenen 4 Fn 
ban ve tiate- De gheboden der tweeder tafel Geeft Get vernuft 
de taſck. meer verſtauts / want bie naer der comen tot de 

De tweede — ſchap onder be menſchen. Hoewel het wort bez 
vonden ſomtts ooch Gier in te feylen: want Get 
is Ben verſtandighen menfchen Wonder /Datmen 
ongherechtighe ende te harde heerſchappie ver: 
draecht / (oo verre men Die canafworgen op wat 
wife het zp. Ende de menfchelicke veden en heeft 
Daer van gheen ander oozdeel / Dan dat de ber: 
dzaechfaemtepbet fulcher dinghen comt upt cen 

| Dienftbaer ende neder gheſlaghen hertesende dat 
de eerlicke ende edele Gerten behoorẽ dat van ha⸗ 

| ten hals te Wozpen, Jae dock bp de Philofo- 
hen en wort de wrekinabhe des on heljcx geen 

De vierde Algeacht. Maer de Veere verdoemt fulcks hoo⸗ 
reden. ghe ende alte edelherte / ende ghebiebt den ſhnen 

afte 44. Die ſchandeljcke verdzaechſaenheyt. Ende onfe 
ut.o.27. ſcherpſinniche 

De derde 
reden. 

onderhoudinghe der burgherljchker ghemeyn 

— — — — — — ö— — — — — — — ——— ——— 

ghelyck Plata boven te rechte Sao falmen 
Wederfproken 18 / om Dat hp alle zonden Geeft ee di mda 
Der onwetenthept toe geſchreven / alfoo is oock —— — 
dier menfchen mepninge te verworpen / Dic feqz ane ve zondert 
ghen Bat ín alle zonden zp voorgenomen boof- toezefthzee 
hepdtende berdzacptbept; Want Wp bevinden Her woeden 
teel te wel hoe menichmael wp vallen met one centen voe 
goede mepninghe. + Onfe reden en berftandt guck dat wi 
wort met foo veel blinthepr overvallen / ende ig Bclorben vat 
foo veler Dwalinghen onder worpen / ende walt (oude sin 
infog vele verhinderinghen / ende wedt in (aa eenvóarget 
bele benautheden verwerret / Dat het verre ig tomen boof? 
wan rechte ende feher beweginge, Ende hoc wep: LBser raes 
nich De menſehe zy boo? Bodt in alte ſtucken des at mar het 
enens dat bewyſt Paulus wel/*ats hj fept dat meufchelijce 
wp niet Beguaemt En sn om pet npt ons (elven neonverdt z 
te dencken als upt ons ſelvẽ. Wp en ſpꝛeeckt niet airaar ve - 
van den Wille ofte ghefinthept / maer beneemt ccachten onz 
ong oock dit / dat Wp niet enfauden denchen dat (5 Berfkans 
ans pet can in Den fin comen Goe eenich Binck vzcert zijn 
moet bebheoslijck ghedaen Worden. Is dan alle ban ve rech 
vernuft / ſcherpſumichept / verftant/ neerftichept —— — 
ende ſorghe / alſoo verdorven ende verkeert / DAE quaet.is: bat 
daer Doo? niet goets noch rechts en can vooꝛ dẽ 1m defe dingë 
Deere bedacht wopden £ Dit ſchynt voorwaer waor 
ong veel te hardtte zijne / Be wijle Wp ons niet panrtrende 
gheerne en laten bande fcherpfinnichept der vez ander wint 
den berooven / de welcke mp achten een (eer upt⸗ *Coꝛ . . y⸗ 
nemende gave te sjjnsmacr den heplighen Geeft 
is her (eer recht / De welche eet dat allede abe: _ 
Dachten der wijfen pdel zijn/ende betupeht claere Pſal. og.1ts 
ljck dat alle gedichtſel Des herten der menfchen Deess 
alleenljck baas is. Iſt dat het altĳts boos is att 
Wat onfe vernuft begrijp/ bedenckt/ voorneemt / 
ende arbept / hae foude ons inden fin comen pet 
voor te nemen dar Gode behaghelyck ware / den 
welcken hepylicheyt ende rechtveerdicheyt alleen 
aenghenaem is 3 Alſoo machmen oock fien Dat 
de reden onfes verftants (fp wende haer Waer 
Genen fp wil)is elleendichlyck der pdelhepdt on: 
derworpen. Deſe fmachhept Bekende Bavid in Palrsrs3g 
hem felven/ doen bp badt dat God hem vErftant 
gave om De geboden Des Meeren te rechte te Icez zen 
ren, Want Die begheert dat Gem ecu nieu gers Ten Berden? 
ſtaut ghegheven worde / gheeft te kennen dat het Patons ban, 
fgnenter ghenoechfaemenië, Ende lp endaet oogienblick 
Dit niet alieenltjch een mael/maer verhaelt by na tijt een ghes 
bit felwe gebedt thienmael fn eenen Pfalm : met —— 
welcke verhalinge hy ghenoech te kennen gheeft / Thet F 
Wat grooter noot hem dzingt om ſulcx te bid⸗ Lolof.1.9, 
Den. Ende dat David voor hem ſelven begeert) be Hrsg 
Dat ſcive pleecht Paulus den afemepnten int der veriepe 
ghemepn te wenſchen / top en Gouden (ſeydt hp) tinge en tous 
niet op woor we bidden ende te begeeren Dat ghy —— 
meucht vervult worden met de kenniſſe Gode ons fo noors 
in alle geeſteljcke voorſichticheyt ende verſtant / wendich ats 
opdat ap weerdichlyck wandelt / etc. Ende foo tlicht ber 
Dickmacl als hp deſe fake acht cen gave Gode apres, 
te zijne / (wilen wp ghedachtich zijn /Dat Gp oock nscickes arz 
mede betuycht dat (p niet en is in des menſchen les met vts 
macht geleghen. FEnde Auguſtinus * helft Dit inensr, 

in de aenmerekinghe der gant | ghebzeck Des vernufts om dinghente berftacn fen der 13. 
ſcher Wet / eñ bekent be zonde Der booſer begeer: | die God aengaet / ſoo feer bekent / Dat hp De ghe⸗ Schafrueren 
te niet. Want de natuerſycke menſche en laet hen 
felvendaer toe niet bꝛenghen / dat hp de fiechten 
ſynder booferbegheerten {oude bekennen. Wet 
cht der natuere Wordt verſtickt cer het tot den 

nade Der openbaringe niet minnoodich en acht — 
ben verſtande te zyne / danhet licht der Sonne” ub: ve 
den ooghen. Eñ daer mede niet te vreden zijnde / verrat. merit 
perbetert hp fijn woort / ſegghende / Dat wr brl remil. caps 5, 

oogher 

— — 

— —— — 



Van de kenniffe 
ooghen opdoen / omher licht te fier: maer dat 
de oogen deg verſtaats gefloten blijven) is het 
dat fp van Godt niet gheopent en worden. Ende 
de Scheiftuere en lecer miet dat onfe verſtant op 
genen dach —— verlicht wordt / op dat het 
daer nae wat hem felven fie : Want dat Wp boven 
Bbebbenurt Paulo bp ghebracht / Dat is tanden 

Cap. 2. 

begrette Des 

gheduerighen voort ganek ende Wafdomte ber: 
Dſul. irori⸗ ſtaen. Ende dit betupeht David claerljck met 

11910 · deſe woorden: Hek hebbe win gheheel myn herte 
gheſocht / en maeckt mp niet te Dwalen van uwe 
gheboden. Want heewel hp wederghebozen 
Was / ende geenen clepnen voortgauck ghedaen 
en hadde iñ de waerachtighe godfalichept / foo 
bekent hy nochtans dat hem te allen tijde ſon⸗ 
der ophauden beweginge noodich is / op dat hp 
vande wetenſchap die hem ie ghegheven / niet 
afen wcke. Dacrom bidt hp erghens datde 
rechte geeft den welcken hp door fijn zonde ber: 
Toten hadde / in hem Bernieut worde: Want Lan 
den ſelben God dien inhet cerfte ghegeven had: 
de / meet hp ans weder ghegheven worden / alg 
hp ons boor eenen tijt ontnomen ig. 4 

In nefe ende 26 Nu moeten wp den Wille onderfgecken/ in 
facholgende Den welcken voornemeſyck de veijhept des goet: 
—— dunckens gheſteldt wort. Want wp hebben bo⸗ 
Wi der wen gheſien Dat De verkieſinghe meet den wille 
fotht, dan den verſtande tae tonit. Cen eerften/op dat 
At hy Het niet enfchine tot de rechtichepdt des Wille 
achDatde gebehooren / Dat van de Philoſophen gheleert/ 

ende met ghemepn eendzachtichepdt is aenghe⸗ 
nomen / te weten / Dat alle dinghen door natuer: 
wcke inghevinghe het goede begeeren : foo moe⸗ 
ten mp ãenmerckẽ dat De cracht des vrhen goet: 
dunckens niet en ig te aenmercken in ſulckt u(t 
ofte begeerte / Die meer camt upt De gheneghent⸗ 

tons ban oe heyt des wefens/ dan upt de beradinge Des ver⸗ 
befbeptves tants, Wantde School· leeraers Belden oock 
se ſelvbe dat het vrye gaetduncken gheen / werck en 

ad heeft / dan alg De reden haer went tot verſchep⸗ 
den dinghen : Waer mede fp berftaen Dat het 
ghene dat dentufte voor camt / moet fulck zyn / 
dat daer verkieſinghe op balle : ende Dat de bez 
radinghebozen gaet / am der berkiefinghe den 
wech fe maken, Ende voorwaer ift Datmen aen⸗ 
mertkt hoedanich de natuerlycke begeerte inde 
menfchege / foo ſullen Wp bebindendat hp dat 

miet de oͤnredelycke Dieren ghemepn heeft. Want 
Die begeeren oock Dat het hen wel gaet : eñ waer 
eenen fchijn des goets is Waer door haer gevoe⸗ 
Yen ghervert wort / daer nae flaenfp. _Iaer de 
menſche ſelfs / het ghene Dat hem goet is nae de 
edelhepdt ſynder onfterffelicher natuere/ Dat en 
werkteft hp niet door fijn redelyck verſtant / om 
miet neerftieheptidaer na te ſtaẽ: nach en vraecht 
de reden niet am raet / noch lepe het verſtant niet 

Palos 1.12. 

goets / 
welck in al⸗ 
Len Er ĳ 
abeplaut is 
Beffe wiet 
met allen en 
doet tot bez 

Geden · 

te wercke: maer volcht de gheneghentheyt der 
deſen het beſſnyt Dat daer nae volcht / verclaert natuercabelijckeen beefte / ſonder reden / ende 

fonder ract. Daerom en gaet dit De vrhheyt Des 
goetdunckens niet aen / of de menfche Dao? Get | 
gheboelen der natuere wort getrockeniom te bez 
gheren dat hem goetis : maer inhet brij goet: 
Duncken wort gheepfcht / dat de menfche met 
rechter veden ende verſtant oordeele / ende verz 

fmaer bier kieſe Dat Gp bekent / ende foeche te gheeryghen 
maetmentet: Dat hp vercorẽ heeft. Ende op Dat niemant eeni⸗ 
genop Hees ghe fwarichept Gier inen behoude / foo moet: 
fept an Men acnmerchen Dat in Dit argumenr dobbel 
Ben Sophie Walfcheptis. Want deſe begbeerte (waer mede 
fen, beſtaen een pegbeljck dinek begeert Dat hem goet is) en 
— tg gheen eyghen roeringhe des Willes / maer is 
geerte ende een natuerlijeke gheneghentheyt / ende fulck goet 

Det, en ig niet goet der deucht ofte der rechtveerdie⸗ 
hept / maer der conditie / te weten / op dat de | 

Godesdes Verloffers. 
menfche Wel vare. Een laetften of fchaor de 
menſche ooer· ſeer begheert te gheryghen dat 
goet is / ſos en ſtaet hp nochtans uiet daer nae. 
Belijck daer en is niemant Dien de eeuwige ge⸗ 
luckichept niet aengenaem en zy / ende nochtans 
en ffaet niemant daer nae/ anders Dan door De 
dryvinghe des geeft. Daerom dewile de mene 
ſchelycke begheerte des welvaerts met en dient 
omde vrphepdt Des goetdunckens te bewijfen/ 
niet meer Dan de ghenegentheyt die metael ende 
ſteenen ende andere Dingen hebben tot de Lal 
maeckthept haerder natuere / faa matten wp 
bemerchen of in andere Dinghende wille alfag 
gantfchelijck op alten zijden ghefchent ende ver⸗ 
Dazen is/Dat hp niet dan gquact eu bare : of / dat 
hp in eenigen Deele is ongheſchent ghebleven / 
Waer upt goede begherten mochtentomen, 
27 De ghene die dereerften ghenaden Godts 2,Ten ig 
toefcbeijen Dat wp connen crachtichtijck wil: EE ES 
len / Die ſchhnen daerenteghen te kennen te ghe⸗ ve Achoaot- 
ven / Dat de ziele macht heeft Ban ſelfs nae Get leeracrs/ Dee 
goede te ſtaen / maerdat die macht niet frerch AEL SDeuas 
ghenoech en is omeen vaſte ghefmthept te Wars woefchzijvenz 
den ofte neerfticheprt te verwecken, Eude fander de da: ba 
twöfel de Schaol-leevaers hebben deſe mepnin Er erneren 
ghe mhet ghemeyn aenghenamen / ghelck fp 
die van Oꝛighene ende ſommighe andere oude medete kens 
Teergers hebben ontfanghen : dewle fp plez ner ehen/ 
ghenden enckelijck ———— menſche uch tourde van npt 
te achten / als hem Paulus befehzijft in deſe felfs macht 
woorden: Gek en Doe niet dat gaede Bat ick mil/ pebben na 
maer ick Doe Dat quade dat ick niet. en wil, Ick rend 
hebbe wel den Wille / maer Get Loltbeenghen en darfe niee 
Linde ick niet, Maer op dele wifeWwaet de ghe⸗ ſterck ge⸗ 
heele handelingte Die Paulurdaerdedft / versn ves 
heerdelick verdraeyt. Want Gp handelt daer nan vane gheſint⸗ 
dendhaifteljehken ſtryt den welcken hy met cage Vertier: 
ter Woord roert tat De * Galaten Den welcken meren 
de gheloovighen in den erich des vleeſchs tegen verwerkt re 
den gheeft altyts in hem ghevoelen. u de geeft: moten woz: 
enig niet van der natuere / maer valde weder oren ven te— 
gebaoste, Ende dat De Apoftel Daer ſpꝛeeckt van Scijooiteers 
de wedergheborne / Dat ik daer upt. openbaerj;2ers Worden 
dat hp ghefept hebbende dat u-hem niet goet En uekee nr 
en woont / daer een uprlegginghe by fet / Dat bp rupaternfjen 
ſulcx verftaet van fijn vleeseh. Ende daerom fepwdsr D. 
bp dat hp Die niet en is Die het quade doet / maer 5 Euere 
De zonde Die in hem woont, Nat wil hp met DIE rerginge van 
perbereringhe : Fn mp/ dat is / in wjn vleeſch £ Daet/booztgee 
Ue weren/geligefs of hp op Defe wijfe fprake: Bet 
gecde en Waont in mp niet pt mp felaen « want so, 7 
mn myyn vleeſch en is niet goets te Binden, Daer * Bals e17e 
nae volcht de wjſe vante ontfchuldighen : Ick 
en doe felve het quade niet / maer De zande Die int 
mp woont : welche wijſe alleenlijch Den weder⸗ 
ghekozenentoe comt/ De welche met hef voor⸗ 
neemfte deel Der ziele flaen na het gacde, Boven 

dit gheheel eptuttijck, Ick hebbe (fept hp) beha⸗ Nom. . 22· 
ghen in de Wet nae den inwendighen menſehe: 
maer ick fie eenander Wet in myne leden / de 
welche ſtrydt teghen Be Wet mijns verſtandts. 
ie can ſulcke tweedracht in hem felbeu heb⸗ 
ben/anders Dan die daor den Gheeſt Gods we⸗ orn ap Bo⸗ 
dergeboren zynde / Get overblijffel ſyns vleeſchs 16 caproe 
noch met hem draecht? Daerom heeft Angu⸗ ct in rettact. 

ſtinus ſyn uytlegginghe die hp te bazen geſchee⸗ 
ven hadde / mepnende dat Paulus deſe woorden 
van Der menfchen natuere gheſproken hadde / 
wederroepen alg valfch ende onbequaem. Ende 
voorwaer iff Dat wp dat aen nemen Dat De men: 

ſchen ſonder ghenade hebben eenighe voeringhe 
tot het goede / hoeclepne die zu / War ſullen wp 
van Paulo antwooorden / De welche ſeyt Dat Lp 2. Co2.3.7e 

niet 



Cap.3. 
niet beguaenren zijt ſelfs om pet te dencken! 
Wart fallen Wp Gode antwoorden / die Doo: 

Genif.S,z: Moſen vercondicht / dat alle gedichtſel des herz 

TENS tendermeufchen atteentijck Loorist Daeront 
dewÿile fp door Get valſche verftandt eender 
plactfe zjn ghedwaelt / ſoo en hebben wy na haer 
ghevoelen niet te vaaghen. Maer dat woordt 
Thriſti moet meer geacht zijn / bande ghene Die 

Begane zonde Deet / een dienſtknecht is Der zonde. Wy 
menfeie en 3ûn alle ban natuere fondaerg : Baeram zijn Wp 
Ver der zon⸗ alle onder het jock Der zonde. Iſt dat de menfche 
bengelt geheel onder Get gewelt Der zonde lept / fao moet 
lepe lbolehe Goormaer De wille die de baopmeemfte fate daer 

Toa 8.34. 
3. gAae dien 

welcke: de van is / met ſeer nauwe baepen daer Ban ghebon⸗ 
den zijn. _@ock waert dat eenighe Wille ginghe Boomaemfie 

ſitplaetſe bee 
zonde / niet 
eer nauwe 
oepen ban 

voor de ghenade des gheeſts / ſoo en oude dat 
ooge et uiet beftaen/te eté/tdat Godt die 
ig/ Die de wille in ons werckt. Daerom laet va⸗ 

nende ren al wat vete rafen ban de voorberephinghe: 
zijn/ende bat Want hoewel de gheloovige famtijts bidden dat 
Wp baoz Ons haer herte gheſchickt worde tot ghehoorſaem⸗ 
eere hepdt der Wer ghelyck David in veele plaetfen 
be en hebben. Doet) ſos moetnien nochtans aenmerclien / Dat 
Hhu.enz · oock Defe begheerte tot bidden van Godt is: het 
Plast elefie men can upt fire Woorden verftaen. 

ant dewhle hp bit dat een nieu herte mhem 
gheſchapen worde / ſoo en ſcheyft hp voorwaer 
het begin Der fcheppinghe hem ſelven niet toe, 
Daerom fal dat woort Auguſtini lieber plactfe 

Beberbie bp ons hebben: De Deere fal u voorcomen in alie 
%poftfer, dinghen / voorcomt ghy ocek ſomtijdts ſynen 
Ke toozen Doet Bekent dat ghp ſulckr al van Godt 

hebt: ende Dat al wat ghy goets hebt/ ban hem 
is: ende Lan ual wat quaetts. Ende wepnich 
Daer nae/gheen Dinck en is onſe / uytghenomen 
de zande, 

Het ij. Capictel. ; 
Dat uyt de verdorven natuere des menfches niet 

en comt dan dat verdoemelijck is, 

M Aer de menfche en can niet beter in beyde 
Det berftant beelen der ziele Bekent Worden / dan als hp 
ende den wits met ſulcken lof Wart voorgheſet / Dacr mede hp 
iebanben in de Schuftuere verciert wort, Iſt dat ho abe: 
Soorikgenis Geel Wordt met Defen woorden Ehrifti befcijze: 
bedorven, Ben: Dat pt vleeſch geboren is / dat is vleeſch: 
Hoan3.6. foe wort de menſche overtupeht een arm dier te 
woort bieeeg ZUNE, Want de gheſintheyt des wleefch (gelijck 
ghenaem:. Paulus fept) is de doot / want ſy is vpantſchap 
Homs6.  teghen God /ende daerom en Wordt fp der Pet 

odts niet anderdantch / noch en can niet on- 
derdanich worden. Is dan Get vleeſch alſoo ver⸗ 

tt Dat het met alle ſyn gheſintheydt vpant⸗ 
fchap tegen Godt bewyſt dat her niet en can qe: 
boelen met de Wet Gods ſomma / dat het gheen 
Dinc en can barẽ anders Dan materie des doots? 
Neemt nu Dat in De natuere des menſches niet 
en is Dan bleefchs ende treckt Baer pet goet gt upt 
iftdatghpeont, Maer (mochte pemandt eg: 

Dwelck hen) dit moar /biecfel | gaet alleenlijck het ſin⸗ 
woort nelijch deel der ziele acn / ende niet het opperſte 
e Deel Der ziele, Waer Dit woort Door de wobeden 
gheboetieke Cheiſti eñ ooch bes Apoftels genoech wederlent. 
beelder zieten Want Get argument Theiſti is / Dat de menſehe 
Beropperte Moet wedergheboren worden / omdat Gp vieeſeh 
Deel der ziele is. Op en ghebiedt nie tnacbet lichaem weder: 
dat is het gheboren te worden. Ende nae de ziele en wort 
— — — wedergheboren /ift dat alleenlijck eench 

* Deelder ziele ghebetert wordt : maer als fp ghe⸗ 
Geel vernieut waat, Wet welcke beveſticht wordt 
met De verghelyckinghe die in bepde de voor⸗ 
noemde plaetfen gheftelt ig. Yank het vleeſch 
wort alfo met den gheeft vergeleké/dat daer niet 
ghelaten en wordt midden tuſſchen hen bepden, 

Het II.Boeck. Fol.48; 
Dacrom al wat niet geeftelije en is in den men⸗ 
(che / Dat Wordt nae de Wife vlceſch ghenaemt. 
Ende Wp en hebben niet geeſtelicks anders dan 
Doo? de wedergeboorte. Sais het dan al vleefeh 
Wat wp van de natuere Gebben. Ende waert 
Dat wp van deſe falte mochten anders eenighe feer crachti- 
twfelinahe hebben/ fo wort ons Die van Paulo ce vewinfin- 
benomen:*De welcke den ouden menſche beſchre⸗ ze der hepli= 
ben Gebbende/ Den weleken Gn fent verdozuen te AL, 
yne dao? de begheerten Der dwalinghe / ſoo ghe⸗ smaect wort 
biedt hy ons vervieut te Worden in der gheeft *Epefaz3s 
onſes verſtants. Ghp fret dat Gp de booſe en onz 
gheoorlaofde begeerten met en ftelt alleenlijck in 
het ſmnelycke Deel Der ziele / maer oock in het 
verſtant ; ende daerom ghebiedt hp dat te vere 
nieuwen. Ende wepnich te Bozen hadde ho fulc⸗ 
ke een beelt der menfchelijcker natuere beſehre⸗ 
ven / het welck bertoonde dat in ong gheen deel 
en ís onverdorvẽ ende onberkeert, Want dat hp Epbef47, 
Bande Hepdenen fchrijft / Bat fp inde pdelhepdt 
haers ghentoets \wanvelen/ende Berdupftert zijn 
in haer Berftant/ ende vervreemdt van het legen, 
Godts / am de onwetenthesdt die in heñ is / ende 
am de verblintheydt haers herten: die comt fon⸗ 
der twel allen menſchen toe / dic de Heere noch 
miet en Geeft tot Be rechticheydt ſynder wyſhept 
eñ rechtveerdicheyt vernieut. Bet welcke open⸗ 
baerder wordt npt De verghelychinghe die rer⸗ 
ſtont daer bp gheſtelt Waat : daer hy de gheloo⸗ 
vighe vermaẽnt / Dat ſy Chriſtum niet en helte 
ben alfaogbeleert, Wantupt die Woorden herz 
ftaen Wp Dat de ghenaede Cheiſtiis de eenighe 
middel / Waer Doo? Wp vande blinthepdt ende 
van het quaet dat daer upt volcht / gerloft wor⸗ 
Den, Pant alfoo heeft oock Tfaias vaorfept 
ban ber rcke Chriſti / Daer hp belooft dat de 
Heere fal zjn rot een eeuwich ficht finder Ghe⸗ 
mepnte: alg daerentuſſchen de aerde ſal door 
Dupfterniflen / ende de wolcken Door doncher 
hepdt bedeckt worden. — hp betupeht dat 
her licht Godts ſal alleenljck in de Ghemepnte 
opryjſen / foa en laet ha Boorwaer bupteri de 
Ghemepnte niet anders Ban dupfternifte ende 
blinthendt. Ick en fal niet Ban (luck tot (fuck 
verhalen al Wat alonime / voornemelyck inde 
Pralmen ende Propheten / ghefpraken Wordt tez 
ghenpdelGepdt des menſches. Het is veel dat 
David ſcheyft / te Weten : Waert dat De menfche fäls62:t03 

| wode teghen de pdelhept gheweghen / hp foude PalSz.to; 
pdelder zjn Dan de ydelheydt felue. Bet menſche⸗ 
lekt vernuft Woot fwaerlijck doorſchoten / alst 
alle de gheaachten die daer upt comen / Worden 
— / — raſende / ende verkeerde 
ghedachten beſpot. 617,9: 2 „Det Derre én Wert oef niek — Kel er, | 
als het wordt bedriegheljck ende verkeert ghe⸗ wort oor me | 
noemt beven alle ditahen, Maer demijle ick Een arfalche | 

Dwelck mek 

Eſai 66.2 

Went⸗ canthepde ſoece / fo al ick met cen piaetſe alleen gerzbermer, 
lek te vreden sijn / de welche nochtans ſalals 
een doorluchtich ſpieghel zyn / waer in Wup het 
gantſche beelt onfer natuere moghen genſchou⸗ | 
wen. Pant als de Apoftel wil de hooveerdichept | 
des menſchelycken gheflachte te neder worpen / 
ſoo ghebrupclt Gp defe ghetuugheniſſen: Daer 
en is niemandt rechtveerdich / noch verftandich/ sontiz ro; 
ofte die Bodt ſoeckt. Dp zjn alle afgheweken / 
fp ziju te ghelycke onmut gheworden / Daeren 
is niemant die goet doet / oockuieteenr, Haer 
Kele ig eenopengraf / fp doen bedroch met hare 
tongen / ſlanghenfenhnis onder Gare lippen. 
Der Welcker mont is Bol vervloeckinghe ende 
bitterhepdt : Der welcken vaeten zijn raſch on 
blaet te ſtorten / in der Welcker megen is vernie⸗ 
linge eñ ellendichent / de welcke De vreeſe — 

Eſai.5 grs 



pGap:3: 
niet voor ooghen en hebben. Wier mede en don⸗ 
dert hy niet op ſommighe menſchen alleenlhck / 
maer op Bet gheheel gheflachte Der kinderen 
Adams. Noch en roept niet teghen de berheerde 
zeden eender ofte tweer eeuwen / maer beſchul⸗ 
Dicht de geduerighe verdorventhepdt der natue⸗ 
re. Want fijn beopnemen enig daer niet De mer: 
ſchen flechtelijch te Befehelden om dat fp hen fel: 
ven fauden beteren £ maer meer te leeven Dat fp 
alle zjn met onvermijdeljcke ellendichept over? | 
gallen / upt de welcke fp niet en connen ontcoz 
men/ ten 3p dat fp door de barmherticheyt Gods 
Daer upt ghetrocken worden, Ende de wijle Dit 
niet en conde beweſen wordẽ eer het claer Ware) 
Dat de natuere is in ſulck verderf gevallen : ſoo 
beeft hp deſe ghetugheniſſen voortghebracht / 
door De welche beweſen· wort / Dat onfe natuere 

Ende is nu meer dan verdorven is. Daerom laet dit vaſte 
alfom er, biyven / dat de menſchen niet alleerlijck doo? 
ne ermee Boofe ghewvonte fulck zijn / gheiyck (p hier be: g 
tebmoen ſchreven worden / maer oock Doo? De booſheydt 

— kl der natuere: dewle het argument des Apoftels 
de honfte niet encan anders beftaen / te Weten : Datde 
ofte bieefe _menfche geen falichepdt en heeft anders Dan van 
Gode, de barmbertichept Godts : want hpis in hem 

felven verdorven ende hulpeloos. Ick en Wil 
Bier nier feer achbepden om De bybzenginghe ende 
toevoeginghe defer ghetupgheniſſen woet te ma- 
ken/ap dat (p niet en fchijnente ontijde ende on: 
beguaemelijck ghebruyckt te zijne. Ick Wil nez 
men gheljck of die plaetfen Waren eerft van 
Paulo gheſproken / ende niet upt de Propheten 

enomen, Cen eerſten beneemt hp Ben men: 
che De rechtveerdicheyt / dat is / de gheheelheyt 
ende ſupverheyt: daer nae het verſtant. Ende 
het ghebreck Des verftandts bewijſt hp door de 
afvallinghe van God / den welcken te ſoecken / 
is de eerſte trap der wſheydt. Maer die ban 
God afvallen / moeten onverſtandich zijn. Daer 
naefept hp dat (p. alle zijn afgeweken / ende ghe⸗ 
lijck verrot gheworden: Dat Daer niemant en ig 
Die goet doet, Boven defen ſtelt hp oock daer bp 
be booſhept / Daer mede fp een pegelck harer lez 
Ben ontrepnigen/die eenmael zijn tot de booſheyt 
ontbonden, Cen laetſten betuycht hp dat ſy zijn 
fander vreeſe Gode / nae Wiens regel fp behooꝛ⸗ 
Ben hare weghen te ſchicken. Iſt dat defe din: 
hen zijn de erveljcke gaven des menſehelcken 
gheſſaehts / foo wordt te vergeefs pet goets in 
anfe natuere abefocht. Ick bekenne Wel Dat alle 
deſe booſe ſtucken niet geften ent Worden meenen 
pegelgcken menfche : maer nochtans en can men 
niet loochenen / dat het zaet Daer van ig in eens 
peghelycks hert verborghen. Want ahelijck een 
ichaem alg het nu de oorſake ende materie Der 
fieckte in hem verborgen voedt / niet en fal gefonk 
gheacht Worden / hoewel De fmerte Der fiechte 
nach miet ſeer grooten in : alſoo en fal oock de 
ziete niet ghefont gheacht worden / dewile fp vol 
fulche ourepnicheptig. Hoewel defe ghelijchez 
niſſe in alte Bingen uiet ober een en comt. Want 

vinae, mom. Boemel het lichaem eenich ghebreck heeft / fa is 
muge Herde nochtans de cracht des lebens Daer in : maer De 
gen zön met stele in Defen verdervelheken ſtroom wal verz 
Deen en: ſaucben zijnde / en ist niet alleentijck ghebrecke⸗ 
oeeeen… ligeh/maer vock pdel van alle goet. 
Werciect qhe- 3 Daer nae rift wederom by na de felipe vra⸗ 
eeft: Waer ghe Die te voren becort is. Jant daer hebben in 
Werd pet alle eeuwen ſommighe menſchen gheweeſt / die 
Dee mens doos de leydinghe der natuere hen (elven hebben 
Ghen natuer have gantſche leven lanck in Der deucht gheoef⸗ 
beerenfengue fente Ende ich en vraghe Daer niet nae Dat men 
Beedorben te 
weſen. 

CTegen wor⸗ 

dude connen bele feplen in haer leven bewjſen: ven îm Camilla zjn Godts gaven gheweeſt / 
Want fp hebben nochtans dao? He neerftichepdt | ende zjn ke rechte pryſelhek gheacht / iſt dat ſp 

Van de kenniffe Gods des Verloſſers. 
‚inder dencht bewefen / dat in haer natuere ceniz 
ge repnichept ig, Ban wat weerde ſulcke deuch⸗ 
den zjn nao? odt / dat fal Wel vatromelcher 
ghehandeldt oden / als wp ſullen ſpꝛeken van 
de perdienften Der wercken / neer mact noche 
‚tang oock te Defer plaetfe gheſeyt zijn / foo verre 
het noodich is tot De verclaringhe Des teghen⸗ 

\ Woozdighen Handels, Soo ſehynen dan ſulcke 
exempelen ong tebermanen/dat wp de menfchez 
iycke natuere niet en ſullen achten gantſchelyck 
verdoen te zijne £ dewile door haer ingevinge 
ende beweginghe ſommighe menfchen niet ale 
lcenlGekken Gebben uptnemende fthaane ſtucken 
bedreven / maer hebben ooch hen feltgen tm den 
gantfchenloap haers levens) eer eerlijck gedra⸗ amit 
ahen, Maer Gier moeten wp aenmerckien Dat in mi nere 
de verdorventhepdt der natuere / nach eenighe venenencen 
plaetfe is peo? De genade Goos s niet om de naz Ee mier ge ups 
tuere tc ſupperen / maer om de verdorventheyt in zn ven Dek 
te houden ende te bedwinghen. Want waert Dat neu bedwon⸗ 
de Heere liete eenen pegbelijchken menthe onghe⸗ sven 
toomt allerlep baafe beccheerte volghen / foo en 
foude voorwaer niemandt ziju / Die niet en ſoude 
met der Daer bewiſen / Dat alle De feplen ende 
ghebzchen Daer mede Paulus de menfcheljche aars 5. 
natuere verdoemt / in hen Waren. Want Watt aevenan ves 
Wilt ghp u ſelven upt nemen upt dier menſchen fe antwoorte 
gheral / Der welcher boeten raſch zijn om bloet 
te ſtorten / ende Be handen ontrepricht met roof Dial 14.3e 
| ende dootſlach / ende De kelen den openen graven 
gelyck / de tongen bedrieghelyck / De lippen fend: 
nich / de wercken onnut/onrechtveerdich/ bertst 
eit dootlijcker/Der melcker herte is ſonder God / 
Ber Welcker binnenfte is boofbepdt/ dev welcher 
aogben zijn tot bedroch / ende het ghemoedt tot 
fpot opgegeven : ſomma / alle leden tot ontellijc: 
ke bele boofe ſtucken berept. Af dat een peghe⸗ 
che ziele is ſulcker wonderlycker Boofhept on: 
derworpen / (ghelhyek de Apofteldat ſtouteljck 
betuycht) ſoo ſien op voorwaer Wat te verz 
wachten zy / iſt dat De Heere de menfchelijcke na⸗ 
tuere laet nac haer genegenthept Dwalen. Daer 
enig gheen vafende beefte die foa bjfterlijck ghe⸗ 
dreven wort: nochgeen Waterftraam fao raſch 
ende gheweldich / wiens vloet ſoo crachtichlÿck 
upt ſtort ende obervloept. De Heere heylt de 
ſieckten in zijn uptvercorne / ap ficke wijle alst 
wp corts hier nae fullen verclaren : maerinde 
andere bedwingt hp die alleenlijck gheljeh met 
eenen toom / alfeenlijck op Dat fp niet vpt en bre⸗ 
ken / foo bere Gp boorfiet Dat nut te zijn tot de 
ghemepn onderhoudinghe allerdingbhen. Wier 
upt ig het dat fommighe Door fchaemte / ſommi⸗ 
ghe doo? vreeſe der wetten wederhouden Wor: 
Ben / Dat fpniet rot menigherlep ſchandelycke +Een in rede 
ſtucken voort en gaen / hoewel fp ten meeften Tarrsneen, 

«Deele haer onrepnichept niet enbedechken, Dùnt weren / ofte 
mighe ffaen eenichfing nae een eerlijck leven / om de Hepdenen 
Dat ſy Dat achten nutte zijne : ſommighe comen scpzshelek 
oock boven De ghemepn wyſe / ende houden met rijk be 
haer Majeſteyt de andere in gehoorſaemhepdt. (urten bez 
foo wederhoudt Godt door (jn voorfienmabe f — — 
|De verdraeytheyt der natuere / als met eenen densarte Diet 
(toom / op dat fp.niet upt en breke tot het Werekt/ niet veuebe 
maer Gp en vepniehtfe niet vanbinnen, _ Den teeffelic 

+ Daer noch enig De befwavinge niet wech DD, 
ghenomen. Want wp moeten ſegghen dat Ca sen te kenen 
mille ende Carilina ghelyck zijn : ofte 

Aom.3. 13. 

wy ſullen dar Be men⸗ 
in Camilla een exempel hebben Bar de natnere end 

niet gheheel wan alte gaethepdt pdel en is /waert cor:cp goet 

dat fp neerſtichlyck in Der deueht geoeffent wor⸗ bo haer heeft 

De, Ick bekenne voorwaer dat die ſchaone ga: fan wamncer 
fa abeoeffent 
mach woz⸗ 
Beit, 

in haer 



Cap. 3. 
in Baer ſelven aenmerckt worden, Maer hoe ſul⸗ 
Yen fperempelen der natuerlycker eerlyckheyt in 
hem zyn 4 Moeten wp wiet Wederom camen Lot 
Get herre/ ende duſdanich een argument maken! 
Iſt dar Die een natuerlyck mensche zijnde / heeft 
alfa geheel ende oprecht im zeden gheweeſt / fa cn 

Bar diſourat ghebzeecht hem gheen natuerlycke macht tat De 
Augufinus deffeninghe der deucht. * Maer of het herre zn 
Susie Boog geweeſt ende berdzaent / eff geen dinek niin 

*Deeerte geſocht en Heeft dan vechtichept dE het is ſon⸗ 
antwoort. der twijfel ſult ge weeft / iff Dat wp tee laten dat 

het zp eẽ natuerſie menfche gemeeft. Wat macht 
Der menfehelijcker natuere tot goet falmen Gier 
Bewijfen / ft dat fp bevonden wordt aack in Den 
feer grooten ſchyn der gheheelheydt / altijdts tat 
berdogdenthept genegen te zyn? Daerom gelijck 
ghp eenen menfche niet Cu mact Bander deucht 
pzijfen / wiens ondeuchdẽ u ander Den ſchyn der 
deucht bedzieghen / alfoa en moet ghy De macht 
Wat goers te begeeren/ den menfcheleken wille 
niet toe ſchrhvem os langhe al hy aen fijn baafz 

De tweede Beptgiehechtis, Hoewel dit is de ſeekerſte ende 
antwoort. lichtſte becortinghe defer vrage / te wetẽ / dat ſulc⸗ 
———— ke dinghen iet en zyn ghemenne gaven der na: 

geen gemep- tuere / maer ſonderlinghe ghenaeden Sodts / de 
ne gaven der welcke hp verſchepdenlyck ende op ſeker mate 
Maer Back den menſchen / Die anders engodljck zijn/ 
eee gevaen Wptdeelt, Waer upt Wp ons niet en ontfiën ta | 

gemepuefgeake te ſegghen / dat deſe is een wel⸗ 
geboren menfche / ende dat de ander een booſe 
natuere heeft, Ende nochtans en laten Wp niet 
ef defe bepdete beflupren ander Be gemepu con: 
Ditte der menfcheligcher nerdorenthepdt : maer 
wp gheven te kennen : wat ſonderlinghe ghenae⸗ 
De Bodt den eenen heeft ghegheven / welcke hy 

names de anderen niet en heeft Willen gheven, Doe h⸗ 
wilde Saul Coninck maken / foo heeft hp hem 
alseenen nieuwen menſche ghemaeckt. Ende 
hiersm ſeyt Plato dat der Coninghen kinderen 
met eenich fanderlijck teecken Berciert/ghebozen 
worden / om dat God het Boordeel Des menſche⸗ 
chen, gheflachts ſoeckende / dickmael den ghe⸗ 

PN Die hp tor het rycke verordent / een ſonder⸗ 
orleke nt Knabe hosghe natuere gheeft / ende upt defen 
gen Heyde⸗ Werek-inchel is ghecomen al Wat de hiſtorien 
men beblecht der grooter hanſen verheffen. Ditfelbe moet: 

Petri. Men sock ban andere ghemepne menfchenach- 
ten. JPaer dewũle ren allen tijde een pegelijr hac Pater 1 Heros 

Ende hae Gpuptnemernter was / foa Beel tefcerder wert 

Gods, 

—— daor fijn eergierichepdt ghedreven (met Welche 
harentof _ (mette alle denchden alfaa antrepnicht worden, 

fp ban geen 
Der Weerden 
omt eenige 

den Witte in 
den menfthe 
is gebleben: - 
fo ut noch⸗ 
tans/Datde 
geſontheyt 
Des Willens — 
in bei niet 
en wort gez. 
vonden / 
Want hp is 
niet Door 
nootinder - 
zonden 
dienſtbaer⸗ 

eyt gebal⸗ 
en / maer uvt 

5 Soo is dan de wille in ſulcke dienſtbaer⸗ 

„Heel I. Boeck. Fol.49. 
Der bekeeringe tat God / de welcken in de Scherif⸗ 
tuere gheheel der genade Godts worde toeghe⸗ 
ſchreven: gelijck oock Jeremias den Heere bidt Teves 31218, 
Dat bphembekeert / iſt Dat hp hem Wil bekeert“ °° 
hebben. Daerom oock de Propere in het felve 
Capittel De verloſſinghe des gheſoovighen voſcx 
beſchryvende: ſeyt dat fp zijn verloſt van de hant 
des ſterckeren:te weten/te kennen gevende met 
Wat nauwer boepen de zondaer ghevanghen is / 
ſoo langhe als hp ban den Heere bertaten / ende 
onder des Dupbels joc is. Niet temin de wite 
bliyft / de welcke met eer aheneghen gefinthepdt 
ig Bercpt ende haeftich tat fandighen ; want als 
de menfche hem ſelpen Geeft in Defe noar gewor⸗ 
gen /en is Gp niet berooft gheweeſt van den mile 
le / maer van de ghefonthept deg willes. Ende 
Bernardus en fept niet qualije / leerende dat wap 
alle den wille hebben/maer dat goet willen comt 
tande beteringe / ende quaet Willen van De verz 
dervinghe. Daeramecomr het enckel Willen den 
menfche toe + ende guaet Willen comt Der verz 
dorven natueretae / maer gaet villen comt der 
genade toe, Nu datick fegge dat de wille is van 
fijne vrpheyt berooft / et ñootwendichlyck wort 
tot quaet getrachen ofte beweecht / hetis won: 
Der Dat Dit pemant fehijne een harde maniere 
van ſprekente zijn / Deijle daer in niet onghe⸗ 
ſchickts en is / eude de Geplige Teeraers dit ſelve Ö 
ghebrunckt hebben. Maer ſommighe zjn daer Zenuene 
in gheerghert / die tuſſchen naat ende bedwanck van het vez 
geen onderschept en Meren te maken, Maer oft Dwanck one 
pemant hem vraechde / of Godt niet nootſakeſye derſcherden · 
gaet en is / of de Aupigel niet noot fakelijck boos 
enis: wat fullen fp ant waarden # Want de goet: 
heyt Gods ig alfa aen fijn goethept verknoopt / 
dat hp alfoo nootfakeljck goet / als Godt is, En 
De Dupuel is doo? den Val alſoo vanhet goede 
Berveeemt } dat hp niet can anders Dan quaet 
Doen. Iſt dateenich lafteraer hier teghen mur: 
mureert dat Bodt clepnen lof heeft upt ſyn goet⸗ 
heyt / tat de welcke hp bedwonghen wordt : wie 
en fal niet licheeljch connen hiet op antwoor⸗ 
den / Dat het niet dao? gheweldich bedwanch / 
maer door (jr onghemeten goerbhepdt is / dat hp 
níet en can quaet doen, Daerom iſt dat De Wille 
Gode niet en odt verhindert vry te zijne in 
bet goet doen / om Dat Gem naodich is goet te 
daens is het dat de Dupvel Die niet en can anders 
Danguaetdoen/ Willens fondicht / Wie ſal ſeg⸗ 
ghen dat de menfche daerom te min willens 
ſondicht / om dat hp met Den noot tat fond: 
ghenis bebanghen £ Dewijle oock Auguſtſnus „Eart delen 
alomme Defennaatieert / ende oock doen Celer den oac fom: 
ſtius de felve leere mdichlyck laftecende/ niet en miatheonve 
beeft ghetwÿfeldt Die te beveſtighen met defe —— 
Wooden : Dao? de vryhepdt is de menſche tat ing: tia, 
zonde ghevallen: maer De verdorventheydt die 
daer nacig ghevolcht / heeft upt vEphept noot 
ghemaecht. Ende (oa Wanneer hp camt deſe 
falke te melden / en ontfiet Gp Hem niet op defe 
wife te ſpꝛeken bande nooi fakelijcite dienſtbaer⸗ 
gept der zonde, Dao falmendan Dit onderſcheyt De nat, etc 

enthouden /te weten / dat de menfche afelgeks Sin, 
hy door den val is verdorvẽ / nochtans ſondicht / 

Lende niet teghen ſynen Witte noch bedwonghen: 
met ſeer gheneghen geſintheyt des herten / ende 
niet Dao? gheweldich bedwanck: door de roerin⸗ 
ghe ſynder eyghener booſer begheerte / ende niet 
Deo? uptwendieh bedwanck: ende Dat nochtaus 
fijn natuere alſoo verdorvenis / Dat hp niet en 
can anders dan tet quaet gheroert ende bez 

hepdr der zonde ghevanghen/ dat hp hem felwen weecht worden. - Ft Dat dit waer is / foois 
fimepgen Mieten can tot het goede verroeré/Beelmin daer het boorwaer openbaer ghenoech / dat de 
wille. toe voegen / want ſulcke roeringhe is het begin | menſche is met den — tot ſondighen 

bevan⸗ 



Cap. 3. 
8 bevanghen. Bernardus ghevoelt met Auguſti⸗ 
her mo/fcypuende aldus : Aileen de menfche is vry 
cantkat!e onder De Dicren / ende nochtans doo? De zonde 

tt Gp ſelve eenieh ghewelt: maer Dat is Ban den 
sitte ende niet Bande natuere / foo dat hy oock 
niet ſelfs alfo van fijn aenghebozen veyhept bez 
reoft en wordt. Want dat ghewillich is / dat is 
gack vep· Ende weynich daer nae / aldus: Beks 
en eef nict op wat verkeerde ende wonderlc⸗ 
Ke wyfe De wille ſelve Doop de zende Gent felven 

tot ergher verandert zijnde) noot aen brengt / ſo 
dat den noot (dewijle die door Den wille is niet 

en can den wille ontfchutdighen z noch de Wille 
(Dewitte Gp verlockt ig) niet en can Den noot upt⸗ 
flupten, Want dit is eenichſins cen onbedwonge 
ende ghewiſlighe noot, Daer na fept hp Dat top 
onder een jock zjn / maer Dat het alleenlick is eẽ 

jack eender ghewilligher Dieftbacrhept + ende 

Dat Wp daer om aen gaende De Dienftbaerhept/ 
zu cllendich ende janrmerlijek : maer aengaen⸗ 

de Ben wille / niet ontſchuldichlyck:want De wil⸗ 

te aap zijnde / Geeft hem fever tor Dienftbaerbept 
der zonden begeven. Ende ten epnde be flupt hp 

met defe woordẽ / aldus: Op cen Wanderlijchke eñ 
booſe wijfe wordt de ziele onder deſen ghewilli⸗ 

gen ende verkeerdelyck vryen naat beyde dienſt⸗ 
baer ende vry ghehouden : dienſtbaer door den 
naat / ende bap Door Den willesende( het welcke 
ig wondertijcker ende jammerlicker)is ſchuldich 
em dat fp opis + ende is dienſtbger om Dat fp 
fchutieh ie: ende is dienſtbaer om Dat fp van is, 
Wier upt bekennen de Leſers voorwaer / Dat ick 

tupgijeniggen Wiet nieus hoogten brenghe: macr Dat Auguſti⸗ 

stombardi _nussoortijden heeft upt het eendrachtich gevoe: 
onachtaems len aller Godſalighen Hoort ghebracht / ende is 
— efteaft Bp mac Dupfent Baren daer na in der Monicken 

Elooſtereu gebleven : Maer Lombardus heeft 
der frhadeligeker Dwalinge cen oorſake gheghe⸗ 
ven / Deijle hp den noot niet enn wiſte te onder: 
fclhepden van het bedwanck. 

he 6 dier teghen moermen oock acnmereken hoe⸗ 

De mederje damch de Gutpe der Goddelycker ghenaden zy / 

neofte SDer ende waer doop De verdorventheydt Der natuere 
menfeberjcke ghebetert ende gheheelt Woet, Want dewijle de 
wiltens isde Veere ong te hulpe comende / ons is gevende Dat 

Das: der? 
welcker ghe⸗ 

bekeeringhe ong ghebzeeckt / foo falonfe ghebreck terſtont 
*__ppenbaer worden / als Get verclaert fal zyn / hoe⸗ 

daniel fijn werck in ons is, Als de Apoſtel Pau⸗ 
8 tus fept tat den Philippenſen / te weten / Dat hp 

Phil. hetrout Dat Godt Die Get goede werck in hen 
Geeft begonnen / faldatfelve ooch volbrenghen 
tot den dach Jeſu Cheriſti: foo beteeckent hp (onz 
der twijfel met het begin des geeden wercx / den 
dorſpronc der bekeeringe / welcke is in den Wille, 

Dienietar- Doa begint dan Godt het goede werelt in ons/ 
teen maar bes Liefde ende begeerte) ende oeffeninge der recht⸗ 
gonnen / maer 
dock is ghe⸗ 
duerich ende 

veerdicheyt in onfe Gerten verweckende: ofte (op 
dat wp eyghentlycker ſpreken) onfe herten buy⸗ 
ghende / makende ende beweghende tot rech⸗ 
berdichept : ende hp bolmaect dat / ons tot vol: 

Beporarn, herdinge ſterchende. Ende op dat nietmant Gier 
gie ude bol- teen en ſegghe dat het goede werck in ons bez 
mengmgke gonmen Wozt Han DEN Heere / om dat De wille Dic 
soort voege, iGemfelvenfwackis / Wordt van hem gehol: 
Gehzeven, pen: foo verclaert de iten ergens Wat de wil: 
Wech · te in hem felwen vermach. Ick fal (fept hp) ucen 
Bessen nieu herte gheven / ende ich (al eenen nieuwen 

geeft fetten midden in wende ick faldat ſteenich 
berte wech nemen Ban uwen vleeſche / ende fal u 
een vleeſchen herte geven / ende fal mijnen Geeft 
midden inufetten / ende fal maken dat ghp fuit 
in mijne gheboden wandelen, Wie fal ſegghen 
dat De ſwacke Wille Doop hulpe gheſterckt Wwort / 
ey dat hp erachtichlijck nae de werkiefinghe des 

wondt bolz 
bracht : alfoo 
Par het beain 

Van de kenniffe Gods des Verloffers, 

| 
goets ſtae?want bp moet geheel verandert eude 
vernieut worden. Bft dat in eenen ſteen eenighe Dit (else 

ſachticheyt is / De welcke Doo? huipe ende mid < Wert mer cen 
| Del eeeh wordt / ende can eentelfine Gebogen B vanide 
worden / ſoo en falich niet verſaken dat des mene mich ende 
ſchen herre bewegelije eñ bupgelie is tot gehoor⸗ Pieeicbeliek 
ſaemhept des goets/fo verve Get gene dat in hen scent vez 
onbolmaeckt is / door de ghenade Gode vervul weien:daer 

| waat, Maer iſt Bar God heeft met deſe geljcke⸗ naeme 
niſſe witten bewijfen/Dat ninmermeer per goes zee —— 
‚en ſal upt onfe herte ghjedzuct tuorden; ten zp dat Scigifeues 
| het gheheel een ander Gerre worde:ſo enlaet ong ren. 
| meen dec] ons ſelven toe ſchrhyven van Get ghene 
| dat Godt geheel hein alleenlyck aen tract, Saer⸗ 
om ift dat eenen ſteen Wardt tot vleeſch veran⸗ 
dert / als God ons tor de oeffeninghe der deucht 

| bekeert / foo worzdt al Wat onfen epghenen ille 
‚toe comt / wech ghenomen/ ende Watin de plaet: 
‚fe comt/dat is gheheel ban Godt, Jek fegge dat 
‚de Wiile wordt wech ghenomen / niet foo verre 
‚hpde wille is: Want in des menſches bekeerin⸗ 
ghe blijft dar geheel / dat der eerfter natuere roe 
comt. Gek fegahe sock Dat de wille wordt nieue 
we gheſchapen / niet op dat hp beginne wille te 
wogden/ maer op Dat hy / Die quaet 18/ goet Wop: 1-Cor3 ese 
de, Dit /fegaheick) Wordt gheheel ende al van 
Godt gemaeckt / Want wp en zjn niet beguaem 
om ſelfs pet te dencken / ghelyck de ſelve Apoſtel Phil.z. 13. 
betuycht. Daerem leert hp erghens dat Godt 
niet alſeenlyck onſen ſwacken wille en helpt / of: 
te onfen boofen Willebetert ; maer dat hy den 
wille in ons werckt. Hier upt wordt liehteljek 
verſtaen dat ick ghefept hebbe / te weten/ wat in 
onfen wille goet is / Dat is een werck Der ghena⸗ 
de alleenlyck. Dpt ſulck gevoelen fept hp ergens / 
dat Godt alle Dinck werckt in allen. ant fp 1eLormabe — 
en ſpreeckt Daer niet van De alahemepn regeez 
ringhe / maer leert Dat de lof alles goets dat in 
de gheloovighe is / alieenlijchk Godetoe comt, 
Ende alg hy ſeydt dat God alle dinck werckt / ſo 
maeckt Gp voorwaer Godt den Autheur des 
geeftelijcken levens banden beginne tat het epns 
de: het welche hpte Bozen met andere Woorden 
gheleert hadde / ſegghende / dat de gheloovighe Epbefers 
zijn upt Godt in Chꝛiſto: in welche plactfe hp 
ppentlijck De nieuwe ſcheppinghe paft / door de 
welcke wort wech ghenomen Dat van de ghe⸗ 
mepne natuere is, Want men moet daer onder 
verſtaen De verghelyckinghe tuffehen Adam 
* erb bp, —— 
upt leyt / Daer hy leert Dat Wp zyn Gods maec⸗ Eypheſ. 2. roe 
fel / gheſchapen in Chzifto tor gacde wercken die —* 
bp bereydt heeft / op Dat Wp Daer in Waudelen, 
Want hier mede Wil hp bewyſen Dat onfe falicz 
hept ig onverdient:om Dar het Begin alles goets 
ig De tweede fcheppinghe De welcke Wp in Chei⸗ 
flo ghecryghen. Waert dat nu cenighe oock De 
alderminfte macht npt ons Ware / foa faude 
pock Daer ecnighe verdienfte zijn. Maer op dat 
bp ons aheheel pel make) (ao beft hp dat wy 
niet berdtent en Gebben / Want Wp zijn in Chu: 
fka ghefchapen tot goede wercken die Godt bez 
rept Geeft: met welcke woorden hy wederom te 
kennen gheeft / Dat de goede wercken in allen 
ſtucke gan de eerfte roeringhe aen / epghentlijck 
Gode toe comen, Aldus vocknae Dat De Pro⸗ 
phete in den Pſalm ghefept heeft / Dat wp zijn 
Gods macchkſel / ſoo ſteit hy terftont daer bp (op 
dat de menfche Dat werck niet met Godt en deez 
fe )wop en Gebben ons felven niet gemaeckt. Dat 
hp daer van de wedergeboorte ſpreect De welche 
het beginfel des geeftelijcht leves is / dat ig opé> 
baer upt het vervolch / dewyle terftont Daer nae 
volcht / dat wyſyn vole zijn/ ent De fchapen El 

f poe 

nae met ghe⸗ 

| 

Pfaleroosgs 



Cap.3. 
wende. MWy fien dat het hem niet genoech enis / 
den lof anfer fatichepdr enckelijck Gode gheghe⸗ 
gen te hebben: maer flupt ooek ong claerſjck upt 
Bande ghemeynſchap des ſelven tafs:gbetijck of 
Bu wilde ſegghen / cat de menfche gantſeh niet 

- En Beeft waer in hp mach roemen / want het is 
albanGodr. à / 4 

iedeetege 7 _ Maer daer zijn moghelck ſommighe Die ! 

gugte ban futen toe laten Dat de Wille Boor hem ſelßen van 
verſcherde het gacde af gekeert zjnde / wort alfeenlijck door 
Deen regen De cracht Godts bekeert / maer alfoa nochtans / 
De boben ver: Dat Gp berept zynde / daer nac ooc fijn Deel in het 
haelde Heere, servers heeft: Fgelije Auguſtinus leert dat De gez 
te pile mede alle goet werck noo? gaet / ende dar fp den 
maiGodtbez Willetept / maer niet ghelept en Woet van hem: 

keert iaer ende Dat de wille niet voor en gaet / maer nae, 

Bice beeft polcht, Wer welche nieten ig van den heplighen 
hp fijne deez men qualijckaefept / maer Wardt van Petro 

Tombardo verkeerdeljekk Gier toc ghedeaept. 

Der den wilz 
le / noch Dat 
den wille 
ſonder de ge⸗ 
nade niet en 
can uytrich⸗ 

genaede 
werckt den p | 
Bosbesr  AugufEinRS fepde /dat De Wrlle des mẽſches gez 
comte Den ges 

bpniette feendeoofake Der falicheptftetde inde verdien: | 
beeneels en ie des meufches/ foa betuycht hp dat ghene dat 
+ De andere genoech was torde fake die hy doe handelde, te 
antwoort Wert dat de genade is cer dan eerige verdienſte: 
wee rrtDerpue Be andere vraghe van het geduerich werck 
auaufrin bp der genade / heeft hp Daer laten varen / de welcke 
een bergaert. Gp nochtans ergens jeer Wel handelt. Want de: 
hrerekejte hoſennuts tept / dat de Heere Den onghe⸗ 
eeens. Written waorcamer / ap dat Gp wille ende den 
+oan. oase gekultrgen na volcht/op dat hy niet te — 
Vrodsbmn euddie ſoo maeckt Gr Bodt gantfcheljekden 
woort op ve ucheuer des aant werer, F Becel fijne woor⸗ 
tweedete: Den vandeſer ſake zijn ſo claer dat fp geen fange | 
— bewyſinghe en eyſchen. De menſchen (fentijo) 
ſal gheenen 
wille tot het 
goet ghe⸗ 
nepcht ghe⸗ 

onſe zu / ende met uyt Godtrende ick en Weer niet 
hae het ſultx can gevonden worden. Ende inden 

ganden cerſten boeck teghen Pelagum ende Ceſeſtium 
den dann daer Gp deſen woorden Cheiſti uptleyt. FO wie 
den wptbers hot van nhne Vader ghehooort heeft / Diecomt | 
ger muis tot mmo. pet goetduncken(fept hy / wort alfa ghe⸗ 
Deoorfake holpen Dat het metalleenljck en weet wat hem 
Der verkieſin⸗ſtaet te Doene / maer dat het gack Dac dat het 
Se weet. Daerom ais Sodt leert / niet door de letter 
ge foecken: “Ber Wet / maer door de genade des Ghee s / joo | 
gaerupt leerr hy alſo / Bar een peghe hck niet aſſeenlje be⸗ 
bo kenne üide en fie Bat ho geleert heeft / maer oat 
teuptger willende begheere / ende doende volbrenghe. 
weibehagen 8 * Ende dewyle top nu zyn in Get vosrn em: 
Soormsedeftodeler ſake ſo laet ons De fonme daer van met 

Het 1 IL. Boeck. 

danvan Gad alleé/Bat can lichtelidek openbaer 

arbeyden om pet te Minden in onſen Wille Bat : 

berkiefmae, weynighe ende ſeer clare ghetiwgheniſſen der 
moet bracten, Schꝛiftuere bewyſen ende leeren Ende daerna 

bewyſen dat deſe waerheyt de welcke wy ſeggẽ 
wpr Der Schaiftuere ghenomente zijne/ oock ban 
der heyligẽ man Muauftinus berupcht is:op Dat 
ans niemant en befchuldige Dat wy de S: (rif: 
tuere verkeerdelic verdraeyen. Want ick en achhz 
te her niet nut/Dat ich faude ordentlick een pegez 
lÿcke plaerfe verhalen upt de Scheiftuere / die tot 
bebveſtinghe onfes gevoelens ſoude magen Baart 
gebracht wordẽ: maer Bat alleeuliick upt De uptz 
ghelefen plactfen welcke ſullen voorr ghebracht 
worden / eenen ech ahemaecht ware / am alie 
de andere Die hier eude Daer gheleſen worden / te 
verftaë. Ende wederam achte ich het niet quaet / 
dat ick openbaer make / Dat ick mer Dien man 
wel over cen come / Den welcken De Shemepnte 
te rechte haudt grooter Weerde. Boorwaer 
vat het begin Des goets nerghens Han en camt Epbef.r4e 

meden. Want daer en fal geenen Wille gevon: „NA er 
Ben werden die tor het goede genegen zy anders veainfer om 

Ende Be oorſake Der Her: wel — 
kleſinghe / moerwen bupten de menſchen foech : Wv nde De 

is een gave 
Goots. 200 

hy sept bp Jere miam: Gek fal Gen een berte uber 55 ro, 
benende eenen Weel /op dat ſo mp wecefente al: Dar vierde 
len tjde. Ende wennich daer na: Ic fal de weeft betwijs: Zijn 
mjn naems geven im haer herre op dat fp van — 
my met af en Wochen, Wederom bp Ezechie⸗ paer upt 
tem: 4 Ick ſal hem een eenieh herte / geen, ende vzie ghewiſſe 
eenen meuwen gheeſt ſal ick in hare binnenſte —— 
Yeden geven. Hetſteenen herte fat ich wan haren en 
vleeſche wech nemen / ende fat hen cen vlee⸗ 1, Dat Gode 
fchenberte gheven. Hyen conde nier crachtich⸗ — 
icker hem ſelven toeſchrhoen ende ons Bene: sen bereve 
mer Wat inonfen tille goet ende vecht is / Dar der, dat hu 
alg hy betuycht Dat anfe bekeeringhe is een J—— 
ſcheppinghe vens meuwen gheeſts ende eens Nat gocrs 
vienwernbertes. Want hier upt voleht altijt / mac) doen z 
Dat upt onſen Wille niet goets en comt cer hy maer — 
permaeet eude vernieut is / eñ dat hy na de Bet: Kn pear 
nieuwinghe / ſoo verre als goet is / niet en is woer/dar (oe 
upt ens /-maetupt Godt. neu lille 
9 Wplefen packdar de Heplighen aldus ghe⸗ ontfangt eee 

nige liefde 

Pol.sos 

beden hebben / gheiyck doen Dalomonfepde : cat her goede / | 
*De Beere bewege ſyn herte tot ons ap Dat Wp dat ho daer 
fijne ghebebenbauden. Wp bemijft DE Gartner: ara heefd 
Kichept ouſes hertẽ / dat het uyt der natuere Wez waat gedee⸗ 
derſpannich is teghen de Wer Sods ten zp Dar ven ende bez 
het ghehe Worde, Dit felve is oock inde ——— 
PialmenstBetupee mijn herte tot dijnegetup: vinge tebol⸗ 

niſſen. Want mermget altijdrs aeũmercken / ben, 
edardeserkteerde eff booſe roeringe deser: Nes.s. 

tesdaer mede het tot verachtinge ende hartuec⸗ ſal.iuo. 
i eneghen is / wort eſt teghen deſe 35, kichept gheneghen is / wor gh — 
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Cap.3. 
nerbeteringhe / daer mede het wart tot gehoor⸗ 
ſaemheydt ghedwenghen. Ende als David ghe⸗ 

2. Dat de voelende dat Gp eenen tijt lanc Was berooft van 
beekiefmaer De beweghende ghenaede ) Godt bidt t dat hp 
biuuderr ef ſupver Gerte iũ Gem fcheppe/ ende den rechten 
Ome icon Geeft vernieuwe in fijne binnenfte leden : be: 
befwtjcken/ Kent hp niet Dat alle De Deelen ſyns hertes zijn 
— — hol onreypnicheyts / ende Dat ſynen Gheeſt is in 

kn. verdraepde booſheyt verwerret? Ende als hp de 
Pan.n. vepniehepdt om He welcke hy bidt / noemt een 

fchepfel ende creatuere Godts / bekent hp niet 
dat fp gheheel van Godt comt? Iſt dat pemandt 
bier tegen fept / dat ſelfs het ghebedt ie cen teecz 
ken dar Paid Godſalichlyck ende Geplichlijck 
gefint was / hier opis licht te antwoorden / Dat 
David hoewel hp nu eenfdeelg bekeert Was/ 
nochtans fijnen eerften ſtandt verghelijcht met 
Dicndroetighen val / welcken Gp gevoelt had: 
be, Deo dan Wavid den perfoon eens menſches 
Die van Godt vervreemt is / germemende / bidt te 
rechte Dat hem ghegheven worde al wat Godt 

ſynen uytbercorenen gheeft in De wedergeboor⸗ 
te, Daerom hp ghelyck doot zijnde) bidt dat hp 
wederom ahefchapen worde / op bathpugteen 

lage des Bupvelg / orde een inſtrument des 

gaevene heplighen Geeſts. Doopwaerde luft onfer hoo: 
for denepmve Beerdichept / is Wonderlijck ende ongheſchickt. 
toe volbaer. De eere en epfcht gheen dinck ſtrengherlcker / 

Dan bat wp met groote Godvreeſentheydt ſy⸗ 
nen ruſtdach houden / te weten / ruſtende van onz 
fen wercken: ende gheen Binck en can qualycker 

tan ans vercreghen worden / Dan dat Wp onfe 
wercken taten varen / ende den wercken Godts 
haer behoorlycke plaetfe gheven, Waert dat onz 
fe uytſinnicheyt niet enwerbinderde / Clpiftus 
Geeft ghendech clare ghetupgheniffe van fĳn 
qhenaede ghegheven / op dat fp niet verdupſtert 
en worde. Gek ben (fept ho de wijnftack / ghy 
zijt de wyntancken / ende mijn Dader is De 
andtman. Ghelck cen wynrancke niet en can 

bucht Dragen van haer ſelven / ten zp Dat fp in 
Den wijnftack blijve + alfoo ghy oockniet / ten zp 
dat ghpinmp bijft : Want fander mp en condt 
ghpniet doen, Iſt dat wp niet anders upt ons 
felven vrucht en draghen dan ghelyck een ranc⸗ 
ke die Ban Der aerde afgefcheurt /ende Lan voch⸗ 
tichepde berooft is:ſo en is Get niet noodich lane 
gher te vraghen hoe beguaem onfe natuere zy 
tot het goede, Ende defe befluptreden en is niet 
Dupfter noch twijffelachtich/ te weten: Sonder 
mp en cont ghpnietdoen. Hp en fept niet Dat 
wp te fwack zjn / om in ons ſelven ghenoech te 
zijne: maer maecktons gantſch tot niet/ allen 
mepninghen ende Waen onſes machts ende ver⸗ 
moghens (hoe clepn die mochten zn) uptflup: 
tende. Iſt dat Wp in Chriſto gheplant zijnde) 
prucht draghen / ghelyck een Wijnftock Bie Lan 
de vochtichepdt Der aerdef ende ban Den Hemel: 
fchen dau / ende warmte der Sonne/ cracht des 
wafdoms Geeft : foo fie ick Dat wp niet met al⸗ 
ten en behouden in het Horde werck / is het Dat 
Wp Gode gantfcheljek ende gheheel gheven dat 

ſyne ig. Hier worptmen te vergheefs teghen / te 
weten / dat Get fap nu ig in De wynrancke beſſo⸗ 
ten /ende oock De cracht om vruchten te dragen / 
ende dat fp Daerom niet alle Dinck en haelt 
ban der aerde / ende Ban deu cer fen woztel/ Dez 
Wijte fp wat van Hen haren daer toe Doet, Want 
Cheiſtus en verftact noch en wil anders niet/ 
Dan Dat wy een Dopre ende ondeughende hout 
ziyn / als op ban hem zijn berfchepden : Want in 
ons (elven en hebben wy abheen macht om wel 
te doene:ghelyck hp oock erghens claerlick fept/ 

Pratrssge te Weten : Alle boom welcken mijn Dader niet 

3e Dat be 

menfcie daer 
in volſtan⸗ 
dich voort⸗ 

Hebꝛe. 4. 10 . 

Joan.i5.1. 

De derde te⸗ 
geworpinge. 

®'eerfte ant: 
woort. 

Van de kenniſſe Gods des Verloffers, 
jggeplant en Heeft / fal uytgheroeyt Worden, Detweede 
Daeram Mozdt hem Han den Apoſtel Pauls Awaz, 
de gantſche ende gheheele ſomma toegheſchere⸗ 
ven im de boven· verhaelde plaetſe / alshptept 
Godt is het Die in u werckt / Bet willen ende Dbilez.132 
het volbeenghen. Het cerfte Deel des goeden 
wercks is de wille:het ‘Weede is crachtige neer: 
ftichepdt in het volbꝛenghenende Dit bepde comt 
van Goot, Daerom frellen wp Gode al wat wy 
ans felgen toe ſchrꝛhven / Get zy in Den wille ofte 
in het volbeenghen. Waer het dat hp fepde dat 
Godt onfen ſwacken wille te hulpe comt / foa 
foude hp ons Watlaten : maer als hp fept dat 
Godt ig Dre Den Wille maeckt / ſoo ſtelt hy bup⸗ Dederde 
ten ons al wat daer in goet is. Ende dewjle antwoozt. 
oock den goeden Willen Wozt door de fwarichept 
onſes bleefchs overvallen / foo Dat Gp niet en can 
Daer upt comen: daerom fept hp daer hy / Dat om 
ſulcke (waricheden te overwinnen/ wordt ſtant⸗ 
vaftichept ghegheven tot het volbzenghen/ want 
anders en conde het niet blijven flaende dat hp 
ergens fept/ te weten / dat De eenighe Godt die 
ig / die alleenlijck mm allen bolbzengt : waer in de 
gantſche laop des gheeſtelhcken levens begre: Sect.s⸗ 
pen woꝛdt / ghelyck wp gheleert hebben, Hierom 
als David ghebeden heeft / dat de wegen Godts 
Gem geoperwaert worden / om in fijn Waerhepdt PfalB6a rs 
te wandelen/ bidt hp oock mede terſtont / ſeggen⸗ 
de £ Bereenicht myn herte om Dijnen naem te 
vreeſen. Met welcke Woorden Gp te kennẽ geeft / 
dat oock De ghene Die Wel ghefint zyn / zijn foo 
menigherlep aftreckinghe onderworpen / Dat ſy 
lichteiek afdwalen/ oft pdel worden / ten zp dat 
fp tot ſtantv aſticheydt geftrecht worden, Alſoo Pfalerrge 
oock erghens / nae Dat hp ghebeden heeft [Dat (Jz 133 · 
ne boeten beweecht Woden om Godts woort 
te bewaren : begheert hp oock Dat hem ſterckte 
ghegheven worde tot den ſtryt. Dat (fept hp) 
gheen ongherechtichepdt heerſchappie over mp 
en hebbe. Doo dan op defe Wijfe begint ende vol⸗ 
beengt de Heere het goet werck in ons / foo dat 
Get fn werck is Dat De Wille begint het goede 
lief te hebben/ dat Gp gheneghen Wordt am daer 
nae te ſtaen / dat hp verweekt ende geroert Wort 
om daer in te arbepden : daer nae/ Dat de verkie⸗ 
finghe/ begeerte ende arbept / niet en vervallen / 
maer voortgaen tot het volbrengen /ten laetſten / 
Dat de menfche ſtantvaſtichlyck Daer m voort⸗ 
gaet/ende bolftandich blijft tot het eynde. 
ro Ende hp roert onfen wille / niet gelijck nu De vierde tes 
vele eeuwen lanck is gheleertende ghelooft gez genwozpurz 
weeft / alſoo Dat Get Daer nae zp in onfe Verkste: We noort 
finghe ſulcker roeringhe gheoofaem te zijne/ : 
ofte dic te wederftaen : maer dien crachtichlijck 
beweghende. Daerom moetmen Dat verwor⸗ 
pen dat Cheyſoſtomus foo dickmael verbaelt : Sr PdNe tes 
Dat God den ghewillighentreckt, Waer mede ge, nt 
hp te kennen geeft/ Dat Godt alleenlijck met upt⸗ Anttsoot 
| operechter hant verwacht oft het ons behaecht 
ban hem gheholpente moden. Wy bekennen Ben.r,27, 
‚dat De menfche Boog den bal fulck was Dathp Eetlrsss 
hem conde op Wat zijde hp wilde/bupgensmaer ** 
dewyle hp doo2 fijn exempel gheleert heeft hoe ele 
endich het vrye goetdunckẽ ĩs / tẽ zp Dat God in 
‚ong Dé mille eft de macht gebe : wat fal ons we⸗ 
fen ift dat hp ong alteenich op fulcke mate ſyn zap 13. 
genade Deelt * Ja wy ſelve verdupfteren eñ ber: Zebeſtignge 
minderen Die Dao onfe ondanckbaerheyt. Want ban defe ant⸗ 
de Apoftel en leert niet datons de genade des Voorigemar 
goedé willes wort gegevẽ / iſt Dat Wpfe aẽnemẽ: peerverlep 
maer dat hp ooc ſeſffs DE Wille in ons maect : het geuugeũſſe 
welc niet anders enig te ſeggẽ / dan dat delDeere — 
onſe herte door ſynen Gheeſt beweecht / — nde upt 
ef regeert / eñ Daer in gelek in ſyn wabe tuguftinus, 
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| Cap. 3. Het 

de s . 27. uytvercorenen ſynen Geeft te geben niet alieen- 
lyck tot het eynde / te weten / Dat fp fauden mogẽ 

| in (ne Wegen Wandelen : maer opdat fp met 
| der daet Daer in wandelen, Ende defe woorden 
| Goans4s. Chrifti : Soo wie Get Ban mijnen Dader heeft 
| ghehoort / Die cometatmp/ en cannen niet an 

ders genomen worden / dan dat Gp leert Dat de 
Abi. de praee Bhenade Godts van haer ſelven erachtieh is: ge⸗ 

iyck Auguſtinus betuycht. Welcke ghenade hp 
hiet en gheweerdicht eenen pegelhcken int ghe⸗ 
meen te geven / geljckmen gewoonlck ſeyt dat 
fp niemande ghewepghert en wordt die doet dat 
tn hem is. Meñ moet wel de menfchen leeren Dat 
De goedichepdt Godts berept is allen menſchen 
fonder uptnemen/diefe faechken: maer de wle die 

Def, fancte 

Matter Te 

23%, 

Efaie 54.1, 

Eeten rang. regnetrt. Ende bp Esechielem belooft hr den | 

II. Boeck. 
ons wercke. Dan het eerſte moetmen aldus age 
boelen/te wetẽ / dat de Heere (als hy ſyne dienſt⸗ 
knechten daghelycx met nieuwe gaven ſjnder De weder⸗ 
ghenade verryckt / om dat het werck Dat hp in ieaginge van 
hen heeft begonnen / hem ig aengenaem) in fen drerſte. 

‚bint Dat hp Wil met grooter genade begaven. 
Ende Hier tae Dienen Diereden : Ben ghenen 
| die heeft} ſalghegheven worden. Item / Épghp mmat.zs.nr, 
goede dienſtknecht / om Dat gip hebt in wep⸗ 23+ ende 79, 
uich gherrouwe ahemeeft / daerom falickugter enen” *7° 
vele ſtellen. Maer hier maetmen hoeden voor 
twee — | te weten / Datmen nietenfegghe 
dat het rechte apebrupek der eerfter genade verz 
golben wort / met de navolghende ghenade / ghe⸗ 
Iek oft de menſche Daar ſyñ eygheñ neerſticheyt 
de ghenade Gods crachtich mãeckte / oft datmẽ 

@Cweederleg 
waerſchou⸗ 
ige s hier 
Waer te ne⸗ 
wens 

alleenlijck beginnen de goedichept Gods te foec- | niet en achte de navolghende gave Gode alfaa 
ken / dien het door Godts genade ig in gegeben/ 
ſoo en behoortmen aoc Dit deel met van fjnen lof 
te trecken. Dit is voorwaer der uptvercozenen 
peivilegie ende voordeel / Dat fp door den Gheeſt 
Godts wedergeboren zijnde, doo fijn be megin: 
he gheleyt ende geregeert Worden. Daerom bez 
for Nuguftinus re rechte de gene Die eenich deel 
es willens hen felwen toe fchzijven: ghelyck Gp 

oock de ghene ffraft Die meynen dat de ghetup: 
gbheniffen Ber onverdiender verkieſinge / de wele- 

A ed 8 — dinck —— * tred 
e berbis egheven. De natuere (ſeyt hy) is alleen ghe⸗ 

alte SET. riepn/maer niet de ghenaedẽ· Ende hy ſeyt dat 
de ghene die de ghenade alfa algjemepn maken 
tot allen / de welcke Godt gheeft Dien hp wit/ een 
(cherpfinnichepdt hebben eenen brooſchen glafe 

elek / des welcke ſchyn enckel poelhept is, 
nde erghens fept hp: Woe zyt ghy ghecomen 2 

te meten / gheloobende. Veeeſt dan dat ghp niet 
Banden rechtveerdigẽ wech en vergaet / u ſelvẽ 
toe ſchruvende dat de rechtveerdighe wech ig in 
u ghevonden. Bhp feat: Ick ben gheeomen doo, 
mijn bzpe goetdunchen : ick ben ghecomen dog, 
Wjnenepghenen wille, Waerom wort ghy op: 
gheblafen? Wilt ghy weten Dat oock Dit is u ge: 
heben @ Woot Chpiftum roepen: Niemant en ‘welcke De goede Wille 

Joan.s.44. TOME tot mp/ ten zp Dat mijn Dader hem trecke. 

verſtaen / dar de herten der Godſaligen fo cerach⸗ 
tichlyck ban Godt geregeert wordeñ / Dat fp met 
gen onwerhinderlyck ghefinthepdt volghen. Wie 
upt Godt (fept hp )gebozen is /Die en can niet ſon⸗ 
dighen / want het zaedt Godts blijft in hem, 
Maut De middelmatighe roeringhen Lan de 
Sopbiften bedacht / Die men foude connen 
vepljek bolghen ofe Wederftaen / Die Wordt 
bier ghelyck Wp fien openbaerljck uptabeflo: 
ten / Daer de crachtighe ſtandtvaſticheydt omte 
volherden wodt berupelt. 
rr Deepndelijcke frantwaftichepdt foude oock 

De vother⸗ ſondertwyfel een orwerdiende gave Godts ghe⸗ 
diughe en is acht worden / fhadde de booſe dwalinghe niet de 
ee Overbant ghecreghen / dat ſulex wort ghegheven 
banBeor. Ha der menfchen berdienfte/ na Dat een pegelijck 
1 Befefefte hem felben niet en heeft ondanckbaer beweſen 

Zaan 3.9 

pese Der eerfter ghenaede, Maer dewijle deſe dwa⸗ 
$ Antwoor luighe is daer vpt ghecomen / dat de menfchen 
Daris _ mepndendat het m onfe macht zp de aenghebo: 
Bwanmstein Oerghenacde aen te nemen ofte Berworpen / foo 
befe tetes Valtfpoockter neder / als De mepninghe Wordt 
Wezpingje, Werh ghenomen, Hoewel hier in is Dobbel dwa⸗ 

linghe. Want fp en leeren niet alleenljck dat on: 
fe Danckbaerbept Die Wy der eerfter genade be⸗ 
wijfen/ende onfe vecht gebzupek daer ban wort 
met de navolghende gaven vergolden / maer 
fegaben oock boven Dien / Dat de genade rt niet 
allen ín ons en werckt / maer alleenljck mer 

Ende fonder twijfel vpt Joannes woordẽ wort ) 
‚me uptghedzucht, Want ghefept hebbende / dat 

een vergheldinghe te zijne / Dat fpniet langher 
en zy Godg onverdiende ghenade, Doo bekenne 
ick Dan / Dar de ghelaovighe moeten deſe zege⸗ 
ninghe Gods berwachten/ Dat fp ſullen met hoa 
veel meerder gaven verricht worden / alsfp de 
voorgaende ghenade Wel ghebzupckt Gebben, 
Maer ick (egahe dat oock fulck — van 
Godt comt / ende Dat deſe vergẽſdinghe upt de 
onverdiende goetwillichevdt Gods ghefchier: 
ende Dat ghewwoonlck onderſchendt tüũſſchen de 
werckende ende mede-werchende genade / wort 
‚Berkeerdelijck ende ongeluckichlijek gebrupckt. 
Het is wel waer / Dat het Auguſtinus heeft ghez 
beupckt / maer bat ſelve verſoetende met een bez 
guame beſchryvinglx:te weten / dat Godt mede 
werckende bolmaect dat hp werckende begint / 
ende Dat het De felve ahenade is / maer dat fp nae 
de Berfchepden Wife Bes wercr verſcheyden na⸗ 
men beeft. Wier upt Bolcht dat hp niet een Deel 
Den menſche / ende een deel Gode toe en ſchryft / 
ghelck of Hefer bepder roeringhe onderlinge 
over een quame : maer hp bewift De verñie⸗ 
nichvuldinghe der ghenade, Wier toe Dient oock 
dat hp erghens fepdr/ dat bele gaven Gods den 
goeden wille des ——— voor gaen / onder Be 

e elve is. Hier upt volcht / 
Dat hp niet en laet eenich dinck den wille toe⸗ 
ſchryben / het welcke ooch Paulus heeft bp nas 

Philip·ꝛo 13t 

Godt den Wille ende het Bolbzenghen in ons 
werct / fept hp oock terftont Daer bp / Dat hp het 
bepde Doet nae fhnen goeden Wille / met welcke 
wooden Gp te kennen gheeft / dat het upt de on: 
berdiende mildichepdt Godscomt. Pudatfp De weder: 
pleghen te ſeghen dat onfe neerftichepdt mede — 
werckt mer de tweede ghenade / nae Dat Wp der Dimatinge ge⸗ 
eerſter ghenade hebben plaetfe ghegheven / daer fvzotenupt 
op antwoo?deick / Iſt Dat (p verſtaen dat wip Pe fefie cen 
eenmaef doo? de cracht des Heert tot de gehoor Srmomme 
ſaemheyt Der rechtweerdichepdt ghetemt zijnde/ 
ghewilſichlyck voort gaen / ende gheneghen zijn 
‚am de werckinghe der ghenade te volgen : ick 
en ſtryde hier miet tege, Wãt dat ig (onder tmije 
fel) dat die in welcke de genade Gode regneert / 
|alfao berept ende Beerdich zjn om ghehoorſaem Ever, ea: 
te zyn. Maer waer upscomt dat / andergdan DE ze10s 
(dat de Sheeſt Gods alomme hem felven ghe⸗ 
lyck zijnde / die ghefint tot ghehoorſaemheydt die 
hy te voren Geeft gheſchapen ende ghemaecht/ 
aock onderhout endeftercht / om ſtantvaſtich⸗ e ſebenſte 
Ickte volherden. Haer ift bat fp Witten dat de tegenwor⸗ 
menfche Dat heeft van hem felven / dat ho mede 2U1S/Die Uk 
wercht met de genade / ſoo zyn fp in een ſeer ſcha⸗ fchepvinge 
delcke verblinthept, ban De meBe, 

(22 Ende hier zoe woordt Dog? onwetenthepdt gere aeta. 
verkeerdelyck verdzaept / Dat De Apoſtel ſeydt; genis, 
|tIck hebbe meer gearbent bre allesniet ick / #1 Coz· ix. 10 

in maer 

| 
Fol.51. 



Cap. 3. 

plaetfe bewe⸗ 
ip wort / Dat 

it de ſelbe 

ghenade van 
God aenghe⸗ 

een pegelijer 
bijt berkiez 

at het de 
felbe is, 
welcke in t’ 
Kertede ver⸗ 
Kieſinghe 
ende den wil⸗ 

Van de kenniſſe 

r gbeeft meer den 
ick der genade/ 

nardug overeen / als hp de Ghemeynte maeckt | 

Godtsdes Verloffers. 

Cap.i4e 



Cap.4, 
dan daor ghenade : erde Dat het door de ghenade 
vermach alwat het vermach. 

EN Het ij. Capittel. 
Hoe God werckt in de herten des men- 

ſchen. 

At de menſche is alſo met het jock der ſon 
De vereeni⸗de ghevanghen / dat hp nier en can upt ſjn 
gughe defer natuere het goede begheeren/ noch met neerſtic⸗ 

heyt daer nae ftaen : datis nu (alfoo ick mepne) 
Te Deer umd genoechfaemijch bewefen: Boen defen hebben 
Defetegens Wp een onderfchept gemaect tuſſchen bedwanck 
toordighe ende naor: waer upt het claer is / dat De menſche / 
brage wert, hoewel hy upt noot fondicht / nochtaus niet re 
Ban ugue Min Willens fondicht. Maer dewyle hp tot de 
ftino/ door de diẽſtbaerhept des duyvels begevẽ zynde / ſchynt 
gheen, meer na des duphels goetduncken ghedzeven te 
goedenende worden / dan na bet ſyne / ſoo moeten Wp nu bez 
nuaden opfits corten hoedanich harer bepder werck ip : Daer 
* wort ber⸗· pa moeten up dock deſe vraghe beantwoorden : 

Oftmen vet in de booſe wercken moet Gode toe 
fchrijven / in de welcke hy nae Get uptwijſen der 
Scheiftuere oock wat doet. Auguſtinus erges 
lyckt ergens dẽ wille des menſches bp cl peert / 

In Pfalar Bet welcke horckt nae Den Wille ende bevel ſyns 
beer hees rijders : ende God ende den Dupvel ghelyckt bp 
Sutere bp rijders, Iſt (fepr hy dat God den wilie des 
Godsjetee menſches bergt / fa regeert hp dien geſchicktelic 

gelije een beguaem eũ geleert rijder ; Gp verweet 
de traecheyt / verhindert de overgroote haeſtic⸗ 
epi) bedwingt de dertelhept ende overdaet / we⸗ 
erſtaet dehartueckichept / ende leyt hem in den 

rechten wech. Maer iſt Dat de duyvel ende wille 
Geeft befeten/ Die trecht ende deit hem ghelyck 
een dwaes ende Dertelrijder) bupten den wech / 
dwinght hem in grachten / rolt Gem van hooge 
ſteple plactfen af/ verweckt Gem tot hartnechic: 
bhept ende wreetheyt. Met deſe gelickeniſſen fullé 
Wp nu te vrede zijn / de wijle mp geen berer te vo⸗ 
ten encomt, Datmenfept Dat de natuerlijcke 

grtimoo:f op wille des menfches is Der heerſchappie des dup: 
aenfenvar veis onderworpen / om Daer van ghedreven te 
Bendupbel, ziyne / dat enbeteeckent niet Dat de Write wort om 
— ende tegenſtrydende tot des dupvels 
ghehoorſaemheyt ghedwonghen / ghelyck de on: 
gewillighe ſſaven worden te rechte bedwonghen 
om harer heeren bevel te doen : maer Dat De wil⸗ 
le door des dupvels — betoevert 
znde / is nootſakeljck hem in alle ſyn beweegin⸗ 
ge ghehoorſaem. Want die de Heere niet en ghe⸗ 
weerdicht met ſynen Geeſt te regeeren / die geeft 
bp doo? rechtveerdieh oordeel Den dupvel oner/ 
om Ban dien beweecht ende geroert te Worden, 

Cois Daeromfept de Apoftel/ dat de God defes we⸗ 
relts heeft het gerftant der ongheloovighen die 
tot het verderfverordent zijn/ verblint / op dat 
fp hee licht des Euangely nieten fien. Ende op 

Ephefz,z, EEN Ander plaetfe : Pat de Dupvel wercht inde 
Gertnechighe kinderen. Peverblindmghe der 
goddelooſen ende alte boofe ſtucken die daer upt 
bolgen / Maden wercken des duyvels genaemt: 
Der Welcher oorſake nochtans nieten moet gez 
focht Worden bupten des menfchen Wille / upt 
Den welcken de Wortel der booſheyt comt : in den 
welckẽ is het fondament des rijen Des dupvels / 
namelbckdezonde. 

Gen aenſſen 2 Bet werck Gods in fulcke menfchen Geeft 
ban God ens hem Heel anders. Ende np dat Dit claerder woz: 
dedenmens DE/ laet ons voor cen erempel nemen Dat onghe⸗ 
Vetintejn” rief datde Ehaldeen hebben den Geplighen Gob 
flozieban gedaen, De Chaldeen doodden Lobs herders, 
ov. ende dziBen ſyne cudde vpantlyck wech. Bier is 
Dasl7e nu haer boofe werck openbaer / ende de dupvei 

BIE Daer in niet ledich / wan den welckẽ alte dit 

_ Het [ I. Boeck. Fol. #2, 
comt/ ghelyck De Schriftuere verhaelt. Maer 
Job bekent daer in des Heeren werck / ſea ghen⸗ 
de / dat Bod: hem Dat heeft ontnomen / dat hem 
De Chaldeen ontrooft hadden. Loe fulien wp dit felwe werelt Gode eft Den Dupvel / ende den mene LLS Were 
fchen tot ſchrvẽ ſonder Den Dupvel te ontfchuldie ichepden var 
ghen met Godts gheſelſchap / ofte Godt de aur t werck des theur Des quacts te maken 2 Dit canlichtelie Zatanserde 
gheſchien / iſt dat Wp ten eerften het epnde / ende laafen mei 
ten anderen De Wijfe Des werckens aenfien. Beg (hes. 
Leeren voornemẽ ig De lijtfaembept fijns dienfs Zeo ber 
knechts met tegenfpoet teoeffenen. De dupvel — 
ſoeckt hem tor vertwyfelinghe te trecken. De de ou te Chaldeen foecen met ongbelijek ende durecht Werther gewin ineens anders goet. Bere ſo groote ver: Hinten 
fchepdenthept de voornemens eñ raets /maect wersken: 
groor onderſcheyt in het were. In de wijfe van 
Doen en ig nier min onderſcheyts. De Weere lact 
den Dupbel toe Dat hp ſynen dienſtlnecht ver⸗ 
drucke: De Chaldeen Die hp tat dienaers om dat 
werck te volbrenghen bereogen hadde / laet bu 
hem oock toe / ende geef: hem over dat hyſe ftie: 
re/ De Dupveldie boog is / verweckt de herten 
der Chaldec met ſyne fenynighe ſtralen / om Die 
boofbeptte bedrijven: de Ehaldeen loopen raſen⸗ 
De tat De ongberechtichepdt/ alie hare ieden met 
booft daden verbindende ende befmettende. So 44 
wort dan De duyvel eygentlyck gheſeyt te wert⸗ —— 
keu in de verwozpene / in de welche hy fijn rijcz ur den ber: 
ke / dat is / het rycke der Boofhept/ regeert. Godt wozpenen. wort oock gheſept te wercken op fijn wijte / on Leder 
Dat De Dupvel / (Dewelck een mftrument Der (evin werst» 
toopnicheprBods is)hem (elven herwacrts ende pr: 
Ginfwaerts bupcht / om Gods vechtveerdighe 
oordeelen te Holbzerngen, Ick late hier de algez 
menn raeringhe Gods Laren / Waer door alle 
creatueren wᷣorden onderhouden ende cracht 
hebben om alie dinghen te doen ick ſpreſe alleene 
ek ban De ſonderſinghe ro eringhe Die in eenen 
yeghelycken bedzeben wercke gheſien wort, Soa 
fren Wp dan dat het niet ongefchickt enis / datz 
men een ſelve werek Gode ende den dupvele / eñ 
den menfchen toe ſchrft: maer De berfchepdentz 
Bept in het epnde ende in de wſe des werckens / 
maeckt Dat de onfchuldighe rechtveerdichepdt 
Gods daer in gefien wort:ende bat de boofhepde 
des Satans ende Des menſches / haer (elen met 
fchande openbaert. 
3 De oude leeraers hebben hen ſomtijts ont⸗ 
fien oock De eenboudighe waerhept in defen Dees Teghewor⸗ 
lete Belden / vreſende den godlooſen oorſake te Pinghe geno geven om niet eecweerdichleks wan de wercken Bp tP' bert 
Gods te ſpreken. Ghelijchs ick deſe nuchterhept te weten vete 
lief hebbe / alſoo achte ick wederom ghecu perhc⸗ wercken bez 
hel daer inte zjn / Dat wp eenwoudeljck houder UZ totde 
dat de Schriftuere leert, Auguſtinus felue enig rcrapofte 
ſonmtijts van de vreeſe niet aap gheweeftsghelijck teelatinghe 
als hpfept / dat de verhardinghe ende vErblin: —— 
dinghe niet de werckinge Gods /maer de Looze twerckinge, 
werenfchap Gods aen gaen. Maer defe ſcherp⸗ Ubbe prass 
ſunnghe uptblucht / en Wort niet gheleden nan dele 
foo vele plaetſen der Schriftuere / De welche bez tnetoore; 
Wijfen dat daer niet alleenlic de voorwetenſchap welcke geeft 
Gods/maer ooch Watmeerinig, Ende Augue Ekerendat, 
ſtinus felwe in Get vijf fte boeck tegen Bulianum, wozvene vers 
bewijft met een langhe oratie /Dat De ſonden ghe⸗ Heet ende 
fehien/nict alleenlijck door De toelatiuge ofte t⸗ Pecbints eres 
faemhept/ maer oock doorde macht Gods) op 
Dat alfoa De eerfte zonde geſtraft werde, Deſge⸗ 
Wer oock Dat fp bp beenghen van de toelatinghe 
Gods/ig te (wac om te blijven ſtaen. Godt wort 
Dickkmael ghefept De verworpene te verblinden/ 
ende te verharden / hare herten te wenden / bup: 
ghen/ ende ſtieren / ghelyckick erghens breeder 

J iig gheleert 

Lib.i xap.i 
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Cap.4. 
getetrr hebbe, Hoedanich Dit werck zp/en wort 

Ende dat gheenſins verclaerr a'fmen Be uptolucht neemt 
Sie torde voorwetenſchap ofte toelatinghe Godts. 
oare Dacram antwoorde Wp dar Dit geſchiet / cwee⸗ 

derley wijfe, Want dewyle niet anders Dan dup⸗ 
ſterniſſe eñ verblinthept en Blijft / daer het god: 
Icke licht worde weet ghenomen : deweijle onft 
Gerten tot ſteenen verharden / als deGeeſt Gods 
voort wech ghenomen: ende dewyle Wp tar LEL: 
keerthept gedraept Worden / als de god jcke be: 
weginghe af laet & fo wort hp te rechte geſeyt Die 
te terblinden/ verharden / ende buyghen / dien hp 
De macht alſo beneemt / Dat fp nier en connen ſiẽ / 
gehoorſaem weſen / ende behsorihek volbrengen. 
De tweede wijfe / de welche den eyghenſchappe 
Der woorden veel naerder comt / is Dat God om 
fijne oordeelen te volbꝛenghen door den dupvel 
den dienaer ſynder toornicheyt) hare raetflagen 
ſchickt waer het hem belicft / ende haren wille 
berecht /ende haren arbept ſterckt. Alſoo als 
Moſes verhaelt dat de Coninck Seon den vole: 
ken geenen doorganck en gaf/om Dar God ſynen 
Geeft verhart / eũde Mu herr gheſterckt haddde / 
ſoo toont hp terſtont daer naẽ De oorzſake eñ het 
epnde deſes raers / als hu ſeyt / om Don hu hem 

ſoude inonfe handengheven. Soo dan dewyle 
God hem wilde verderven / oa was die verhar⸗ 
Dinge Des hertes/ef voogberepdruge tat Den val, 

Veerlijeke 4 7a de eerfke Wijte (cur dit gheſeyt te zijne: 
eea t Bp neemt De lippen Weel van de waerachtige / 
tieren) wete eñ Get verſtant vande oude.* Wp neemt Ger herz 

Kebepoede te wech van de gene Dic het voſck regeeren / ende 

Beltran el maecktſe te Dwalen in woeſte placrten Daer geez 
be khen nev wech en 15. * Item / Waerom hebt ghy ons 

berbjaerve te⸗ ontfinmich ghemaeckt Heere / ghy hebt onfe herz 

——— te verharrop Dat wpu nier en vzeefent Want 
Bel (REDE Gytche plaetfcn genen meer te kennen hoedanich 
teboorwes God de menfchen maeckt als Gpfe verlaet/ dan 
tnfchas ende Boe hp ſyne werck in hem volbrengt. Maer Daer 
EEND zm andere ghetuygheniſſen Dic voorder comen/ 
berle ghen, ghelijek van de verhardinghe Pharaonis / ick 

t Ejecre:6. fal therte Pharaonis Verharden / op dat hr u 

$oberz-1ee miet en hoore moch het alek en tate gaen, t Daer 
F nae fept hp Bat ho Phargonis herre heeft: bez 
Eroduserre ſwaert ende verſterct. Beeft hy Ger verhart / niet 
weete, lachte makende Dar ig Wel waer : maer hp 

voelt heeft noch Wat meer ghedaen / dat hy Pharao⸗ 
nig herte heeft den Dupvel Bebolen / om dat in 
hertneckicheyt te verfierché ; u act upt hp te vo⸗ 

Gpodzerse ven gheſept hadde: Ick fal fj herte houden / op 
Pat hp uniet en hoorẽ. Det vol. k repft unt Egpp- 

ten: de n Woorders das orts come. hen: vpans 
Deurze Delijchteghen. Waer veen zijn fp verweehtt Mo⸗ 

fes betuycht voezwaer den vo'rke darde Heere 
hare he:ten verftercht hadde. Ende de Prophete 
deſe fetwe hiſtorie verhalen de / ſeyt dat Bod hare 

2. Dat hyſe 
den Satan 
ober geeft 
tot herder: 

Deut.2.29. 

Vſal.ios.ꝛʒ. 

Eſaie·y . o. 
ende · 7 18 

Jeressonz. voornemelek heeft hp verclaert hoe Dat hp in 
Glateesoese hẽ met ledieh en is / als hp. Sennacherib noemt 

Van dekenniffe Godsdes Verloffers. 
een bijl Die door ſyn hant gheſchickt ende gedpes Auguste 
ven was om te fnijden.  Auguftinus befchept Hare” 
Dit erghens wel / als ho fept/ dar Get haer Werth gen mvee 
is dat fp ſordighen: maer Bat fp fondrgende dit bewijs geno: 
ofte Bat doen dat fulcks upt de eracht Wods ig) Bin x 
Die De Dupfterniffe deelt na fu behaghen. GEen noobige 
5 Moor dat des Bupuels dienſt ghebruyckt verbereringe 
wort om de verworpene te verwecken ende ſtie⸗ Ae Der” 
ren / fo wanneerfe Godt door fijn voorſieninghe poszgaenber. 
herwaerts ofte giutfwaerts ſchiet / ende tot Dit ant woort, 
ofte dat verogdent/ dat is oock upt een plactfe — 
claer ghenoech. + Want in her boeck Damuelig zoo: de hiftos 
wort dickmael gefept / dat De boofe gheeft Des zie ban Saul! 
Heeren / eñ de boofe geeft wan Den Heere / is Saul Ender PERES 
anghevaren/ ofte Gem heeft verlaten. Dicen Soorteisdat 
mach van den Geplighen Oheeft niet verſtaen des Satang 
worden Soo wort dan de onfupuere ghecft glee TENT AED 
naemt Godts Bheeft / om dat hp hem na (puien Boz om ve 
Witte voecht / ende ig meer God: & inſtrumet in veriorpene 
het wercken / dan felve De Autheur deg wercx. voorr te [hee 
Bier toe Dient oac Dai Pauli leert dat De cracht ront bu vat 
der Dwalinge ende perlepdinge wort van Godt Gov vanatte 
gefonden/ op dat de gheue die der waerhept niet boefvers ver 
en hebben ghehoor faem gheweeſt / de leugen gez 4 Bam.s. 
looven. Nochtans is groot onderichept tuf{chen : 4 ede. s. 
het gene Dat Ged doet / ende Dat de dup sel ende to · ende. 2. 
De godlaofe Doen in Get (elue werck, Bod maeckt Cheſſ.e⸗ 
de baofe inftrumenten (Die hp onder fa handt ro. 
heeft / eft dwingẽ can Waer Gené hp wrl/) ſynder 
rechtveerdichepdt te Dienen, De Dupvel ende DE 
goddeloofe baren haer booſheydt Die fp Door de 
Berdzaepthept haers vernuft bedacht hebben! 
gelijck ſy boos zjn. Wat meer Dient om De ma⸗ 
jeftept Godts ban va ſche beſchuldinghe te bez 
vrijen / ende om Den godloafen haer ontſchuldin⸗ 
ghe ende uptvlucht te benemen/ Dat ig in het caz 
pittel van de booefieninghe nu verclaert. Want Iib cap.is. 
bier hadde ick alleenljek voorghenomen in het 7,18. 
coate te verclaren hoe De dupvel regueert in den 
verworpen menfche « ende hoe Gaat werckt in 

upelt ende 
wendte- 

tEnde de 
berkiefinghe 

k ' onfes goet: 
pen daer toe ſchicken. + Poorwaerift Dat Wp de dunckens en 

is in Defe din⸗ 

regeert / fo (uilen fp ons bedwinghen onfe goet⸗ ie 
duncken 



Caps. Het 1 1. Boeck. Fol. Sja 

duncken Der ſonderlinger voeringe Gods te on⸗ gaen / alfao zjn in de macht Gods / dat hp die 
Exod· 11, 3. derworpen. Wie heeft DE Wille der Egpptifchen / (doo? fijn oordeel dwelck Wel verborghen maer 

ghemaeckt den Iſraeliten vriendelijchk te zijne/ 
foo Dat ſy hem alle hare coftelijchfte vaten leen⸗ 
dent Sp en feuden dat nimmermeer upt het fel: 
ben ghedaen hebben. Soa waren dan ljare herz 
ten meer Den Meere ondertuozpen / Dan Ban hen 
felven geregeert. Ende voorwaer hadde Jacob 

die defe here Miet ghelooft dat God de menſchen mer Lerz 
bevelen, ſcheydẽ gefinthedé be wecht / fo en foude hp van 

ſhnen ane Gofeplj (Den welch Gp achtede eenen 
| Gene 43e 14 ONGODIGchen Egppti(cheman te zyne (niet gez 

fept hebben: God geve dat ghy barmherticheyt 
Dſal. ioõ . 45 Bint Boor Defen man : Ghelijck oock de geheele 

Gemepnte in den Palm belijdt / dat Sod de 
| Weeede herten der Be pdeneu heeft tot gaedertiez 
.Sam.nn.s venbept ghetemt / als hp wil der Ghemeynte 
| barmhertich efen. Wederom doen Saul hit: 

tich wert/ ende hem berepde tor den erch / 

| Derſcheyde 
erempelen / 

ſeer rechtveerdich is) doet bupgen Waer hp wil / 
ende Wanneer hp Wil / om weldaden te gheven 
ik * te ſtraffen. — 

dier moeten de Leſers gedachtich zyn / dat Abercxe 
De macht des menfcheljckt goetdunchens/ niet ahee/ de 
‚en moer geacht worden uvt de vpt comfte Der dwalinge 
ahefchedeniffen / gheiyck ſoaanughe ongheleerde ban er bee 
‚plegen berkeerdelpekkre Doen, Want fp mepnen —— jan 
dat fp daer upt feer wel ende fcherpfinichlijck de uvrcoinne 
bewyſen / dat de wille des menſches dienſtbaer Per geſchie⸗ 
is / om Dat ooch Den opperften Princen ende Co vanden 
ninghen niet alle Dingen en ghefchiet na haren nen nemen: 
‚Wille, Maer deſe macht daer van Lp ſprelien / tet benu 
mgetmen binnen den men'che acmmerchen / ende UP: Doe dat⸗ 3 ; 4 1 

‚met met eenighe uytwendige untcomſte nieten, fat — 
Want in de handelinghe des vryen goetdunc⸗ verſtaen. 

daer kens / en is dit de beaghe niet / of De menſche al 
wort de oorſake verclaert / te weten / dat de Geeft | wat hy in ſyn herte heeft voorghenomen can 
des Beeren hem heeft gedreven. Wie heeft Abſa⸗ 

— tons herte afghewent dat hp den raet Achito⸗ 

1741444 

2 Dil.· o.1 
14. 
Joſue..9 · 

—— vreeſe verſlaghen / anders Dan die / die in De Wet 

ick dat upt dat Salomon 

Waterbeken ín fijn hant hout /ende bupchjt waer 
— vervaet Gp voorwaer alle ſulc⸗ 

Dalent,abe gefien)bewijft dar niet alteenlijck Be goede wille Adam hem ſelvẽ heeft wan felf der heerſchappie 
Daer nae oo Der menfehen die God maeckt upt quade willẽ (Des dupvels onderworpent Soo comt dan hiet 

6e heeft aedzepcht Bat ho hem (aleen vertzaecht Ee VVederlegginghe der teghenworpinghen 

founder verbhinderinghe volbrenghen ende upte 
vichten : maer of hp in alle Dinghen heeft brpe 

phels nier en heeft aenghenamen / de welctie in | Herkiefinghen fijns oogdeeie / ende vzpe ghefinte 
Die daghen wag als een antwoorde Gods? Wie heyt ſyns wite. Iſt dat de —— e is 

‚floten / niet min fn vape goetduncken Gebben 
Dan Auguſtus den Kepfer Die den meeften deel 
ber werelt nae ſynen wille vegeerde. 

Het v.Capittel. 

etot befcherminghe des vryen goetdunce 
kens,pleghen by ghebracht te worden, 

pemant wil met God kijven/ende daor defe voor⸗ 
Wendinghe het oordeel ontgaen/ te Weten / om 

die de ongoddelijcke menſchẽ geerne ſoudẽ voor⸗ deſer ante, 

Gens3 6 

Befpzeucke ende als hyſe gemaeckt heeft / beweecht tot goe: |upt de Berdorventhept / met der Welcker boeper 
Auguſtim · de wercken ende tot het ceuwigheleven : maer wy ghevanghen zijn / te Weten / om dat d eerſte 

dock de Willen die Dit tegenwoordich leven aen menſche ist af geweken van zijnen Serge 



Cap.5. Van de kenniffe 
Boma Iſt dat alie menfchtn te vechte zn in deſe af: 

adenine ſchuldich / ſoo en maeten fp niet dent⸗ 
ken ontfchulbich te zyne Door defen naat in den 
welcken fp een ſeer openbaer oorſake haerder 
verdoemeniſſe hebben. Ende dit hebbe ick boven 
verclaert / ende in Der duyvel ſelve een exempel 
voo? gheſtelt / Waer upt het mochte openbaer 
zyn / dat de gene Die npt noot ſondicht / dies niet 
te min Willens fandicht s gelijck oock in de upt: 
vercoren Enghelen Be wille niet en laet Wille te 
ziju / om Dat Gp niet en can verhindert noch af 
gebzocht worden van het goede, Dit ſelve leert 
Bernardus wetentljchk/ alg hp fept/dat Wp dies 
te ellendigher zyn / am Dat Wp Willens in defen 
naat zijn : welcken noot Wpnoochtans alfao zijn 
onderwerpen / Dat Wp dienſtknechten zijn Der 
zonde / abelöck Wp boven verhaelt hebben, Det 
tweede deelin haer argument is valſch: Want 
her verkeerdelyck valt Ban den wille op De vrp⸗ 
hept, Ende Wp hebben boven beweſen / Dat oock 
het ghene dat ander de bape verkieſinghe niet en 
comt/nochtang met wille gheſchiet. 

mea oven Defen fegahentp : Aft dat bepde de 
Ee deuchden ende andeuchden nief en camen upt de 
genomen upt vrpe verkieſinge des goetdunckens / ſoo behoort 
Brcftotele den menſche noch met ſtraffe beſwaert / noch met 
ende Pelagioe rije ghe loont te worden. Hoewel dit een Ariſto 

telifch argument is / fa bekenne ick nochtans dat 
Chryfoſtomus ende Wieronpmus erghens dat 
felve gebzupet Gebben : hoewel nochtans Hiero: 

. unmus felge niet en verfaeckti/ Dat het den Pela: 
In Evit an gianen feer gentepn was / eñ verhaelt oock hare 
Grefipion= Wwoorden namelijck: Iſt dae de genade Gods in 
Bemeie ong werct/ fo ſal dan die / eñ niet tap, Die Wp niet 
Siana . en arBepben/ ghecraont ende ghetoont worden. 
Antwoort / de Nengaende de ftraffe/ ant woorde ick /Dat Lup die 
— een terechte draghen / dewyle De fchult der zonde in 
ie makene, OnSiSADant war is daer aen gheleghen/of men 

met vrpen ofte met dienſtbarẽ oogdecle ſondicht / 
fo berte De zonde gefchiet met gewillige begeerz 
te: voornemelyck / dewyle de menfche Daer upt 
wort van zonde overwonnen / omt Dat hp is onz 
der de Hienftbaerhept der zonde? Aengaende den 
foon der rechtveerdicheydt / is Dat ſoo groote onz 
geſchicktheyt / dat Wp bekennen Dat Die meer ig 
in de mildichept. Gods dan in onfe verdienften 

gaelegen? Hoe dickmael vintmen Dit bp Auguſti⸗ 
Beveſtiginge num/Dat God niet onfe verdienſtẽ in ons / maer 

Serm. 81, in 
Gaten, 

24Dat andes 

— — ſyne gavencroont eñ loont: ende Dat Wordt foon 
frercarmer _ genacmt/ niet omdat Godt fulck onfen verdien: 
t° getupaeni/e ffen is fchuldich/ maer om dat hp de voo, ghegez 
fe oandusw gen genaden daer mede bergelt, Sp aenmercken 
id Wel ſcherpſinnichlyc dat nu de Verdienften geen 

plaetfe. en hebben /ift Dat De wercken niet en coz 
men upt De fontepne Des vagen goetdunckens: 
maer fp dwalen verre Dat fp dat achten fa onge: 
fchict eñ onbeguaem een Dinc te zijne, Jant Nur 
guftimus en ontfiet hem niet Dat ſelve als een 
nootfakelijc dinc te leeren/dat deſe achten fa ſeer 
ongeoogloft te zijne Datmen ſoude belden : gelije 

in Bal 51, alg hp fept: Wat zyn alle menfchen Berdienften? 
Die alleen bep ende De verloffer van zonden is / 
bintfe alle fondaers / als hp niet met fchuldigen 
foon/maer met onderdiende genade comt. Item / 

SnPlalzoe Afk dat men u fal verghelden datmen u is ſchul⸗ 
Dich / fa moet ghp gefkraft woeden. Wat geſchiet 
Baie vat Bod en vergelt u niet met de verdiẽ⸗ 
De ſtraffe / maer geeft u De onberdiende ghenade, 
Wilt ap veeemde van der ghenade worden? ſoo 
roemt eñ verheft uwe berdienften, Item / Fn u 
en zt ghyniet / de zonden zjn uwe / De ver: 
ienftensjn Gods, hp hebt ſtraffe verdient: 

ei alg God ufal pzijg gebẽ / fo fal hp ſyne gaven 
en niet uwe verdienſtẽ in u cvoonen, ja Dit felve 

Guiftesze 

| 

Gods des Verloffers, 
gevoelen leert hp ergens / dat de genade niet en De berbie 
tg dooꝛ De verdienſtẽ / maer De werdienfte door de Heen (es? 
genade. Ende wepniclj daer nae / beſtupt Hp dat 
Godt met fijn gaven comt cer eenighsverdienſte 
is / op dat Gp upt (jn gaven fijn verdienften ghe⸗ 
eryghe:eñ Dar hyſe gantfchelijckt vaar nier geeft/ 
want hp en vint niet in Den menfche waeromt 
Gp hem (oude falich maken : Maer wat noot ig 
het hier meer te verhalen / dewyle ſulcke fenten: De andere 
tien dickmael in ſyne boecken gevonden wordt. bevertiginge- 
De Apoſtel falfe gack noch beter Ban deſe dias zestont op: 
linge verloſſen / ift dat fp willen hooren up: Wat rerrses 
oorſpronck hp De eerlyckheyt der hepligen beleyt / Aporieg, 
feggende: Bie hp heeft uptbercoren / Die heeft Go 
gergepen : Die hp heeft geroepen / die heeft Gp gez mom.3.25, 
rechtveerdicht: Die hp heeft· gherechtveerdicht / 
die heeft Gp vereerihtt. Waerom Worden dan de 
geloovige gecraont na Pauli ghetupgheniſſe? re 
weten / om Dat fp niet Bao? haer vernuft / maer 
doo? Gods baembertichept zjn uptvercorẽ / ende 
geroepen/ett gerechtveerdicht. Daerom laet va⸗ 
ren deſe pdel vreeſe / dat geen verdienſten meer en 
ſullen weſen ift/dat Get wepe goetduncken niet en 
blĳft ſtaende. Wam het is feer groote dwaeſ⸗ 
hept / dat te vreeſen ende vliẽ / tot het welcke ons 
De Schriftuere roept. Sft dat ghp her al hebt 
ontfangen (fept Paulus) war roemt ghp gelijck 
of ghy niet en hadt ontfangen! Siet ghy niet dat 
hp daerom her vrye goerduncken Ban alten bez 
rooft / om dat hp den verdienſten geen plaetſe en 
foude laren? Rochtans gelijc de wetdadichept eñ 
mildichept Gods is (onder gront ende menigerz 
lep / alſo vergelt hp de gaven die hp ons gheeft / 
gelyck of dre onſe deuchden Waren te weren / dez 
wijle hyſe maeckt onſe te zijne. 
3 Wiertoe bzengen fp oock defe redẽ / de welcke 3. Pat derde 
mach ſchynen upt Ehepfoftomo ghenomen te — 
ʒynerte weten / »Aſt dat onfe witte de macht niet 
en heeft goet ofte quaet te verkieſen / ſoo moeſten mus woz 
de menfehen Die Der (elpee natuere Deelachtich ? eert. 
zyn / alle boos ofte alle goet zijn, Ende de feae n Benefin 3 
ver (wie hp zy) de boecr van De roepinghe der 4 
Hepdenen / Die onder Ambroſh vaem Woit ome ariv.2cap.4, 
gedragen / en ig niet verre Dan Dit gevaëten/ als 
bpfept / Dat nimmermeer pemant en (oude van 
ber gheloove af Wijchen / Waert dat de ghenade 
Gode ons niet en liete De macht der verander: 
lyckheyt. Det is Wonder dat fulcke groote man: 
nen hen felven zyn bhierinontgaen, Want hoe hep 
en is Chzpfoftoma niet in den {ten gecomen / Dat erpen 
De gerkiefinghe Gods ſulck onderfchept maecht 
tuffchen de rnenfchen ? Ip en ontfien ong voor⸗ 
waer niet te belijdé dat Paulus feer neerftichlijc 
betupeht/ te weten / Dat de menfchen alte te gelige 
boos zijn / eñ tor booſheyt begeven:maer wpfeg= 
gen oac met hem daer by / Dat het door de barme 
berrichept Gods geſchiet dat niet alle menfchen 
in de booſheyt en blijjnen, So dan de wijle tp alle 
‚natuerlgek met gelycke frechte eñ qualen bevanz 
‚gen zym ſoo worden alleenlyck Die gheſont / die de 
Heere na fijn welbehagen heylt. ®e andere Die 
hyo door rechtveerdich aozdeel voor by gaet / Die 
verdwijnen eñ verwelcken in haer verdorvent⸗ 
heyt / tot dat ſy geheel vergaen. Dit felve is vock 
‚De ooꝛſake Dat ſommighẽ tot den eynde volſtan⸗ 
Dich blijven / ende ſammge van DE begonnẽ loop 
afvallen. Want de volftandichept felve is oock 
Een gave Gods / de welcke Gp niet alleen te gelyc⸗ 
Ke en geeftsmaer dien het hem belieft, Iſt arme 
‚De oozfake deſes verſchils ſoeckt / waerom ſon⸗ 
mige ſtantvaſtichlit volherden/eri ſammige door 
ongeſtadicheyt af vallen: wy en wetẽ geen ander 
dan dat Boù be ſommighe Boo? fijn cracht ber: 
flerct ende onder hout / op Dat fp niet —— 

noc 

1. Coꝛ·q.7 · 
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Cap.s. 

e onge⸗ 
chickte boor: 
Weertijrs 

oo2tupt 
uguftmus 
gecken herz 
ect Waer 

| 

Pormes then/om de verachtinge der liefde 4 Nochtaus 

Mom,9,16, 

| fp Paulum niet / dat hp die fpare Die in haer 

| Detweede 

Het LI.Boeck. Fol.54, 
nochtans niet quaet maken, Maer pemandt 
mach feggen/ Dat ſal een arm menſchelken ma⸗ 
ken als hem de fachtichept des herten de welcke 
tot de gehoorſaemheyt noodich is) niet en Wort 
gegeven? Ja wat ontſchuldinge faect hp/ dewÿ⸗ 
le hp de hardicheyt niemande en can toe rekenen 
anders Dan hem ſelvẽ? Daerom hoewel de gode 
looſe geerne Berept zijn omde vermaninghen te 
befgotten waert Dat ſp conden/ fo Worden fp met 
Wille ofte onwille / doorde cracht der felver te 
neder geflagé. Maer de Vaomeemfte nuttichept 
der vermaningen is aen te mercken in de gheloo⸗ 
vige : Want gelijck Ged in hen aile dinek werckt 
Daar ſhnen Geeft/ alfa en laet hp oock Bet inſtru⸗ 1. Cor.2. 4. 
ment ſyns woorts niet na/ maer gebruyckt Dat 
ſelve crachtichlyck. Taet dan blijven ſtaende dat 
waer is / re weten / Dat alle cracht Der Godtſa⸗ 
ligen is gelegen in de ghenade Godts achtervol⸗ 

Een aenſien 
der Godſal⸗ 
ghen. 

‚| gende dat woort des Propheten: Ick ſalhen een 
nieu herte geven, Maãer pemant machte Gier tes Bc· 
ghen ſegghen: Waeram Worden fps nu BErmaent ztude.z6 . 
war fp behooren te doen / eit cn wordẽ niet lieber Jere 32.39. 
der Be weginge des geeſts overgelaten? waerom 
Beroertmenfe met vermaninghen/ dewÿle fp hen 
fclven nier en cannen eerder Gaeftigë dan DE roe⸗ 
ringe des geefts litt waeram Worden fp geſtraft gurede op de 
als fp ban den rechten wech zijn afgeweken /De- Haoraaende 
wijle ſy door nootſakelycke cranchhepdt des berancwoozs 
vleeſchs / zyn gevallen. Antwoorde. © menfche dughen. 
wie zijt ghy Die wilt Gode eẽ wet ſetten? Iſt dat 
Gode wil dat wp door de vermaninghe berepot Antwaoort; 
worden om defe genade te ontfangen/Waer door 
Wp mogen gehoorſaem zijn / Wat is in defe orde⸗ 
ninge eñ uptdeelinge te lafteré ofte beſchuldigẽ? 
Al waert dat de vermaningen ende beriſpingen 
geen ander voordeel en Deden bp de Godſalighe / 
dan Dat fp hen Gan zonde overtupchdë/ fo en ſou⸗ 
Dern fp on Dat (ele niet gheheel onnut te achten 
zijn. Maer nu als (p (dewyle de gheeft binnen 
Werct) Beel vermogẽ em He begeerte tat het goe⸗ 
de te outſteken / om de luyheyt te Berdzijven/ om 
Den luft eñ De fenduige foetichept der ongherech⸗ 
tichept te benemen / eft am Daer tegen haet ende 
walghe daer vante baren:wie fal Beftaen te ſeg⸗ 
gen/dat fp te vergeefs gefchien? Iſt dat pemant 
claerder antwoorde begheert / Die neme het al: De fomma 
dus : God werckt tweerlep wijfe in ſyne uptber: — 
corene:te weten inwendichlick door ſhnen Seeſt / R 
ende upt wendichtjek door ſyn woort. Door den vingtjen, 
Geeft maect hyſe een nieuwe createure / het Bere 
ſtant verlicht ede/ eũ het herte tot liefde eñ oeffe⸗ Foan3zess 
ninghe der rechtveerdicheyt makende: door het 
| Woot verwekt hyſe om De fe we vernieuwinghe 
te begeeren / eũ ſoecken / eñ geerggen. Met bepde mies: 
bew ijſt hp de cracht ſynder hant na demate fijn 
der deelmighe, Als hp Dit ſelpe Waart tot De verz 
worpene verordent eñ ſchickt / of ſchoon Dat niet 
en geſchiet tot haer beteringhe / fo maeckt hp Get 
nechtans nut tot ecn ander gebzupcste weten / op 
Dat fp in deſen tegenwoordigen tijt / Dao? De gez 
tupgeniffe Der confcientie geprickelt worden: eñ 
inden dach des oordeels fe min ontfchuldinghe 
hebben. Ufo Chriſtus hoewel hy betuycht dat 
niemandt tot hem en comt / dan den welcken DE 
Pader heeft getrocken / eũ Dat de uptvercoꝛene Aoau.s.⸗ 
comen als fp het ban den Dader gehoort eñ ghe⸗ 
leert Gebben : fo enverlaet Gp nochtans het leerz 
ampt niet / maer roept Die neerſtichlück met (jn 
ſtemme / die noot hebben inwendichljck van den 
hepligen Geeft gheteert te Worden / op Dat fp ee⸗ 
nighen booetganch Deen, Bp de verworpene én 
ig de leeve niet ledich (ghelyck oock Paulus verz 
maent) want fp is hen cenreuche Des doots tot 
* doot / ende nochtans Gode een ſoete ir 

14 
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Cap.s. Van de kenniffe Godtsdes Verloflers. 

Den eerſten 6 Dpdoen (eer beel arbeyts om getuygeniſſen goedichept Gods comtzende daerom racpt Ende 
Yoop Ber arz 
gumenten, 
Welke De 

der Schziftuere over Goop te Berfamelen: eñ Dat 

mieuwepelae merg met de menichte der ghetupgenfjen over⸗ tick bewel eñ geen belofte, fo mo 
gianen verſa⸗ 
melen upt De dns ein 6 

eelighe conven, Maer gele im Ben crch de ongeſchickte 
Schꝛeiſtuere 
tot beſcher⸗ 
minghe des 
beven goet⸗ 
Dunchense 

tans terſtont berflagen eñ berjaecht wort / alf 
men comtte ſtryden: alſoo fal Get ons licht zyn / 
defemet haren geheelen hoop te neder te Worp. 
Pant de wijle alle de plaetfen Die fp teghen ons 
mifbrupeken/op weynige puncten upt comen / fo 
fulten Wp velen met een antwoorde genoech doẽ / 
als wyſe fullen op hare puncten gedeelt hebben : 
eñ her enn fal niet noodich zijn een pegelicke plaet⸗ 
fe bpfonder te wederleggen. Sp bedrij de mees 

fte cracht met de geboden / de welche fp mep nen 

ons een qlez alſoo nae onfe macht gematicht te zijne/ Dat Daer 

Beele opzeche uyt nootwendichlyck maet volgen / Dat Wp ver⸗ 

sitljept: waer mogen te volbrenghen al Watmen can bewonfen 

bende heler, Daer in gheboden te sijn. Daerom doorlsopen fp 
dat God met alle De geboden / de mate anfer macht Daer upt 
ane bar, or metende/eft fegaendes Als God heplichept/ God: 

ge) Dat DP BE fatichept/geoazfaembept/cupfchent lief de/ ende 
ke u onjer dotmoedicheyt gebierzende als hy onvepnichept/ 
macht sijn) afgoderie onbeſchaemtheydt / toornichepydt / roof / 
vereyſcht .· hodveerdichept / eñ diergelycke verbiet: foo ſpot 

hp met ons/ofte hy eyſcht alleenlijc de dingen die 
m onſe machtzijn. Nu men mach bp nae alle De 
gebodédie fp te hoope brengẽ /in drie deelẽ ſchey⸗ 
Den. Want ſom mighe geboden eyſchen onfe eer⸗ 
fte bekeeringe tot God: ſommighẽ ſpreken encke⸗ 
pe Lan De onderhoudinge der Wet: ſommige gez 

ber Es bieden ong in de ontfangerrgenade Gods / bol: 
welcke Do _ ffandichte Blijven, erft Fullen wp van alten int 
eerfteijck mt gemepn handelen : eff daer na tot deſe Deelen coz 
Been berg men. Dat de menfcheljcke macht haer ſoo verre 
endenavor- Beftrect/alg de gebodé der Wet / dat is over lage 
gende afdep: tijt begonnen cen gemepn ſeggẽ te zyne / eñ heeft 
agbee __ cenigen ſchyn: maer is upt een ſeer grave onwez 

tenthept Der Wet gecomen, Want die het ſwaer 
foude achten Datmen fept / dat de onderhoudin⸗ 
e der Wer onmogelije is / Die ſteunen op een ſeer 
erc argument alfo fp mepnen/te weten/dat an⸗ 
ders de Wet foude te vergeefs gegen zjn. Jant 
fp ſpreken evẽ gelijck of Paulus nergens ban de 
Wer geſprokeñ en hadde, Mant ick bidde u/ Wat 
Willen fyn Woorden als hpfept : Datde Wet is 

1 De Met 

begheert van 

Ant woort / 
Waer mi een 
onderſcheyt 
gemaeckt 
Wozt ban 
Bziederlep gez 

gom.z.20. om DEL overtredingen Willen gegeven: Pat door 
Gorte de Wet De kenniſſe Der zonde cont: Dar de Wet 
Bomsezo, zonde maecht : Dat fp is in gecomen op Dat de 

zonde a eroloedich worde / geven defe Waarden 
te kennen dat de Iet moefte na onfe macht gez 
metensijn/ op Dat fp niet te vergeefs gegeven en 

Cimnneg. Worde? Jae veel meer Dat fp verre boven onfe 
Eese macht is om onfe onmacht te bewijjen. Doo? 
RN: Waer de felipe Paulus beſchrhft dat de liefde is 

het epnde Der Det : eft nochtans als hp bide dat 
De herten der Theſſalonicenſen met liefde Herz 
bult worden / fo bekent hp ghenoech dat de Wet 
te vergeefs in onfe oozen lupt/ten zp Dat God de 
gantíche ſomma Baer van in onfe Gerten gheve. 
7 Waert dat de Scheiftuere niet anders en 

Eve vat ar⸗ eerde wan de Wet /Dan dat fp is een regel des lez 
gument qe, vens / na De welcke wy alle onfe wercken moeſtẽ 

Be Wet int 2 Er 
toeven met hen gevoelen / eñ hen gelijck geven. Y 

Beroe niet, we Maer dewwijte fp ong menigerlep ghebrupeh der 
metallende Wet neerſtichljck ef claerlick opent / ſo betaemet 

valten/ dewyle fp met de ghewichticheydt niet en proeven of ſy ſterck gensech Wars om Den bevele 

menichte / hoewel fp groot ig in de oogen / noch⸗ 

loften / ofte tu{fchen de geboden ende de ghena⸗ 

joop \ berwect fp ons tat gebedé/op Det wp van God 
doen fp vaevam neerftichteh/ op dat ſy ons pms begeeren Dat hp ons die gee. Ware daer alleene ant ne vez 

cfimen De macht tosten welche 
aen De gebo⸗ 
zal Jan 
eben te ver⸗ 

bp gefteit warden / de welcke roepen Dat niet al⸗ fraen Dat we 
leenljck hulpe / maer oock alle de macht in De onfe falichepe 

godlijche genade gelegẽ is/fo Betupgen dic meet Bang genas 
dan genoẽch dat wp niet alleenlyck niet mach: ze, 
tich genoech/maer ooch gheheel onbequaem zjn 
om de Wert te onderhouden. Datmen dan niet 
langer op deſe gelijchkmariehept der geboden der 
Wet met onfe macht en dringe gelijck of De Wees 
ve dẽ regel der rechtveerdicheyt / welcke Ip Geeft 
gegeven/ hadde na de mate onfer ſwackhept gez 
meten, Maer Wp moeten meer upt de beloften 
overleggen hoe onberept Wp zijn wan ons ſelvẽ /⸗ 
dewyle wp in alte dingen foa ſeer ſÿn genade gez 
breck heben, Maer (eggen (p) varen fal her der 
waerbept ghelyck ſchynen / dat Godt foude den 
blocken ende ſteenen ſyn Wet ghegeven hebben / 
Antwoorde / dat en Wil ooc niemant doen te ver⸗ 
ſtaen: want de goddelooſe en zijn nach ſteenen 
noch ſtakẽ / als fp door de Wet geleert zynde / dat 
Bare booſe begeerten tegen Bod ſtryden / door de 
ghetupgheniſſe haerder epghener conſcientie bez 
ſchuldicht worden: noch aac de Godfalige ats fp 
vanhaer onmacht vermaent shnde/ haer toe: 
vlucht nemen ror de genade, Waer tac dienen de⸗ qn Enchi⸗ 
| fe woorden Auguſtini: Godt gebiet dat Wp niet rid.ad aus 
en vermogen / op Dat Wp weten wat Wp moeten pr ier 
van hem begeeren, De nuttichept der gebodẽ is capo. a 
groot/ iff Datmen hek bep goetduucken alfa acht Hom. es · in 
dat de genade Gods te meer gheeert worde Het Hoan 
geloove bercrijcht dat de Wet gebiet, Ja de Wet 
gebiet am dat het geloove foude vercryghen dat 
Door De Wet Was gheboden : ja God epſcht ſelfs 
het geloove Lan ons / ende hp en vint met Dat hy 
epícht / ten zp dat hp gegeven hebbe dat hp vinz 
‚De, Ftem/Bod ghebe dar hp ghebiet / ende ghe⸗ 
| biede Wat hp Lil, 
8 Dit fal claertijcker gefien Worden in de acu: 
„merckinge der Datederlep Deelen der geboden die , eumers- — 
wp bobẽ afgeroert hebbe De Heere gebiet Dic: Kinge van oe 

‚ mael bepde in de Wet eñ in De Pophetẽ / dat Wp dziedertep gee 
ons fullen tot hem bekeeren. Maer hieventegen a \ 
‚roept de Prophete: + WBekkeertmp Heere / eñ icfal aeenfuns de 
bekeert worden: Mant na Dat Ghp mp hebt bez boorftanders 
| keert /fa hebbe ick beteringhe ghedaen/erc. God pere bzpe 
ghebiet ons de voorhupt onfes hertes te Befnij: ken, 
|Den, Maer doo? Moſen vercondicht hp Dat Hoch de 
| de beſnhdinghe dao? fijn hant gheſchiet. Hp — 
epfcht in vele plaetfende nieuwmichept des her: smiezen de 
| tensmaer betupcht ergens Dat fp panhem wort bekeeringe 
ghegheven. Nu dat God belooft (abelijcks Angu⸗ tot Bod. — 
ftinus fept) dat en Doen wp felve miet dooronfe ;Jeenreite 
goetduncken ofte natuere : nracr hp felue doet + 
dat deorahenade, Ende deſe ſeſve aenmerckin⸗ 16 
ghe verhaelt de felve Uuguftinus ter vjffter BIS 
plaetfe onder Be regulen Ciconit / omgoetone Tevesz 1.13, 
derfchept te makentuſſchende Wet ende de bee Ui 

genoech te doen; maer dewyle daer ooe beloften 

CTeghenwor⸗ 
pinghe· De 
Wet is den 
tebenven 
menfchen gez 
geben, 
Antwoort / 

bebeſticht 
mer Auguſti⸗ 
kus getupz 
geniſſen. 

Epiſt. ⁊4 

De byſonde⸗ 

er. 3u.18. 
eut. io. 

Lib.de doct. 
Chꝛiſt.3. 

de. LTaetſe nu comen Die upt de ghebaden Willen 
| bewyſen wat de menfche vermach rot de ghe⸗ 

nomen ban voegen / foafoude ick oock Hoorwaer fonder ver⸗ hoorſaemhepdt / op dar ſy de genade te niete ma⸗ 
ken / door de welcke He gheboden felBe volbracht 
worden. Het tweede deel Ber gheboden daer Ban 
kap gefgeofken hebben/igt enckel eft ſtecht door de ZOM oock | de Gheboden/ / boogftander® one meer uot defe uptlegginghe te aenmercken/ ban tet bve S / 

oerbunce wat de Wet in den menſche vermach. Soo verl 
Cte 

de Wer heeft geboden Wat Vp doen moeten / faa 
teert fp de macht om ghehoorſaem te zijn/ van de | 

welcke ons gebodẽ is / God te eerẽ / ſynẽ wilſe te 

De tegen woordige fake aengaet / ſo haeſt als ons, 

welche cen: 
dienẽ / eñ aẽ hem te haugẽ / Mijne gebodẽ te ander: voudich ſpre⸗ 
houden / eũſ on teeringe na te volgen. Maer daet bhaee 
zn ontallicke vele plaetfen Die berupgen dat alle ge vegmders. 
De rechtveerdicheyt / heplicheyt / Godſalichept / 

ende 



Cap.5-_ 

3mochepn- ghe/ notre Kucas Befcheijft/ waer mede fp 
pele Dees de ghelopbige vermaenden It De genade Gods 
pus gebieden te biyve „Hac De ſelve Paulus ſeert erghens/ 
in Goos ger get Men HE macht Der ſtantvaſtichendt moet 
Boeck galên.idaostbzochers (fept bh) weeft ſterck doop 
talcroz.13e43 DEN ecc, Jo verbiet gus ergẽs den geeft Gods 

te bedꝛoeven daer mede Wp verſegelt zijn cat den 
Gpef.o. re* OENE verloſſinge. Maer dewijle her ghene 

data daer epſcht / niet en can van den menſchẽ 
Ebheſ. 40. ggegenen wo den / ſoo Bidt hp den Veere Booz De 

bbr ek boft — make fijn: 
ze@beffrar Det Gepligér roepinge / ende alle gact voornemen 
* ie 3 het werck des geloofs in 

ie A ind Belghelijck dock in den tweeden 
te zief tak 

200281 1. 

16. € Cazintheu/daer Gp van de acl: 
macffen éf,Batnttepckinge handelt: hy pryſt dicht 

ael haren goeden Wille /maer nochtans Wen: 
ich daer nat Danckt hp God die dar Heeft Cita 

in herte gheghenen / dat hp faude de vErmanin: 
ghë aen nemen, Iſt dat Citus niet en heeft (elfs 
connen Deir ment ghebruycken om de andere re 
vermauen landers Dan ſoo verve als Godt hem 
Dat Geeft in ghegheben / hae conden de andere 
abewinich wader om het te Doen / hadde Godt 
niet Garebemechtt 

Eeen meebe I ſchalchſte ende liſtichſte ſpotten met deſe 
tegen ne gh 
bobsu-berz U 
taeide act 
merckinge· 

wagheniffent ende ſeggen dat gheen dinck en 
jesbp ek bat Wp onfe macht gebruycken / ende 
dat God onſen ſwacken acbepot te hulpe comt, 
Sp bzengGen ooch plaetten booet upt de Pro: 
eten iñ de welcke her werck onfer beheeringe 

k put half op Bodt / ende half op ons gedeplt te 
zijn / als Beheert u tot mp/ ende ick fal mp tor u 
bekeeren, Hoedanighe hulpe De Deere ons doet / 
Bat hebben Wp boven beweſen / ende enig niet 
noodich Gier wederom te verhalen. Ick Wil dat 
men mp Dit gaen toe late / te weten / Dat De 
macht om de Wet te volbrenghen / te vergheefs 
wort in ons oo / am dat Bodt ons ghebiedt 

Zach.1.3. 

Sect. 7.8. 

Antwoort. 

der Wet ghehoodrſaem te zn:de wijle het claer is 
dat am alle gheboden Gods te voſbꝛenghen / de 
genade Gods ons noodich eñ belooft ig, ant 
bier upt ig het ymmers openbaer / dat meer van 
ons wordt gheeyſcht Dan Wp connen betalen. 

cere3132e Ende de plaerfe Geremie en can niet wederlepdt 
DBewsdes Worden / daer hy ſeydt / Dat Get verbondr Gods 
fec antaoozt — metten oudẽ volcke gemaeckt / was te vergeefs/ 

em Dat het alleenlijc was letterſct:ende dat Get 
niet anders Baft en wort / dan als de Geeft daer 
toe comt / Die De herten beguaem maeckt am gez 
hoorſaem te zijn. Oock en wordt haer Dwatin: 

Antwoort op Ghe niet bevefticht Door de Boven-verhaelde 
ten ander ms plaetfe Zacharie: Beheert utot mp / ende ich fal 
ſprae · mptorubekeeren, ant datis gefproken van 

de Bekeeringhe Gode / uiet daer mede hy onfe 
herten beruieut tot beteringhe / maer daer mede | ff 
bp fijn goetwaillichept ende gonfte bewijft/ door 
voorſpoet / gheſyck hp famrjts in teghenſpoet 
fijn toommicheptte hennen gheeft, Soo dan / dez 
wijle het volck met menigertep cliende ende Verz 
driet gegnelt zijnde, clagende Dat Godt hem fel- 
Ben hadde van hen ghekert: ſoo antwoordt hp 
Dat henfijnvriendeljchhept niet en fal gebrekẽ / 
foo verre fp tot rechticheydt des leen / ende tot 
Gob weder Keeren/die het erempelis der vecht: 
eerdichept.Soa oet dan deſe plaetfe verkeer⸗ 
delyck gedraept/als fp Daer toe Wort getrocken / 
dat ſy faude ſchynen het werck der beheeringhe 
genfdeels op ons eñ cen{deelg op God te Beelen, 
Dit Gebben wp daerom: re coptelijcker oberlao: 
pen / ant dat dit ſelve argument fal ſyn eyghen 

Het II. Boeck, 
rise rehi h Bie wy connen hebben / zyn fue 
ager, Dpt Ben derden Deele Der gebodd mas de 

Berfhar at Paak eñ Barnade,tot de gheloovi⸗ 

Fol 55 
plaetſe hebben / in de handelinge der Wet. 
ro ®e tweede orden haerder argumenten / en Den tweede 
is miet Wijt vande eerſte. Sp breñghen beloften Voor Per ar⸗ 
voort iu de welcke Hodr verbondt maeckt met sr vereer 
onſen wille:ghelyck / FSoeckt goethept eude niet mingue van 
booſhept /ende ghy ult leven. *Fft dat ghy wilt dat deze 
ende mp gehoor geeft / foo (ult gp Get vette der SEND, 
aerden etensmaer ift dat ghp nic: en wilt / fag fal us: de beior: 
Ger (weert u Berflinden:want den mant des Peer ten Gods. 
ven heeft het gefproken.Frem/t ft dat ap uwe 4 Sers” 
grouwelijckteden wech neemt wan woor mijn +Öeur,:ö.1e 
aenfchijn/ foo en fult gho niet uptgeſtooten wor⸗ 
den. Iſt dat gp Ber ſtemmen des Weeren uwes Lebitz6.32 
Gods ghehooꝛ gheeft / ende alte (ae geboden 
doet eit bewaert / fo fal de Weere u hooger maken 
dan alle de Heydenen der aerde, Eñ andere Dier: 
gelycke beloften. Ap mennen dat de weldaden „oe be⸗ 
die Bodt in (jn beloften ons waag fet / oubequa⸗ 1oren zijn te 
melijk. ende ſpottichlyck onfen Wille beuolen veraeets/ 
worden / iſt Dar het niet en zp in onfe macht De weermee, 
fehse re beveſtighen oft te niet te maken. Ei het vem 
ig poorwaer licht Defe fake mer ſchoone claech⸗ facctsen/ (De 
wooden re Bermeerenzende re feggen/ dat Godt Weldaden bee 
vercondighende dat ſyn vriendelnchhept aen on⸗ —— 
fen wille hangt / ons wzee delhyck beſpot / iſt dat nacht met en 
wp gheen macht en-hebben over onſen wille, (Fact / deſewe 
Vat die doch fal een ſchoon mitdichepdt Gods Gesetz 
zyn / iſt dar bp lijn weldaden ans alfoa Laag fet / tedoen, 
Dat Wp gheen macht en hebben de ſelve te ghe⸗ 
bruycken. Gude Dat Dit faleen wonderljck va⸗ Autwoort 
ſticheyt ber beloften zijn-/ als fp aeneeñ dinck welcke acne 
hanghen het welcke onmogteljek is / op dat fp PAN LE 
nenumermeer volbracht en wozden. Dan fulcke get epnde dee 
beloften die met een conditie zijn / fullen Wp er: fer beloften 
gheus handelen : ſoo Dat het fal openbaer weſen (forersone 
dat in hare onmoghelijcke vernullinghe niet onz godtoofen bez 
geſchickts is „Ende (oa heel defe tegenwoordige wefen wordy 
plactfe aen gact, Iech ſegge dat Godt hoewel js CyPe Bzenabe 
weet Dat wp gantichelijck geen macht en hebbê/ fera: die de 
nochtans ong met wzeedeſjck en beſpot / alg hp wederfpres 
ong vermaent om ſyn weldaden te verdienen. KCE zedihe 
Pant dewyle de beloften worden bepde den gez A 
loovighen ende oock den godlaafen voor gheftelt/ 
foo hebben fp haer nuttiehepdvalfao wel bp de 
eene als bp de andere Want gelijck Bod der gode 
loofenconfcientten prickelt / op dat fp niet te luz 
ſtichlyck hen felven en behaghen in hare zonden/ 
geen ghedachteniffe hebbende van de oopdecten 
Gods / alfao betupcht hp hen eenichſiens in ſyn 
beloften / hoe feer ſy ſynder beiendelgekhept onz 
wee Dich zjn, Aant wie can verſaken dar het 
feer vecht ende bequaem is / dat God dien wel 
Doet / bande welche hp geert eit gedient Wort:  * 
eñ dat hp de verachters ſynder majeſteyt / na fijn 
ſtrengicheyt ſtraft? Daerom als Godt den god⸗ 
looſen Die met De Boepen Der zonde gevangẽ zijn / 
defe conditie in ſyn Beloften voor fet/re wetẽ / dat 
fp dan eer ft (ulten fijne weldaden ontfangen, als 
p haer boofbept gerlaten / ſoo doet hn Welende 
opdentljck/of het fchhoon om geen ander oorſake 
en Ware / dant omdat fp ſouden verftaen / dat fp 
te rechte moden ban dat geer uptahefloten/ dat 
den Waerachtighen dienaren Gode toe comt. 
Wederom / dewhſe hp alleſins arbept om de gez 
loovighe te verwecken / op datſy ſyn ghenãde 
begheeren / foo en fal het niet onbetamelgck we: 
fen / dat hp het gene dat Gp met groeten boort: 
ganck in de gheboden doet/ ghelhck Wp bewefen 
hebben / oock met beloften procnete doen : Als 
ons de mille Gods wort door de gebodẽ geleert/ 
fa worden Wp van onfe ellendichepdt vermaent / 
eh en met gheheelonſe herte foo mijt daer 
van ſchillen; ende Warden oock mede verweckt 
om ſhnen Gheeſt te begeeren / om door hem tot 

| # Den 



Cap.s- 
Ben rechten wech ghebracht te worden. Maer 
dewyle onſe luyphepdt niet genoech en wort Doo? 
de gheboden geweckt / ſoo wozden oock Beloften 
Daer bp geſteſt / om Dat Die on! fouden met eeni⸗ 

ghe foetichept tot de liefde dert geboden trecken, 
Puhae wy feerder de rechtveerdicheyt begeeren 
ende lief hebben / ſoo veel worden Wp te vperiger 
om de genade Gods te ſoecken. Soo fiet Dan hoe 

Godt met de betupgingen/FfE dat ghy wilt Iſt 
bat ghy ghehoor gheeft / ons geen vape macht en 
geeft om te willen ofte om gehoor te geven ; ende 
nochtans ons em onſe onmacht niet en beſpot. 

Deu derden 11 De derde oden haerder argumenten comt 

hoop der are dock eer met de voorgaende overeen. Want ſy 

gumenten  beenaGeu pigetſen voort / in de welcke Godt Den 
be bectofitins endanckbaren volcke verwijt dat het alfeenljck 

gen Gors. Haer fchultis/ dat fp niet alle gaet van fijn goe⸗ 
dertievenGept en hebben onfangen, Shelyck als 

Num.i4.43 · Gp fept : Amaleck ende de Cananeifche zijn voor 

u/vooz der welcker (weert ghp fult vallen / ont 
dat afp niet en hebt Willen den eere ghehoor 

Jere⸗.iz· geven, Dewyle ich u hebbe geroepen) ende ghy 

nap niet en hebt geantwoort / ſo fal ick efen hup: 

fe baen ge'ijch ick Dita gedaen(hebbe.Jtem/ Dit 

bolck en Geeft de ſtemme fijns Geeren eh Godts 

niet gehooet / noch en heeft De leeringe miet aen” 

genomen: daerom is het vanden Deere verwar 

gen. Item / Dewyle gp uwe herte hebt ber: 
hart/eff en hebt niet willẽ den Veere gehoorſaem 

zijn/ daeram ig alle dit quact over ughecomen, 

Jere. .28. 

Jece.32.32. 

er Bae connen (eggen fp) futcite verwytmnghen Diez 
eier * tegen de — mochten antwoor⸗ 

boofgeben Den: Wp begeerden wel gheluck ende voorſpoet / 
Waite her mee ende beefden tegenfpaet / ende Dat Wp om Door” 
enis geweert fpoet te ghecryghen ende tegenſpoet te ontgaen/ 

monfer __ miet en zj onderdanich gheweeft/ moch ſyn (tent: 
macht oM me gefjoo2t en Gebhen/dat ig Daer Doo? gefchiet / 
mijden, om dat het ons / Deijle Wp der heerſchappie 

Der zonde onderworpen waren / niet Bp en Was, 
Daerom wort ons dat guaet te vergheefs ver⸗ 
weten / dwelck wp niet machtich en Waren te 
ontgaen. Maer laet De voorwendinge des noots 

Setpiete Baren / Be welche cen ſwacke befcherminghe is: 
fondaers _ ick vraghe of fp connen verſaken dat fp ſchult 
Doo? tgevoe⸗ 
Ten haerder 

Gebben? Want ift dat fp van eenige ſchult zijn 
overwonnen / fo en Berwijt hen de Heere niet te 

EA vergeefs / dat haer booſheyt de oorſake is dat (p 
ende ber⸗ de zucht ſynder goedertierenheyt niet ghevoelt 
doeme ble en hebben. Daerom laetſe aentwoorden / oft ſ 
hoozenfp _ tonnen verſaken Dat haer hooſe wille zy De oor⸗ 
met rechte de ſake haerder hartneckicheyt gheweeſt. Iſt dat 
berwpengen fp De fantepne De guagets binden in henſelven / 
tmontacy, Wat arbepdé fp om oorſaken bupten hen te bin: 

Den / op Dat fp niet en ſchynen felve De oorſake 
Haers ſelfs verderfs te zijn? Aft dat dit Waer is / 
Dat de fondaers doo? haer epghenfepl/ ende niet 
deor eens anders / van de Goddelcke weldaden 
berdoft / ende met ſtraffen verſocht worden: ſoo 
ig daer groote oorſake waerom fp ſulcke ver⸗ 
wtinghen uyt den mont Godts hooren: op dat 
ſy / iſt dat fp hartneckichljc in hare zonden voort 
gaen / teeven in teghenſpoet liever haer epghen 
booſheyt befchuldighen ende vervloecken / dan 
„Gode onrecht veerdighe wreetheyt op te leggen: 
eñ if Dat fp niet en zijn oneerljck gewordem dat 
fpde walghe van haer zonden ghecreghen heb: 
bende (am der welcker Wille fp hen felven bebin⸗ 

— den metrechte avm ende ellendich te zijn) tot den 
boveniree rechte wech weder keeren / eñ Dat ſelve met ern: 
tweeverlep ſtige belijdinge bekennen / dat de Weere ſcheidẽde 
gebrunek en⸗· verhaelt. + Dat de ſcheldinghen der Propheten 
vergoe He ij Dit ghebrnock voordeel ghedaen hebben bp 
türgen aen te De Godſalighe / dat ig upt Banielis gebet open: 
mercken. baer / het Welck beſchrevenis in het neghenſte 

Van de kenniſſe Gods des Verloſſers, 
Capittel. Ende Lan dat ander ghebzupck daer 
van wp eerft hebbe geſprokẽ / fien wy een exem⸗ 
pel in de Joden / den welcke Jeremias geboden 
Was de voſake haerder ellẽdicheyt te verhalen: 
hoewel het niet en ſtont anders te geſchien / dan 
ghelyck De Heere boogfert hadde. Bhp fult(fept 
Di alte defe woorden tot hem ſpꝛekem ende fp en 
uiten uiet hoogen : ghy ſultſe roepen / cnde fp 
en fullen uniet antwoo den. Daer toe foude hÿ 
dan tot de Doove ſpreeken? te meten /op Dat fp te⸗ 
ghen haren wille ende danck verftaen dat het 
Waer was dat fp hoorden / vamelijck/Dat Het een 
grouwelicke kerckroof was / de oorſake haerder 
ellendicheyt die hen was / Gode tac te fclyzij- Antlwoost op- 
wen, Mer defe wepnige wederlegginghen/ cont wt ver 
ghy u lichtelje behelpen tegen dien groot hoop Senzifrue: 
der ghetupgheniſſen / welcken DE bpanden Her ten/die upt 
genade Gods / plegen upr gheboden ende oock areas 
upt Be Deepgingen ende betupgingen teghen DE demte be: 
overtreders Der Wet te maken / om den Afgod Alupten 15, 
des vrpen goetduuckens optererhten. In den 
Palm Wort met fchande der Boden geſproken / 
als David fept : Dit crom ende berdzaept ghe⸗ parse, 
flachte het welc niet en heeft fijn herte beweecht. 
Ende in ceren andere Palm Lermaent De 20: prat.os.s, 
phete de lieden fijnder eeuwe / op Dat fp hare herz 
ten nier en verharden: te Weten! om Dat alle De 
ſchult der hertneckicheydt ig in De verdorvent⸗ 
Gept der menfchengeleghen, Maer fp willen 
dwaeſelyck hier npt bewijfen dat het herte hem 
(elven can bupghen op Bepde zijden : de welckes Por bez, 
bevepdinge van God comt : De Prophete fept : ais 5 
Ick hebbe mijn herte ghenepcht om uüwe glee ;,z, 
boden tebewaren : te weten / om dat Gp hem 
felwen hadde ghewillichlyck / ende met Blpmoez 
dighe ghenegentheyt des herten/ rot Bod bege⸗ 
ben. Hp en roemt nochtans niet Dat hp felbe zy 
de auteur der ghenegenthept : maer bekent in 
den ſelvẽ Plalm/ De felbeeengave Bodstezju. _ 
Daerom moetmen op de vermaninghe Pauli Pbileurze 
achte hebben /als hp den ahelaovigBen ghebiedt 
haer falichept te wercken mec wreefe: want God 
ig de gene die DE Wille werckt / ende het volbren⸗ 
ghen. Wp vermaentfe wel te Wercken/op dat fp 
der luphept des vleeſchs niettoeen geven :maer » 
als hp hen vreeſe ende forchhvuldichept ghebiedt / 
fo vernedert hyſe alfao/ Bat fp moeten gedencken 
dat het ſelve dat hen gheboden wort te doen ik - 
Gods werck ; Waer mede hp duydelyck gheeft 
te kennen / dat de gheloovighe / wercken dende 
(ap Dat ick alſoo ſpreke) foo Berre Gen de macht 
Moet upt Ben hemel ghegheven: op dat fp gheen 
dinck hen felsentoe enfchzijben : Daerom als 
Petrus ons vermaent : dat wp fullen in het gez 2.per.rs: 
{aoe deucht be wijfen / foo en gheeft hp ons niet 
alfao een deel in Get werck ghelyck of Wp alleen 
wat Heden : maer ontwaeckt alleenljck de lup⸗ 
heptdes vleeſchs Waer doo? het gheloove ghe⸗ 
waonlijckverftickt wordt. Cot dit ſelve Dienen 
de woordẽ Pauli: En blufcht den geeft niet upt: ACbe· 5. 19 
want den gheloovighen comt dickm̃ael lupbhepdt 
over:ten zy Dat Die ghebetert worde, Maer iſt 
dat pemât Wil hier ũyt bewfen/ Dat het in haer 
goetduncken ffaet het aengebodenlicht te bewa⸗ 
ren / deſes anwetenthept can lichtelijc wederlept 
Worden / want deſe ſelve neeeftichept de welcke 
Paulus eyſcht / en comtniet dan ban Godt. 
ant ons Wort ooch dickmael gheboden / ong 
ban alle beſmettinghe te repnighen / hoewel het 
ampt der Geplichmakinghe is alleenljck des 
Geerts, Somma / het is openbaer upt de wooꝛ⸗ 
den Joannis / dat het ghene Dat Gode toe comt/ 
wozt Booz een taelatinge ong toe gefchzeven, Sa 
wie(fept hp)upt God is / die bewaert hem ft rr 

i 
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Caps. 
Dit Woort grijpen Be befchermers des vryen 
goetdunckens aen/ghelijck of Wp eenſdeels Door 
de cracht Gods / ende eenfdeels door de onfe bez 
houden Worden. Maer deſe felve bewaringhe 
Die de Apoftel meldet / Febben vy wist den hemel. 

Joan · i7 · 15e Baerom bidt ooch Cheiſtus den Dader / dat hp 
ons Ban Den quade beware. Ende wy weten dat 
de gheloovige als fp teghen Den duyvel ſtriden / 
met gebne andere Dan Gods wapenen / de over⸗ 
winninghe ghecryghen. Daerom Petrus ghe⸗ 
boden hebbende Dat fp ſouden hare zielen reyni⸗ 
hen in de ghehoorſaemheyt der waerhepdt / (oa 
ept hp terftant vooz een verbeteringhe daer bp: | 

.Pet.n.ꝛꝛ · Doo? den Gheeft,. Somma / hoe de menfchez 
lyck macht gheheel niet en zp in den gheeſtelye⸗ 
ken fErijt/ dat bewijft Joannes cozteljch/ als hp 

Joan.z. geleert / Dat Die niet ent connen ſondighen dic upt | 
Godt zijn gheboren / om dat het zaet Gods in 

Joam⸗ · 4, Ben blyft. Ende hp gheeft ergens deſe reden / 
dat onſe gheloave is De oberwinninge Die de 
—— overwint. 6 heniſſt 

an aer Woet nochtang een ghetupgheniſſe 
fEoamae ban Wan De Wet JPofis boort gebracht / welche 
gen rede me ſchnt feer teghen onfe wederlegginghe te ftrij- 
genten egen DEN, ant nae de ghevinghe der Wet / betupcht 
Ee boven ge- GP Den bolcke aldus : + Dit gebodt Dat ick u he: 
noemde ant: Den ghebiede/ en is niet Hao? u verborghen / noch 
bor Verre gheſtelt / noch in den hemel ghefet / maer 
flets amtorie bpu/ muwenmont ende in uwe herte / op Dat 
tept ende een ghy Dat doet, Doorwaer iff dar Dit van He naeck⸗ 
—— te gheboden verſtaen wort / fa bekenne ick dat 
Fe beve het gheen cieyn ghewichte en heeft tot deſe fake. 
Deut, Want hoewel men lichtelhck machte ſegghen / 
zoenle Dat in Defe woorden niet en wart geſprokeñ van 

delichtichept der onderhoudinge / mact Dêr hen: 
niſſe / foo ſoude moghelyck oock alſoo eenighe 
ſwaericheydt daer in blijven. Maer alle twnfe⸗ 
linghe wordt ong doo2 Paulum benomen / die 
Bie claerlijck uptlept / betupgende dat Moſes 
Daer Geeft bande leere des Euanabelij gheſpro⸗ 
ken. Iſt Dat eenich weder fpannich menfche 
wil houden ffaende / dat defe Woorden zijn van 
Paulo met ghewelt verdzacpt : op Datfe moch: 
tert tot het Euanghelij ghetrocken worden / hoe⸗ 
Wel des ſulcken ſtouticheydt niet en ſal ſonder 
godlooſheydt zijn / foo can hp nochtans ſonder 
de autogitepbt des Apoſtels / wederlept worden. 
Pant iff dat Moſes van de geboden alleen!jck 
Daer heeft gheſproken / fo heeft hy het volck mer 
gen feer pdel betrouwen op abeblafen. Mant 
oben fp niet onwyſelhek ghedaen hebben had⸗ 
en fp De onderbhoudinghe der Wet aenghegaen 

met Baer epghen macht / ghelpek of fp hen niet 
ſwaer en ware ? Waer is dan Be groote lichtic: 
heyt der onderhoudinghe der Net / dewijle daer 
gheenen toeganck ents anders Dan doo perijcz 

‚kel eens verdervelycken vals ? Daerom eni 
niet ſekerder dan dat Moſes met defe woorden 
heeft het verbondt der barmherticheydt begre⸗ 

| het welcke Gp mede met de Wet vercon⸗ 
ichthadde, Want wevnich Daer te voren heeft 
be gheleert / dat onfe herten moeten Door Gods 
ant befneden worden / op Dat Wp hem lief heb⸗ 

ben. Soo heeft hp Ban defe liftichepdr daer pan 
hy terſtont ſpreeckt / niet in der menfchen macht/ 
maer in De hulpe des heplighen Oheefts ghe⸗ 
ſtelt / de welche ſyn werck crachtichlijch vol⸗ 
bzengt in onſe ſwaekheyt. Hoewel de plactfe en 
ig encheljck niet te verftaen Bande gheboden/ 
maer meer van de beloften deë Euanghelij / de 
welcke De macht om verhrueerdichepdt te ghe⸗ 
cryghen / niet alleenlgck niet en bevefkrahen 
maer benemenfe oock gantſchelyck. Dit Paw 
lus overlegghende dar ong de (alichept niet en 
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Fol.56. 
wordt in den Euangelio voor ghefet / metde 
ſware ende onmagbelijche conditie Daer mede De 
Wet met ons handelt (te Weten / Dat Die alleen: 
Iek fouden falicheyt ghecrijgen / die alte de ghe⸗ 
boden volbracht hadden ) maer met cen lichte. 
ende owerhinderde conditie / ſoo bevefticht Gj 
Dat ſelve mer Defe ghetupgheniffe. Soa en dient 
Dan defe ghetupgheniffe niet om de vaphept des 
menfcheleken goetdunchens te beveſtighen. 
13 Menpleecht hier oock fommighe andere 
plaetfen teghen te worpen / met De welcke be⸗ gumenten/ 
wefen wordt dat Godt fomtijts de hulpe finder UE De be⸗ 
ghenade wee nemende / de menfchen beproeft, HLEHDe 
ende acnfiet tor War zijde fp hen (ullen Wenden, wachtinatje, 
Glelijck als bp Ofeam ghefept wordt: * Ick ſal aSodt die 
gaen tot mijn plactfe / tot bar fp in haet herre Whrofde 
voornemen / ende mijn aenfiehte ſoecken. Let haer oock 
foude (ſegghen fp) cen ſpottelyck dinck zijn / dat fulten bekee= 
De Heere foude aenfien of Afrael ſoude hn gen⸗ Se pet: 
fchijnfoechen / hadden fp Baere herten met con- mogten fn’ 
nen Dao? haet epghen macht bupghen op wat wel ban bepe 
zijde fp wilden, Maer Dit Doet Bodt feer ghe⸗ d rea s. 45 
waanlijck inde Prapheten / te weten / hpfept : 
dat bp fijn bolck veracht ende verworpt / tot 
Dat ſp haer leven beteren. Maer wat (uiten de 
teabenftrijders ten cpnde met ſulcke Dzepgingen 
bewijfen & Aft dar fp ſegghen dat Get voſen van Antwagꝛt / 
Godt verlatende zynde / can hem feluen upt hem Wart mede 
felven tot beheeringhe voeghen / ſoo preken fp veen ofte 
teghen De gantiche Dechauftuere : ift Dat fj be- door't ander 
kennen dat de genade Sodts noodich ig toe de pernpnndiee 
bekeeringbe / Wat kijven fp dan teghen ong t gen worden, 
Daer fp Willen dat de genade Godts alfaa noor 
Dich zy / dat nochtans de menfcije í Ön macht heb: 
be. Maer Waer upt connen fp dat bewijſen voor⸗ 
Waer nlet upt Die noch Dierghelijche plaetfen. 
Want het zjn twee verfchepden dinghen / dat 
Godt wijckt banden menſche / ende fiet Wat de 
menfche hera (elven obergheeven ende gelaten 
gbnde/fal deens ende Des menſchenſwackhept te 
bulpete camêomfijn crancke macht te gerfterc —, piace 
ken, Maer pemant machte ſeggheñ: Wat geven ut Orca 
ban fulcke wijfen van fpzeken te kennen f Iek words wer 
antwoo?de/ Dat Die foo Veel bedupden ghelijck of ctlaert. 
Godt aldug (prae : Dewijle bp dic hartneckich 
valck niet en wort bedreven door bermaninghe 
nach dege ſtraffinghe / ſoo Wil ick np een wepe 
nich af wenden eñ verberghen/ende ſtiſwijgende 
dat volck laten berdzuchen, Ick fal (ren afbeet te 
eenighen tijde nae Langhe clleudichept fal mijns 
gedachtich worden om mijn aeuſchyn te ſoecken. 
als de Dchaftuere fept Dat Godt fal verre af 
wicken ban het volck /Daer mede geeft te kene 
nen dat hp fal fijn woort wech nemen. Ende alg 
bp fept dat Gp ſal aenſien wat De menfchen doen 
ſullen / daer mede bedupdt ſy Dat Gp fander hem 
ſelvente openbarẽ / ſal het volek mier menigerlen 
verdriet voor eenen tijt deffenen. Bende dele din- 
gen Daet hy om ens ce meer te vernederen, Want 
\up fouden Deo? tegheufpaet eer ghebroken ende 
gemurfelt / dan ghebetert woyden/ ten ware dat 
Godt door fynen Geeft ong begugem maeckte / 
em daer door geleert te Wordt. Nu alg De Deere 
door onfe anberwinnelijek harrnechichepdt ber: 
taopnt/eit beek vermeept znde / ons een Wepz 
nich tydts Berlaet (te Weren ſyn woort wech nef 
mende / in het welche Gp pleecht ſyn regenwooze 
bichepdt te bewijfen) eñ Berfaec’st mat Van ſullen 
doen in ſyn afweſen: hier upt verftact men bale 
fchelgc dat De menfchen eenige macht des vepen 
pede hebhẽ / de welcke Bod (oude acne 
ſien ende beproeven : Want hyen doet ſulcx tot 
gheen ander epnde / Dan op dat hp ons bedwin⸗ 
abe onſe nieticheydt ende onmacht te bekennen, 
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Cap.3- 
Den bijten 14 Sp verweeren hen felven oock met de ghe⸗ 

hoop Dee ar duerighe wijfe van ſpeeken / de welche alfoo Wel 
gumenten rot * —2 

Devdevingje inde Schriftucre alg m het 

Van de kenniffe Gods des Verloffers, 

| 
ſpreken der men: , 

ſynder rechtweerdichept/ opdat de menſche tot 
heplicheyt ef vecljrweerdichept genegen Wozde : 

God maeckt den wilie vaſt ende ſterck Door DE 

ban Den bare ſchen wort aengemerckr, ant ve goede werc⸗ cracht fijns Geeſts / op Dar Gp ater en Wanckele 

en walle/ge= en moden ons glenaemt/ ende Wp Worden 

—— gheſeyt te Doen dar heplich ende Den Weere beha⸗ 

wofevan delyck is / gelijck wp gefept worden re fondigen. 

tegens, SAE dat de zonden ons te rechte Worden Loe ãhe⸗ 

EO ſcheeven ais De weiche ban ons comen: foo moet 
Werken —_ poogwmaer oock in rechteerdicheden/ ous OÙ De 

es felve dorſake wat toegeſchreven worden. Want 

fenfoofraert het ware tegen reden / dat de menſchen gheſept 

Betdanb» worden dat te doen / tot het welche ſy als ſteenen 

ons pt aue gan God geroert worden / door eyghen voeringe 

bepete drveguaen zynde, Dacrom of Wp (Choon det 
Antwoor, ghenaden Godts het vaommeemfte toe ſchryven / 

oo geven nochtans fulche wijfen van ſprekente welcke 15 een 

verclarinae emnnẽ / dat eenich Deel in het werck ons toe cOMC, die te keimen 
geeftbat  Maert datmen ons alleenlyck dat tegen worpe / 

geenvan _ Dat de goede wercken wordẽ gefept onfe te zyne. 

den foo foude ick hen wederom teghen worpen / Dat 

Ken peroen Bet Dagelijchteije broot wort gefept onfe te zijne / 
boozftaeie het welche wy begeerenons van God gegeven 

— te hebben. Wat futen ſy dan daer upr bewyſen / 

Teken amdergdandat Get gene dat God ons niet ſchul⸗ 

helpt · dich en is / Doo? fyn wildicheydt ende onberdien: 

De gave onfe wort? Daerom moeten fp De (else 

ongefchickthept beſpotten in het gebedt dat ons 

de Heere heeft geleert : ofte fp en moetent 050 

geenen ſpot achten / Dat De wercken onfe gefept 

worden / in de welcke Wp niet epgens en hebben / 

anders dan upr De mildichept Gods. MWaer het 

ig wat fletcher Dat de Schriftuere betuycht Dat 

op felve God dienenyde rechtveerditheyt bewa⸗ 

ren/ der Wert ghehoorſaem zyn / eũ neerſticheydt 

doen in goede wercken. Dewhle dit epgen were⸗ 

ken zn des verſtants ende Des willes / hoe con: 

nen Die den Gheefte ende oock mede ons toeghe⸗ 

feljpewen worden / ten Ware DOD? de gemeynſchap 

onfer neerftichept ende arbepts MEL be genade 

Gods: Iet defe clepne fwarichept ſullen Wp lich: 

tehek comen / ift dat Wp te rechte bebencken op 

wat wſe de Gheeft Godts werckt mde Bopli- 

Zeeene bat gen, Vatis een wpeemde gewekeniſſe Daer miede 
niffe geno {p ons njdelijck Befwaren : Want Wie ig (oo on: 

mene * mje/ dathp foude achten dat God de menfche 
roerde ende Doeve / gheljek alg wp eenen ſteen 

Antwoort. worpen? Daer en volcht ooch ſulcks niet upt on” 

fer eere. Onder de macht deg natuerlicken men 

fcheg rekenen wy / prjfen / berwogpen: willen / 

Wepgheren: ſoecken / wederſtaen: te weten / de 

pdelhepdt pryſen / het rechte goet verworpen; 

quaet willen / goet Wepgeren: booſheyt ſoecken / 

„Peene derrechtveerdcheyt wederftaen. ar doer de 
Weeekein Meere hier in tre Weten/ift dat hp wil fulcke ver⸗ 
den uptvers Draepthept ghebzupeken als cen inſtrument ſyn⸗ 

zoiet · ¶ Dertoomichept / foo beweecht eñ ſchickt hp daer 

toe Die hp wil / op dat hp doop een booſe hant fijn 

goet werck volbzenghe, Zullen Wp dan fulcken 
boofen menfche (Die alfao Ber vErmonbenthept 
Gode dient / hoewel hp foecht alleenlyck ſynder 
boofer begeerten genoech te doen) verghelycken 

bpeenen ſteen dic Doo eenst anders ghewelt ghe⸗ 
Worpen/niet en Wozt ghedreven door ſyn ben 
roerimgbe / ofte gevoelen / ofte mille + Wp fien 
wat grooter onderfchept hier inis. Maer Wat 
doet God in de goede menfchen / vande welche 
woomemelijck hier Wordt ghevraecht 2 Da 
God ſyn rijche in hen oprecht / Daer werbindert 
ende bedwingt hp den wille door ſynen Gheeſt / 
op dat Gp niet doo? ongheftadige begeerljchhes 
den opwaerts ende nederwaerts ghetrocken en 
worde: — — | Schicht / maeckt ende bez 
weecht / Den wille deg menſches / nae Den reghel 

noch valle. Hierom ſcheyft Auguſtinus / ſeg⸗ 

gende: Gijp meucht ſeggen / So worden wp dan 

Jedeeven / eñ wercken iẽt Door onsfelven. Zae 
‚ ghp werckt eñ woar gedreven:eñ Dan werct ghy 
Wel / als ghy van den goeden gedreven wort. De 

Gheefts Sods die u dryft eñ roert / is den were: 

kenden een hulper: hy Geeft Den naem hulper / om 

dat ghy oac Wat doer, Au De eerſte woorden ver⸗ 

maêr Gp dat de Werchmge des menfcijes niet en 

mort wech genomẽ Daar De roeringe Des geeft s. 

ant de wille is upt De natuere / eñ Wor ghete⸗ 

geert op dat hp ſtae nae het goede. Maer Dat hp 

terftonr Daer nae ſeyt / dat men wpr DÉ naem Bute 
per/ mach verftaen Dat Wp oac war DOEN, Dat en 

| upt ong (elven pet toe fchzeve : maer op Dac hp 
oufe luphept niet en ſtercke / fa vereenicht Ip alfa 

Gode werc mer het onfe/ Dar De Wille zp upt der 
natuere : maer de goede ulle upt Der genade, 

Daerom Gadde Gp Weynich re Bozen gefept / DAE 

wWo ſonder Oods Guipe miet alleenſyck wiet en 

\connen overwinnen/ maer ooc niet (elfs ſtryden. 

\xs Dier upt is Ger openbaer / Dar de ghenade 

‚Gods (gelekt De naem gebrupckt wort alfmen 

ſpreeckt vande wedergeboorte) is Cen regel deg 

geeft om den wille Des menſches te be wegen/ 

eft vegeeren. Ende de Geeft en can Den Wille niet 
regeeren fonder te Beteren/e 
nieuwensdacram fegge Wp d 
dergeboorte is / Ger ghene Dat onfe is / te niet te 

waken. Defgelijer cn can de Geeft den wille niet 
beteren fonder Den ſelvẽ te roeren / dryven / bewe⸗ 

fi vermabken / eñ DET: Da: /re 

betaemt ons niet alſo te nemen; gelöckof jp ons 

Met beflunt 
haa De ante 
Wwoortop dert 
Lactfzen hoop 
Der argus 
meuten:/ 

Wes 
at het begin Der wer ten/ Bodte 

genade alles 
mons werct/ 
alfoo noche 
tans / dat ala 

gen eñ onderhouden: daerom ſeggen Wp met der ple en 

Waerhept / Dat gantfehelijck alte De wercken Die Baene 

daer upt comen / van ren 

verfahé wp niet / dat het Waerachtich is Dat Au⸗ 

guftinus leert /te weten / Dat dewille niet en Wort 

Gem zyn. Bier en tuſſchẽ en aten wordt 

ck op 
epe 

gelept te mes 
ten Op twee⸗ 

k Derlep wijfe/ 

door de genade te niete gemaect/ maer meer Herz boewel dae 

maeckt, Want deſe twee comen wel over een / Onfen wille 
‚Dat de Wille des 
hy Wort tot den waerach 

|peerdichepr beweecht / De verdorventhept ende 
| verdraeythe pt geberert zynde / eñ Dat oock mede 

een nieuwe wille wort in DEN meufche gefchapen/ 

dewyle hp alfa gefchent is eft ver Dopben / Dar hp 

moet gantſchelhc eenẽ nieuwen aert af Doen, Qu 

enig daer niet in denwech / Macrom Wp nier en 

fouden te vec 
Geeft Gods nous doet / hoewel ouſe wille upt 

Gemfelwenniet en. Doet dat vande ghenade Des 

Geefts zp verfchepden, Daerommaeren Wp in 

gedachtenifre Gouden dat ic ergens hebbe bp gez 

bracht upt Auguftino, te weten / Dat fommighe 
menfchête vergeefs ſorchfuldich zyn / om in den 

Wille deg menſches wat ergens goets te gecrije 

gen : want foo Wat vermenginghe de menschen 

willẽ upt de macht Des v2pen goerdunckeng tot 
de genade Gods brengen / dat en is niet anders 
dan der felver verdervinghe: ghelyck of pemant 

den Wijn vermenghde mer flychich ef: bitter War 

ter, Maer hoewel al warm den wille goers is / 

enckeïjck comt upt her ingheven des Bheefts, 

Pochtans dewyle de Wille ons is vatuerlyck 

tighen reghel der vecht 

er \aengebozen / foo en worden Wp nier ſonder oog: 
fate afefept dat werck te Doen / Des welckes lof 

God te rechte hem ſelven aen treckt sten eerften/ 

om dat al wat hp in ong Werct / ouſe 18 Doo? (jn 
mildichept/ fo verre Wp verſtaẽ dat bet van ong 

niet en camtsten anderen / omdat het berftant/ 

de \wilte/neerftichept ende arbept / de welcke 
hem 

b menſches vermaeckt wort / als ars aantrey 
ht⸗ niet daet coe 

endoet / Dat 
ban defe ghe⸗ 
uade Godts 
(oude moz 
gen gefcheps 
ven wozden. 

ge gefept worden dat te doen / dat de 



| | 

Cap.s. 
hem tot goet beweecht Worden/onfe zijn. 
16 De ghetupgheniffen Die Boven defen ban 
allen zijden te haope gheſchrapt worden / Die cn 
fullen de ghenen Drie een middelmatich verſtant 
—— ed veel fwarichepts aenbzenghen/ foo 
erve alg fp De baven-ghefchzeven wederleggin⸗ 

ghen wel hebben in ghedzoncken, Sp beenghen 
de reden bp upt den eerfken boeck Moſis:*Hare 
luft fal onder dp wefen/ eñ ghy fult de overhant 

Rege Daer over hebben, Ende fp verftaen Dit van de 
athofe Gene zonde / gheljck of Godt beloofde dat de zonde in 
47: Cain niet en foude De overhant hebben / Waert 
+ Benef47e Dat Gp milde arbeydẽ om die te temmen. Haer 

Wp ſegghen dat het met Get vervolch der woor⸗ 
eri den beter oder een comt Datmen Dit verftae van 
fiellende Abel ghefpzokentezjne. Want het voornemen 
boor coghen Godts aldaer / is Cain te vermanen Ban den 
toenrgere Boofen nit welcken hp begonfte teghen fijnen 

bꝛoeder té hebben. Ende dit Boet God op twee⸗ 
derlep Wwijfe/ ten eerften/ dat hp te vergeefs fulc- 
Ke booſheydt bedachte om baven ſynen broeder 
gheacht te zijne bp Godt / bp den welcken gheen 
dinck gheert en wort / dan de vechtweerdichepdt. 
Cen anderen / Dar hp te Beel ondDanckbaer was 
boorde weldaet Godts / welcke hp nu hadde 
ontfanghen / dewijle bpfijnen Broeder Dic hem 
doch ondeworpen was / niet en-conde kijden. 
Maer op dar wpniet en ſchhnen Defe uptlegain- 
ghe aen te nemen / om Dar de ander ons tegen is: 

Wet dede 
Blue caetſte 
Deels Des Ca⸗ 
Pittels / Daer 
in ſommighe 
algemepne 
plactfen ane 
derſocht 
worden. 
Deerfte 

De andere 
antwoort / 
waer mede 

De tegeuparp Taet ons Dat alſoo nemen / Dat Bodt Daer heeft 
ofte Dek Eene pan De zonde geſpronen. Iſt dat Get alfoa is / foo 
andere ge. _ Belooft God het ghene dar hp Daer fept / ofte de 
bangen hebiedt dat ſelve. Iſt dar hp het ghebiedt / ſoo 
Wojte Beker: wp beven bewefendat daer upt gheen 

beveſtinge der menſchelheker macht en can vol⸗ 
gen. Iſt dat hp het belooft /Waer is Dan de vols 
genginghe der belofte / / dewyle Cainis over: 

Wonnen vande zonde / overde welche hp be- 
oogde De overhant te hebben 4 Maer fp sullen 
eguhen / dat onder De belofte zp een —55 
tonditie beſloten geweeſt / re weten / dat hy ſoude 
de zonde over wonnen hebben / hadde hp daer te: 
ghen geffreden, Maer Wie (al deſe ommewegen 
aennẽmen! Want iſt dar deſe heerſchappie wort 
verſtaen van de zonde / ſoo en can niemant ver: 
ſaken dat die woorden gebieden ende vermanen / 
ende dat Daer in niet en Wordt beſchreven wat 
Wp vermogen / maer Wat wp fchuidich zyn / 
Bock boven onfe macht. Hoewel de fake ſelve / 
ende aock De ordeninghe D. r woorden / epffchen 
datmen Abelende Cam erghelycke: want de 
minder Broeder en hadde boven den eerſtghebo⸗ 
tenniet cheacht geworden / hadde defe niet door 
ſyn epghen boofhept minder gheweeſt. 

De tweede 17 Dp ghebruycken oock de ghetupgheniffe 
Plaerfe ges des Apoſtels / daer Gp fept/ f dat het niet en gaet 
ben bzief toe Mae pemants wille noch loopen/ maer na Gods 
Bomepuen ontfermen. Wier upt Willen fp bewijfen dar in 

| Ape. 16. den Wille ende neerftichert watis / het welcke 
hoewel in hem ſelven fwack / nochtans doo? de 
barmbhertichept Gods geholpen zijnde / miet en 
zp fonder geluckigen voor. ganck. Maer waert 
Dat fp wyſeljck overlepden ‘Wat fake Daer van 
Be ghehandelt Wozdt / foo en (ouden fp dre 

oorden nier foo onwijfelijck mifbrupcken. Ick 
Antwoort. Weet wel dat fp connen Ozigenem ende Bieroz 
Oeidibe7in upmum voorbzenghen tot befchermers haerder 

tAom.⸗9.16. 

Epiſtad uptlegginge: ende ick mochte wederom Augu⸗ 
Deet, ſinum regenten brengen; maer het en ge ons 
Pela. níet aen war Die gemept hebbẽ / iff dat het claer 

ig wat Paulus ghewilt heeft, Hp leert daer dat 
Be ſalicheyt alteentijck Dien berept is / dien God 
geweerdicht fijn barmherticheyt te geben: ende 
Dat de Hal ende verderf bijft over alle Die hy 

Het 1 I. Boeck. Fol.57. 
niet en heeft uytvercoren. Onder wat conditie de 
verworpene zijn / Dat gadde hp onder het creme 
pel Pharaoms beweſen:eñ de verſekertheyt der 
onberdiender verkieſinge benefticht hp met de 
getupgeniffe Sofie : Ick fal barmhertich zó n/ 
wien ick fa! bacmher:ich zijn. Ende hp beflupt 
dat het niet en geer nae pemants willen noch 
foopen/maer na Gods ontfermen. Iſt Datmen Weberleg: 
Dir aldus verftaet/ te weten / Dat de tille eñ ar: Bur, een 
beyt niet genoechfaem en zyn / em Dat fp te (wac 
zjn tot foo grooten fake : foo foude Paulus dat 
niet (eer beguameelgck gefproken hebben. Daer: 
om moetmen ſulcke fcherpfinnighe vonden ver⸗ 
worpen / als deſe is : Wet en ligt niet na vemants 
Willen noch loopen/ergo Daer ĩs eenighe wille eñ 
eenige loop. Want het gevoelen Pauli is eene 
voudiger: te Weren / Daer enis noch wille noch 
foope Dic ong tar De falichept benge / dit doet de 
barmherticheyt Gods alleë, Wañt hp en fpzeect _ 
bier ntetanders dan hp doet tot Cirum/ daer Citum 3.403 
bp ſcheyft / Dar De vriendelyckhepyt eñ goedichept 
Godts is verſchenen / niet upt de wercken der 
rechtveerdicheyt die Wp ghedaen hebben / maer 
nae ſyn onghemeten Batmhernchepr. Hie upt 
deſe woorden: Het en ig niet gelegen in pemants De tweede 
wille noch loopen / maerin Gods ontfermen) weveriea- 
Pillen verftacu dat Paulus daer mede eenighen ginge geno⸗ 
wille eñ loop re kennen geeft : Die ſelve en fouden er Ha ven 
[map niezcoctaren ap gheiycke wijfe té arqueren/ gain 
‚Daz wy eeniighe gocde wercken ghedaen hebben / 
om Dat Paulus verſaeckt dat wp de goedichept 
berereshen hebben upt de wercken Die Wp ghe⸗ 
daen hebbe. Iſt dat (p in Dit argument fepl fren/ 
foo mogen fp hare oogenop doen / ende ften dat 
oock in haer argument ſulck bedroch is. Pere: 
den Auguſtini is ooch flerch/te Weren deſe: Had: 
de Paulus daerom ghefept Dat het niet en is gez 
legen in pemauits wilten noch loopen / om Dat De 
ute noch de loop nier ghenoechfacm en zijn: ſoo 
foude men moghendat argument keeren / ende 
ſegghen dat her wiet en is gheleghen in be barm⸗ 
heruchept Gods / om dat die oock niet alleen en 
werckt. Ende dewyle Dit laetfte ongheſchickt 
ware / foo beflupt Auguſtinus te rechte / Dat 
Paulus Dit daecom ſpreeckt / om dat de menfche 
abecnen goeden wille en heeft / ten zp Dat hp van 
Godt boorberepdt Wopde : niet Dat wp niet en Pbilezerz: 
moeten Willen ende loopen / maer omdat Godt 
Dir Bepde in ons werckt. giet min onwijferdek 
en wopden van ſommighe menfchen de Woorden De derde 
Paun werdzacpt : Mpsjn Sodts medewerc HAPE WEE, 
kers : her welche ſonder twijfel gefpzokenis van, „co:.3.5. 
de Dienaers alleenlick / eñ Dar de Woogden mede: Autwoordt· 
werckers ghenaemt/ niet omdat fp pet uvt hen 
ſelven by brenghen / maer om Dat Godt Garen 
dienſt ghebruyckt / als hyſe Geeft bequaeni ghe⸗ 
maeckt ende met nootfakeljche gaven voorſien. 
18 Sp brenghen oock ghetupgheniſſen voort De vierdel 
upt Eccleſtaſtico den welcken men weet Dat ſyn plactfe upt 
autoritept is twijfelachtich. Maer of Wp ſchoon Ester, Lap. 
Gem niet en verworpen (het welcke wpmet goe⸗ £- · 4. 
den rechte mochten Doew waer ſterckt ho het 
bep gaetdunchen? te weten, Wp fept Dat de men: Ecclefstsere 
ſche terſtont Doe hp was ghefchapen / is inde 
macht fijns raets gelaten : eñ Dat hem zijn gebo⸗ 
den ghegheven / Doo, De welche hp (oude behou⸗ 
Ben wordẽ waert dat hp die bewaerdesende Dat 
be legen ende De doot / goet ende guaet / den men⸗ 
cheis voor gheftelt / op dat hp ahectijghe welck 
be wil. Waerdat alfa zjn/Dar de menſche heeft Antwoort. 
in ſyn ſcheppinge macht ontfangeu om het leven 
oft Be doot te ger rijgen ;wat ſalmen ſegghen / 
iſt Dat wp hier tegen antwoorden dat de men: 
fche Geeft fuiche macht verlozen : Ick en wit 

% ij vooz⸗ 

Exod.33.19. 

De derde 
wederleg⸗ 
guige upt 
auguſtuo. 
CEpiſt. 0. Fe 
ad vitalem· 

hl 



Cap.6. 
Eccleſ. · jo. pooꝛ waer Salomonem niet wederſpreken / dez 

welcke betuycht Dat de menſche is Ban denbe⸗ 
ginne recht gheſchapen / ende heeft hem ſelven 
gele vonden ghedicht: maer dewyle de menſche 
veraerdende / Geeft hem ſelven ende alte fijn goet 
verdorven / foo en volcht niet/Dat al War Ber cer: 
fter fchheppinghe wort foegheſchreven / ooch ter: 

e ftont der beracrde ende verdorven natuere tac 
antwoont omt, Daerom antwoogde ich niet alleenljck 
onderfchept hen / maer oock Eccleftaftico felwe (Wie hp oock 
hemaeckt gheweeſt zp) Iſt dat ghy wilt den menſche on⸗ 
BODE, derwĳfen dat hp in hem felven macht ſoecke am 

falichepde te ghecryghen / ſoo en achten Wp uwe 
autogitept van ſoo grooter weerde niet / Dat fp 
foude Den woordt Godes eenich achterdeel acn 
brenghen. Maer iſt dat ghy wilt alleenlick de 
booſheyt des vleeſchs Bedwinghen ie welche 
pleecht een valſche befchermingte te ſoecken / ſyn 
baofgept Gode toeſchr hvende: iſt dat ghp hiet: 
om fegt dat den menſche was rechtichepdt ghe⸗ 
gheven / op dat het openbaer worde Dat Ip ſelve 
is de oorſake ſyns ſelfs verderfs:ſoo laet ick Dat 
gheerne toe / (aa verre ick wederom daer in met 
waver cen come / Dat de menfche nu is doo? fijn 
eyghen ſchult berooft Ban De vercieringhen / daer 
mede hp in het Begin was van dendeere becleet: 
op dat Wp alfao te ghelycke belijden; dat hem nu 
niet een befchermet / maer een medechnmeeſter 

De vjſſte noodich is, if b 
placifereger 19 Maer ſy en hebben niet ghewoonleker in 
nomenwPr Den mant/dande gelhekeniſſe Chꝛiſti van den 
.332: tepfenden man / welcken de roovers haddẽ half 

doot in den wech gheworpen. Ick weet dat het 
bynae allen ſchrhveren feer gemepn ig / te leeren 
dat onder Get beelt ende ghelyckeniſſe des rep: 
ſenden mans/de ellendichept des menſchelycken 
geflachts wort voorghehouden. Ende hier upt 
willen onfe teghenſtryders bwyſen / dat de men: 
Ea niet en is alfa door De rooverie Des duypels 
ghecrenckt / dat hpniet en heeft wat behouden 
van dat geet Dat hpeerft hadde : Want daer is 
ghefchzeven / dat hpis halflevende ghelaten, 
Bant waer is dat halve leven dat hem is over 
gebleven / ift Dat niet eenich deel des rechten 

De eerſte verſtants ende willes en is gebleven, Cen cer: 
antwoordt. ſten Waert dat ick harer ghelyckeniſſe ofte alle: 
De allegorie gozie gheen plaetfe en wilde geven / War ouden 
(de eorre 1P Doch Boen? want ſp is fander twijfel van de 
pebewijs: Vaders ghedicht bupten het rechte gevoelen der 
rebenen/ghez Wooden Des Heeren, De allegozien en moeten 
—e niet voorder gaen / dan fo verre als hen de regel 
Setijchemf: Der Scheiftuere boo? gaet : foo Berre ift dar fp 
fen/zjute ſouden in haer felwen ghenoech zjn om eenighen 
aranck. gront der ſeere te leggen. My en gebreken dock 

— ine ch / ae dn ick —— — 
che ick Wilde / gheheel dat ghedichtſelte neder Woz: 

Aebiase Pen. Mant Godts woordt en laet den menſche 
boog andere Geen half leben / Fmaer leert dat het gheheel ver: 
——— daen ende verdorven is / ſoo veel het ſalige leven 
Agtenuet Zengaet. Ende Paulus vanonfe verloſſinghe 
#Epbefe.s. ſprekende / ende fept niet dat wp zijn geheylt Doen 

Wp half leben hadden / maer Dat wp zijn opghe⸗ 
Epe. 14. Wecht Doe Wp doot waren. Hy en roept aack niet 

de Half levende om de verlichtinghe Chrifti te 
ontfanghen/ maer de flapende ende begravene: 

Soansszs, Gheljek oock de Heere felve fept/ datde ure is 
becomen inde welcke de dooden ſouden Door 
ĳn ſtemme weder opffaen, Sowden fp hen fel- 
gen niet ſchamen een lichtveerdighe allegorie 

De verbe teghen ſoo clare ghetupgeniffen te ſtellen. Maer 
antwoozt/ neemt nochtans dat deſe allegorie zy cen crach⸗ 
Doeners tich ghetupgheniſſe / wat fullen fp daer mede te: 
haer fake toe: Gen ons beflupten/te weten : De menſche (ſul⸗ 
gelaten wort, ſen fp (eggen) is half levende ; ergo hy heeft Wat 

Een ander 

De tweede 

Van dekenniffe Godesdes Verloffers. 
gheſonts. Ick bekenne dat Gp heeft een ziele Die 
beguaemis tot verftant / hoewel fp niet en cant 
tot de hemelſche ende geeftelieke wyſheyt gera: 
lꝛen:hy Geeft eenich oordeel van goet ende quaet: 
ende hp heeft eenich gevoelen der Godhept / hae: 
wel hy de rechte kenniſſe Gods niet en Geeft. 
Maer waer toc dienen Defe Dingheut Pooꝛwaer De taste ig 
fp en connen niet maken dat het ghene dat Au⸗ A: 
guftinis fept / niet waerachtich en zp / te weren) SOME. 
Dat de onverdiende gaven aen De welche De falicz 
heyt hangt / zjn den menfche nae Hen Bal beno⸗ 
men; ende Dat de natuerlijcke gaven zjn verdor⸗ 
ven ende befmet. Daerom laet defe ontwijfelie: Het verrst 
ke waerbept bljven ſtaende / De welcke gheen⸗ tide de ſom⸗ 
fing en can ghef wacht worden / te weten : Dat —— 
het verſtant deg menſches ig alſoo gantfch Lan mgbevan 
de rechteerdichept ver bzeemdt / Dat het niet en Dat v>pe goet 
can begrypen / begeeren / noch foecken) anders Puncken. 
dan dat godloas/perdzaept/ fchandelje/onrepn/ / 
ende boos ig ; ende dat het herre ig alſoo geheel 
met het fenijn Der zonde doordroncken / dat het 
niet en cant anders Dan booſen ſtanck uptblafen. 
Ende ift dat de menſche ſomtijts eené ſchhn des 
geets berfoont / Dat nochtans het verſtant al⸗ 
trg met bedzieahelijcke geveynſtheyt bedeckt / 
ende het herte met inwendighe boofhept ver⸗ 
knoopt blijft. 

Het vj. Capittcl. 
Dar de verdorven menfche moet falicheydt 

in Chrifto foecken. 

Ewle Get gheheel menfcheljche geſlachte Be kenniffe 
Dis in ams perfoon verdorven ende ver: Siris 
gaen / foenig ong Die uprmemende edelheyt des te vergeefs 
eerften oorſpponcks / Daer Ban wp gheſproken oe * 
Gebben / met alleentjek boopderlijck / maer epzirum 
fal oock tot meerder ſchande ghedyen / tot dat onfen berlof- 
God (die de menſchen die Dao? de zonde beſmet (er Eerftont 
ende verdorven zjn / Boop fijn Werk niet en bez °° PV 
kent) verfchijne een Derloffer in den perfoon 
ſyns cenigen Soons.  Daeram dewyle Wp zijn 
upt Get leven gevallen in de doot / foo foude alle 
de kenniffe Gods des Scheppers daer ban Wp 
geſproken hebben / onnut zijn / ten ware Dat het 
gheloove daer bp guame / dwelck ons Bod in 
Thriſto tot eenen Bader voor ſet. Dit was wel 
de rechte ordeninghe / dat het maechfel der wee 
relt ong (oude een fchhale zijn om godfalichepdt te 
teeven/ende alfa tot het ceuwigeleven / ende de 
volmaeckte falichept comen. Maer nae Den val mo eerſte de⸗ 
Waer wp onſe ooghen Wenden / opwaertgende ven, 
nederwaͤers / alomme Linden Wp de vervloec⸗ 
kinghe Gods / de welcke dewyle fp oock de ont: 
fchuldighe creatueren met onfe ſchult befwaert/ 
foa moet fp onfe zielen met vertwyjfelinghe over⸗ 
vallen, Want hoewel Bod noch menichfins ſyn 
Daderlijcke gonfte tat ang be wijft/ fa en connen 
wp nochtang upt de aemmerchinge des werelt 
wiet verſtaen dat hp onfe Dader zp/ als ans onfe 
confcientie van binnen prickelt / ende bewyſt dat 
de zonde is een vechtueerdige oorſake onſer ver⸗ 
worpinghe / Waerom God ons nieten moet 
voo? kinders achten noch rekenen. Dier tac comt 
oock be lupheyt ende ondanckbaerhent : de wijle 
onfe verſtant verblint zijnde / nieten fiet Wat 
waerachtichzp : ende Wp berooven God boos 
feljeis ban (Gu eere / gelijck alle onfe fmnen boog en 
zjn. Daerom moeten Wp tot de veden Pauli Brander 
comen, Dewüle in de wijfhept Gods de werelt richt met 
niet en Geeft God ghehkent door De Wijfgept/fag des Apofters 
hever Bode bepaecht Booz dwaſe peêdikinge de —— 
gcheloovige falich temaken, De wyſheyt Boog 
noemt hp dat ſchoon ſchouſpel des Hemels ende 
der aerde / Bol van ontalliche bele maen 7 

ercken 



Cap. 6. 

wercken / uyt des welckes aenſchouwinghe Wp 
behoorden wijfelijc Bod bekent te Gebben: Maer 
dewijle Wp daer in (eer qualijek zyn voort ghe⸗ 
gaen / daerom weder roept hy ons tot het ghe⸗ 
toove Elzifti / het welcke den ongheloovighen 
walgheltjckt if om den fchijn der Dwacfhepdt. 
Daerom hoewel de peedikinghe des crupces 

heefrattije Miet met Ben menfchelcken verſtande over een 
Deet plaste eucomt / foo moeten Wp nochtans die ootmoez 
gbehadt ban Dichljck aen nemen/ iſt Dat Wp begeeren tot Bod 
beorperts onfen fchepper ende waker / van den welcken Wp 
Den karen zijn af ghevallen / weder te keeren/op Dat hy we⸗ 
Bons / daer: Derom beginne ons een Lader te zijne. Doo? 
ben fee Waer nae Den val des eerften menſches en heeft 
ne foe en gheen Kenniffe Gods macht ghehadt tot be fa- banden wech B À — 

die daer den ſicheydt ſonder den Middelaer: Want Chꝛriſtus 
Berpenensits en ſpeeeckt niet alleenlijck van ſynen tijt / maer 
gende gerbact alle eeuwen als hp ſepdt / dar Dit ig het 
Ehriftum eeuwighe leven /te bekennen dat de Dader is de 
weten ken waerachtige eenige Godt / ende Jeſus Chriſtus 
mel — welcken hp heeft gheſanden. Daeremis dier 
Endebare menfchen onwerftant te ſchandelycker / Die den 
boozwerdute hemel Woo? alle onbeplighe ende ongheloovighe 
deraernbeer menfehen open fetten (onder de ghenade Efjrifti/ 
nifenver Den Welcken de Schrifruere betupeht de eenighe 
DeSchaf deure te zyne:om tot de falichepdt in te gaen. Iſt 
epe ueder Dat pemiant wit dat woort Ehzifki trecken op de 
*Joan173. openbaringhe des Euangely allëenljck/ Die can 

lichteljck wederlept worden : Want Dit heeft in 
alle eeuwen ende onder alle Hepdeneneen ghe⸗ 
mepn gevoelen gheweeſt / dat de ghene Die Ban 
Godt Lerdzeemt zijn ende vervloeckt / ende kin: 
ders Des toorens genaemt/ntet en connen Gode 
behaghen fonder verfoeninghe, Wier toedient 
oock Dat Chriſtus der Lamaritaenfcher vrou⸗ 

Joan.4.ꝛꝛ. We antwaort. Bhp aenbidt Dat ghp niet en 
weet: maer Wp bidden dat Wp weten : Want de 
falichept ig upt De Joden. Met welche woorden 
bp alteren veltgië der Heydenen betupcht valfch 
te zijne /ende bewijft de oorſake / te weten / om Dat 
onder de Wet de Salichmaker was alleenlijck 
den uptbercorẽ volcke belooft £ Waer upt volcht / 
Dat nopt gheen Godfdienft Gode behaecht en 
beeft / dan in Chzifto. Daerom fept oock Pau: 

Epbefeas 12, (US Dat alle De Hepdenen zijn (onder Godt ghe⸗ 
weeft /ende fonder hope des levens. Eñ dewijle 
uu Zoannesieert / dat het leven is van den bez 
ginne gheweeft in Chriſto / ende dat gheheel de 
werelt is upt het leven gevallen / fog Is het noo: 
dich tot Dic fontepne weder te kererẽ:eñ daerom 
bercondicht Chriſtus foo Berre hp de berfoener 
is / hem ſelven het leven te zijne, Ende voorwaer 
de erve Der Hemelen en comt niemande toe / an: 
ders Dan den kinderen Gods, Ende her en bez 
taemt niet pemandt in de plaetſe ende orden der 
Kinderen te ſtellen / dan Die in het lichaem des 
eenich ghebozen Soons gheplant zijn. Ende 
Joannẽs betupeht claerlijck / dat die hinderen 
Gods worden / Die in den naem Des eenich · ghe⸗ 
bozen Soons ghelooven. Maer dewile ick noch; 
niet epghentljck en hebbe boo? ghenomen van 

| Erveven Den gheloove in Chriſtum te handelen / foa fat 
‚enden — Bet ghenoeth zijn Dit alg doo loopende / aenghe⸗ 
atracties roert te hebben. 
| bolckeenig 2 Ende daerom en heeft Godt nopt hem felven 
| Soonomt Den FPfraelitifchen volcke ghenadich vertoont / 
mre, noch hope der ghenade ghegheven / ſonder Mid⸗ 

| fender Czi- Delaer. Gek late De offeranden Der wet varen) 
| flo den mid: Door De welcke de geloovige claerlijck eñ opent⸗ 

Delatr. lick gheleert waren/dat fp niet en moeften de faz 
ben Is geno, Hetjept ergens anders ſoecken / dan in de verſoe⸗ 
menuptde ninge / de welche Ban Cheiſto alleenlijck geſchiet. 

\tercmonie Ick ſegghe dit alleenlyck / dat de ſalige ende ghe⸗ 
reg luchtabe ffant der ghemepntenis altijts inden 

Beſlupt. 
Deſe leere 

Joan.i.q. 

Joan.i.i2. 

Het II. Boeck. Fol.sg, 
perfoon Cheiſti ghefondeert gheweeſt. Want Deanver 
hoewel Bodt gheheel Abrahan s geflachte Geeft eeh. 
onder fijn berbont begrepen / foo bewijft noch⸗ berkiefmebe 
tang Paulus wifelijcht dat Chriſtus epgentlie ban Awza: 
dat zaet is / inhet welche alte Bepdenen (ouden — 
gheſeghent worden. * Want wp weten dat niet z.6. 
alle die nae den vleeſche uvt Abraham ghebozen * Sencia 
zyn / en worden onder Ger zaet gherekent. Want ende · 13. 15 
op Dat ick fwijghe van mact ende andere: — 
is het gheſchiet Dat uyt De twee ſoonen Iſaac/te 
wetem Eſau ende Gacob/ de welche twreliugen 
waren / de een Wert vercoren / ende de ander ver⸗ 
worpen / doen ſy noch in des moeders bupck te 
famen waren ? Jae hoe is het gheſchiet dat de 
eerft · gheboren wert verworpem ende De jonger 
alleen uptercopen 4 Maer upt is het oock ghe⸗ JRum.r 133 
ſchiet / dat het meefte Deel verworpen wert  Sod ende.-6.65- 
ig het Dan openbaer /dat Abrahams zaet wordt 
voognemelijchs in een hooft gherekent: ende dat 1. Corross 
de Belofte falichepdt niet bafte en is eermen tot 
Chꝛiſtum conit / Wiens ampt is / te verfamelen 
dat verſtropt was, Soo was dan de eerſte aen: 
neminghe des volcx Godts aen de ghenade des 
Middẽeẽſaers gheleghen. Hoewel dit niet en is in 
Moſe met feer clare waarden uptghedzuckt / (oa 
is het nochtang openbaer ghenoech bat het inc 
ghemeyn alten godfalighen bekent was. Want 
eer Daer een Coninck Was onder het volck ghe⸗ 
maecht / ſpreeckt Wanna de moeder Samuelig 
in haren fanck a dus / van de gheluchichepdt det 
godfalighen/ Godt ſal ſynen ConingGe ſterckte 
gheven / ende fat den hoorn ſyns Meſfie verhef⸗ 
fen. Met welcke woorden fp te kennen gheeft / 
dat Godt (al fn Ghemepntezeghenen. Wiet 
mede comt oock ober een / Dat Wepnich daer on: 
der gheſchreven is: De Priefter welcken ick fat 
fetten / fal boo? mijnen Bhefalfden wandelen, 
Ende Daer aen enig geen twijfel / dat de Wemel We gene ELL 
fche wader heeft Willen een levende beelt Ehzafti men vers 
laten in David ende ſyn naecomers fchijnen, gaert upt ve 
Daerom Willende de godfalighe vermanen tot jn ef 
de bzcefe Gods ſgebiedt hp den Sone te cuflen : Eorunckiiene 
Waer mede oock De woordẽ Des Euangelij ober weerd.chepty 
een comen: * Wie den Sone nieten cert / Die eert inDaniog 
ben Dader niet. Soo dan) hoewel het riche Der Benares 
thien aheflachten Doo? afwickinghe vervallen is mer heers 
Was / foo moefte nochtans het verbont blijven lcke getups 
ſtaende / dwelck Godt met David ende fijne nae: Blur 
comers ghemaeckt hadde / gelijck hp heeft doot + pfat:.ro. 
de Propheten gheſproken: * Ick en (al bet rycke $laan.s 254 
niet gheheel fchepden om David —— dienſt⸗ —— 
knecht / ende om Jeruſalem / De welche ick upt⸗ — 
vercoren hebbe:maer Dijn fone ſal een aheflachte 
behouden: Die wort daer twee ofte driemael verz 
haelt. Daer wordt ooch claerlyck bp geſchreven⸗ 
Ick fal het zaet Davids verdrucken / maer niet 
eeuwichlyck. Ende wepnich tijts daer na Wort „me, 11.39s 
gefept : Om Davids ſyns dienſtknechts wille / 
beeft Godt een heerfe ghegheven in Jeruſalem / : rea‚rs.4, 
dat hp hemfoude eenen (one verwecken / ende 
Berufalem ghefont bewaren. Ende alg het rijcz 
ke nuftont te vervallen / Wort wederom gefept : 
Godt en Wilde het geflachte Jehudaeh niet vers 
derven / om Davids ſyns dienſtknechts wille / 
om dat hp gheſproken hadde / dat hp ſoude hen 
ende ſynen kinderen een keerfe gheven eeuwich⸗ 
lich. De ſomma come hier op upt/ dat Godt al 
fe ander voorby gaende / heeft David uptverco⸗ 
ren / waer in (hu welbehagen foude ruften / ghe⸗ 
lc erghens ghefept wort. Hy heeft den taber⸗ 
nakel Silo ver wozpen/ ende den tabernakel Ho: 
ſeph / ende her gheflachte Ephraim en heeft ha 
niet uptvercoren: maer heeft het gheflachte Fez 
hudach uptuercoren / den berch Dion welcken 

H tig hulief 

Le£arzeros 

2Aeg..t9⸗ 

Pſal. 6.60⸗ 
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Cap.6. Van de kenniſſe Gods des Verloffers. 

pale, hanghen. Dieram roept David: De Heere ig de , be hem tot ghetupghe den volcken ghegheven. 

Pfalszosroe Alſoo ſeyt hy oock ergens: Bewaert ons Wee: |De Dagen comê inde welcke ick ſal David eenen 

PfalasBerse ons Heere / ghefeghentis die / Die comt inden | met henmaken, Item erghens van de onghe⸗ 
ze 

is / dat de gheloovige worden tot Chriſtum gez | fept hp : Myn dienftknecht Wavid ſal haer Co⸗ Ezec · z. 24. 
roepen / op dat fp hopen door Godts hant falich | ninck weſen / ende fal een Gaerder wefen over hen =,- 
te worden. Dit ſelve betupcht oock een ander | allen/ eñ ick (aleen eeuwich verbont des vreeds 

ral. 30.418. 

llen hen ſelven een hooft ſetten. Wet welcke hp 
wert upt den lande ghevoert / ende het lant ber: | Daer nae claerlijcker uptlept/fegghende: De kin- 
Woeſt | ende alle dinck ſcheen verloren te zyne | ders: Iſrael (uilen weder Keeren/ende Den Meere 
oa beclaecht hp voornemeſyck / Dat door De ber: | haren Godt ſoecken / ende David haren Coninc, 
ervinghe des rije is den gheloobighen de hope | Ende Micheas oock vande wederkeeringe des 

Chꝛen.· a.ꝛo genomen : Ehuftus (fept hp) de gheeft onfes | volck fpeekende/fept claerlijck: De Coninck fal Mich.z,r34 
monte is ghevangheninonfe zanden / tat den | boor hen gaen/ende De Heere voorgaen. Alfo oac 
melcken wp ghefproken hebben/fegghende : Wp | Amos willende de vernieuwinghe des volcr bez 
fullen in dn fchaduwe leven onder De Bepde: | loven / fept : Ick ſal in dien dach den tabernakel 
nen, Mier upt is het nu openbaer ghengech/Dat | Davids die vervallẽ is weder op wecken / ende smog 9,110 
de Geplighe Wader onder de Wet / Cheiftum | dat in hem is ghebroken / falich maken / ende 

fijne bervallinghen fal ick ap vechten, Want dat 

fontepne + God is upt gegaẽ tot falichept ſyns volcx met | ninck camt u rechtweerdich ende een ſalichma⸗ Zacheo.o» 
Shiioole nen Weſfias Ende wanneer De Propheten | Ker. Het welcke wel over ef comt met De plactfe 
banieredes fpyeken tan de bernieuwinghe der ghemeynte | des Pſalms boven verhaclt : De Heere is de 
bertcouz o roepen fp het volck tot de belofte die David ſterckte der falichept ſyns Bhefalfden/ vewaert Pſal.28. . 
ns, gegeven is/bande eeuwichept deg ver, Ende | ons Deere: Baer wort De ſalicheyt van dE hoofde 
gebecht oan Datenis gheen wonder / Want anders en foude | aen tot hert gheheel lichaem verbrept. 

inbem. _ Bet gerbont niet ffantvaftich gheweeſt hebben, 4 et de ghetupgheniffen heeft Godt de Jo⸗ oon eeft ve 

gher Schzif: gheboden,  Sonuma/ alle de Propheten / als fp | kidderen / doen Cheiſtus wepnich tyts voor fijn 
tueren, — wilden bewijfen dat Godt verſoenljc was / heb⸗ doot te Gerufalem in quan : ende fonghen 



dat Godt is 

— Ehriſto tot den Dader / ſoo geeft hp nochtans te 

C ap. $ Ld 

Mart.zies. Hoſianna den Done Dabids. Tant het ſchijnt 
bp den gemepnen man bekent ende gewooniyck 
gemeeft /ende uyt gemepn gebzupek genomen te, 
zyn / Datfpfonghen dat fp in De toecomſte des 
Berloſſers alleemck / een teecken der barmher⸗ 
tichepdt Godts hadden, Hierom ghebiedt Chai: 

pefticht ie/ ſtus felve ſynen Difcipulen / dat fp in hem ghez 
mitsdien iooven / opdatfp befchepdelijck ende volcome⸗ 
Chziftus fel= lek in Godt gelooven: hp ghelooft fept hp in 
be fuler boo: Godt / ſoo gelooft doch in mp. Want hoewel (om | 
Beg aefen opgentlijck te facen) Get geloove op climt van | 

/ w 

Dwelck be- 

Kennen / dat het gheloove hoewel het op Godt 
fact / nochtans weynich te ſamen vergaet / ten 
zp dat Chriſtus daer tuffchen come om dat in 
fterche vaſticheyt te houden ; anders is De maje⸗ 
(kept Godts oock hooger Dan dat de fterffelijche 
menſchen / Die als Wormkens op der aerde crup⸗ 
pen / (ouden connen daer toe geraken, Daerom 
dat ghemepn Woost / te weten / dat Godt is de 
ghene daer op het geloove fiet / late ick alſoo toe | 
dat het nochtans moet gebetert oder / Want 
Chriftus èn wordt niet te vergeefs ghenaemt 
het beelt des onfienelgeken Godt : maer Wp | 

Dacrom 
heeft dat gez 
mepne woort 
(te weten) 

Des geloofs 
oogemerck) 
herbeteringe 

| ftebercla= worden Daer Doo? vermaent / Dat Wp nieten , 

Do 
| Eeloff. leise 

| 

einge ban ronnen Godt tot falichepdt bekennen /ten zp Dat | 
Yp ons voor ooghen comt in Chriſto. Ende hoe 
Wel het gene Dar De Propheten hadden van den 
Perloffer gheleert / as bp de Goden doo? val 
ſche gedichtfelen der Schryveren verdupftert/fa 
heeft nochtans Chriſtus dat ghenomen als een 
ſake Die eendzachtichtijck aen genomen ende, 
beleden Was / dat in de verdorventheyt geen an: | 
Der middel noch geen ander wije der verloffinge 
der Ghemepnte en was / dan door den Midde⸗ 
lacr, Wet en Wag den ghemepnen man niet foo 
bekent alg het betaemde / Dat Paulus leevt dar 
Cheiſtus is het cpnde Der Det ; nochtans ig het: | 
upt de et ſelve cit upt den Pꝛophetẽ openbaer/ 
hoe waerachtich eude feker Dat (clue zp. Icken 
ſpreke noch niet Ban het geloove / Want hiertoe 
falergeng beguamer plactfe weſen: maer dit al⸗ 

Aib.z.tap. ꝛ leenl jck fullen de Hefer s vaft houden : Dat de 

Qom.ic.4. 

‚Det beflupt eerſte trap tot Gedfakchept zp te bekennen dat 

chept niet 

deſes han: 
Delg ban 
Chꝛiſto. 

Godtons is een Bader om ons te beſchermen / 
regeeren/ ende ſtercken / tot dat hp ons verſa⸗ 
mele in de eeuwighe erve (jus vijcr;ende dat het 
bier upt openbaer is Dat Wp bovẽ gefcpt hebbê, 
te weten / Dat de (alichmakende kennifie Godts 
niet en can efen (onder Chriſto / ende dat ho 
daerom vande beginne Der werelt aen / is allen 
ugtbercogenen boo? gheſet / omdat fp ouden op 
hem fien / ende haer betrouwen in hem (oude 

Sewhs ahe⸗ Elten. Op dit gevoelen ſchryft Freneus dat de 
homenupt Dader die onmeteltjck eñ onepndelijch is / in Ben 
het ghetür⸗ Sone is epndelijck eñ metelijck / om Dat hp hem 
Dea dre felwen Geeft nae onfen mate ghevaecht/op dat hu 

doop de onmeteljckheyt ſynder eerlijchhept/niet 
onfe verſtant en berflinde, Det welcke de onhep: 
tige menfchen niet oberleggende / verdraepen Dez 
fe woorden tat cen godloõs gedichtfel/ gelijck of 
alleenljck een deel der Godhept van de gantfche 
volmaeckthept bloepende/in Chriſto ware : hoe⸗ 
mel fp niet anders en bedupden / dandat Godt 
Woet in Cheifto alleenlijck bekent ende begrepẽ. 
Defe woorden Foannië sn puuners altHdts 
Waerachtich gheweeft : Wie den Sone nieten 

— heeft / die en heeft ooc DE Dader niet. Mant hoe⸗ 
* — welvoortiden Beele menſchen gheroemt hebben 
Dan/vatde dat ſy de opperſtẽ God des hemels eñ der aerde 
—— — dienden: nochtans fp geenen Middelaer 

en hadden / ſoo en was bet niet mogelijck dat fp | 
de barmbhertichept Godts fouden Wwaerachtichj: 
Ich (maken /ende alfoo gelooven dat hp hen een | Renn 

Het 1 1. Boeck; 

dichlic te leven / is voor geftelt: maer de gãntſche 

Fol.59. 
Pader ware. Daerom dewmijle fp het hooft niet 
en Gadden/ te weten/ Chriſtuni / fo was haer 
kenniffe Gode pdel, Waer upt het ooch ig gheco⸗ 
meg / Dat fp ten epnde in grove ende fchadeliche 
fuperftitten vallende / haet onwerenheprt open: 
baerden. Ghclijek te Defen tijde de Turcken 
hoewel fp met vollen monde roemen / Dat de 
Scheppers des hemels ende der aerde haer God 
is / ſoo ftellen fp nochtans eenen afgod in de ftede 
deg waerachtighen Gods / de wijle fp Chriſtum 
verworpen. 

Het vij.Capittel, 

Dar de Wer isghegheven , niet om het Iſraeliti- 
fche vòlck onder haer te behouden , maer om de 
hope der falicheydt in Chriſto te voeden tot dat hy 
quame, 

We Die gheduerighe ende opdentlijcke verz 
bolgingge nu ban ons verhaelt / mach „epn newer 

men verſtaen f dat ontrent bier honder jarenna fen‚dat den 
Abrahams door de Iet niet enig ghegeven/ am zafchen 
het uptbereogen bolck afte legden van Chriſto: Lobfdieuft 
maer heel meer om Gare herten in de hope te voor ve hant 
houden totdat hp quame / ende oock om een bez Noſis Den 
geerte tor hem in hen te antfteken / ende in De OpDEn zoleke 
verwachtinghe te nerfterchen/ op Dat ſy niet en ais op helers 
fouden Doop De feer lange vertoevinghe / befwijc: lep manieren 
ken. Onder Den nacm Der Met en berftae ick jor Lbatum 
niet alleenlijcke de thien Gheboden / in de welche Dern. 36 
ons eenen regel em godſalichlick ende rechtveer⸗ — — 

Actoꝛ. .6. 
Galat, Je 19. 

Eerſtelijck 
wort int ge⸗ 

forme der religie Die Bodt Geeft doo? de hant 
Moſis ghegheven. Want Moſes en is nier ghe⸗ 
geben tat fulelk eenen wetgever / Die de zeghenin: 
‚ge den geflachte Abzahams belaoft/ foude wech BemefiSere 

220184 
nemen : Ja wp fien hoe hp alom de Joden van 
Dat onverdiende verhout Dat met hare Dade: 
ten was gemaeckt / des welckes fp erfgenamen 
Waren / ghedachtich mmeckt / ghelck of hp on 
Dat te vernieuwen / gheſonden ware. Dit is ſeer Te weten / 
openbaerle verclaert met ceremonien ende upte paneer. 
wendighe Bodfdienften,  IDant war faude an- fcaisgen enz 
ders pdelderg-ende beuſelachtigers zijn / Dan de grooremes 
Dat de menfchen om hem felwen Bode te ver: pend ce⸗ 
ſoenen / ſouden Die ſtinckende reucke upt het verte 
der beeſte offeren? ende om Gare vuple feylen af 
te waſſchen / fouden tot de befprenginghe det 
waters ofte blaetg loopen? Somma / de gant⸗ 
fche Goddienft Die in de Wet is beſchzeven / ſal 
een ſpottelhck dinck weſen / tft Dac hy wort in 
hem ſelven gheacht / ende gheen ſchaduwen 
noch figueré en vervaet/ mer de welcke de waer⸗ 
heyt over een come. Paeromenis het niet ſon⸗ 
ver oorſake / dat in de Woorden Stephani / ende 
oock in den Sendtebrief tor Hebreen / Die plaet⸗ Actor, ans 
fe foo neerftichlijck aengemerckt ende ghewegen ——— 
wast / daer Godt Moſem ghebeet al wat tot den 777710 
Tabernakel dient / te mañen nae Get exemplaer 
dat Gem Was op den berch vertoont.Want had⸗· 
de den Joden nict war geeſte jex voor geſet ghe⸗ —— — 
weeſt / daer op fp moeſten (ten ende daer ua ſtaen 30 
ſoo en ſouden fp niet min Garen acbepdt ende ge genomen 
meepte in ſuleken Godfbienften verloren heb: ee 
ben/ dan de Hepdené mare Beufelachtige god: sai more, 
Dienften. De onbeplighe menfchen die nopt en 
hebben ín de oeffeninge der Godfaliche pot neer: 
ftichept gedaen / en connen ſoo menigherleg wijz 
fen des Sodſdienſts van Moſe befch2even / niet 
fonder alge hooren: ende en zijn niët alleenlúck 
verwondert waeram Godt dat Iſraelitiſche 
volck heeft met ſoo grooten heop Der ceremas 
uien vermoepdt / maer verachten ede beſpotten 
oock de ſelve / ghelijck kindiſche fpelen: te weten / 
omdat (p het epnde nier en aenmercken / ne 



Vande kenniffe Gods des Verloffers, 
Get Weleke De figueven Der Wet moeten poel, gelycks met nieuwe facrificien comte om Godt N 

Dat tweede geacht worden. Maer dat Loorbeelt bewyſt Dat te verſoenen / foo Betooft Eſaias nochtans dat Lfais3.3t | 
bewys / ghe⸗ Godt nieten beeft de offerhanden geboden am, alle zonden fullen Door cen offerhande gherey⸗ wil 
Denen ſyne diengers in aertfche oeffeninghenbefich te | nicht ende bergeven worden. Eñ met hem comt 

Cap.7. 

Kigeban ve houden / maer meet om Gare herten eñ verſtant oock Daniel overeen, De Priefters die upt Det manons. 
gevemonien, hagheraptebeffen. t Met welcke fao mach upt 
Setseds, fijn natuere opebaer zijn wãt dewyle hp Beert 
bewhs ge⸗ is / ſo en behaecht hem anders geenen dienft dan 
nomenban Die geeſtelyck zy. Bit wort door foo vele getuy⸗ 
— natter geniſſen der Propheten betupcht/ met de welche 
.Co.3.17. ÎP Der Goden onverftant ſtraffen / om dat die 

mepnden / dat allerlep offerhanden pet bp Godt 
gheacht worden. Hebben de Propheten dit ghez 
daen om De Wet eenichſins te verminderen? 
eert / maer De wijle fp Waerachtige uptleggers 
der Fet waren / (ao wilden ſy de ooghen des 
volcx alſoo tot het rechte epnde eit merck bewe: 
gen / van het welche De gemepnen man afdwael- 

Datbierde De Oock upt de genade die Den Joden Woet aen 
bewijs/geno: geboden / mach men verftaen Dat de Met niet 
Genade pie PDEL en was van Cheiſto: wãt Moſes Heeft hem 
den Hoen deſe aenneminge als een epnde der Wet boo? gez 
aengeboden ſtelt: te weten /dat fp ſonden Gode wefen tot een 

GEkaD.n 0,6, Priefterljeh Coninckrijek / het welcke fp niet en 
Deutirs  CONDE geerygen / onder graoter ende coſtelijcker 
endesrgsze verſoeninghe Dan door het bloet der beeſten ghe⸗ 
dln idee fchiede, Want hoe foude Dit oser cen comen/Dat 
Sers, Name hindert die doop ervelijcke fmette worde 
Epbefez3e alle flavenderzonde ghebozen/ ſouden tot Cor 

nincklcke weerdichept verheven worden / ende 
alfoa der eerlhckheyt Godts deelachtich weſen / 
ten ware Dat ſp Dat uptnemende goet Doo, eenen 

Dat viſſte anderen vercregen? Eñ hoe conde oock het recht 
bewijs/aeno: DES Priefterdoms (fn macht onder Die hebben) 
men vande die Door He onrepnichept Der zonde Waren grau: 
ee welyck woo? Godt / hadden fp niet in cent heplich 
ven tE hooft geheplicht geweeft £ Dacrom wendt Pez 

ttus dat woort Moſis (eer Wel / leerende dat de 
volhept Dier genade Daer Ban de Joden onder de 
Wet een ſmaße hadden ghecreghen / is in Chriſto 
volbꝛaeht.· Bhp zijt (fept hp) Dat uptvercoren 

repetrge geſlachte dat Conincklycke Prieſterdom. Want 
Dit veranderinghe der Woorden / geeft te kennen 
dat de ghene Dien Chriſtus is doop het Cuange: 
lium Berfcheenen / meer vercreghen Gebben / Dan 
hare baders : dewyÿle fp alle met Be Priefterlijc: 
Ke ende Conincklcke eere begaeft zjn / dat ſy op 
haren Middelaer betrouwende / dorven vepelijc 

Aom,B.33 poor het aenſchhyn Gods comen. _ 
pe, 2 Cũ hier moet men onck copteljck aenmerc: 

7 deg ken/ dat het Ljcke ten eynde mm bet gheffachte 
feboogftel- Davids opgherecht / is een Deel der Wet / ende 
ïinge/dat won onder Ben dienſt Moſis bearepen : Waer 
(ramelck) pe voicht Dat Cheiſtus alfoa wel in het gant 
outen godfa: ſche Levitiſch geflachte/ als in Davids naeco⸗ 
lighenie gee merg / is Den ouden volcke ghelck in twee fpiez 
Beelteen geis boor oogen geſteit. Want (ghelijck boven 
totCbziftnm, ghefeptis) fp en conden anders Loor Godt noch 
genomen wt Eoningen noch Pziefters zijn) Die der zonde ende 

Peaenmere des doots (lader / ende doer haer epgen verdor 
Eoninck- venthept ontrepnicht waren, Wier upt fietmen 
zijcke) darin Hat woordt Pauli (eer Waerachtich te zijne / te 
Dabids wetem dat De Joden Wart onder de Wet gelijck 

is, onder de bewaringe eens fchaolmeefters gehou 
den / tot dát het zaet qguame / om Wiens wille de 
belofte was ghegeben, Want dewyle Chriſtus 
noch niet en Was ghemepnfaemljek van hen bez 

nomen ban _Hent/foo waren fp gelijck kinderen) der welcher 
het epndeder ſwackheyt moch nieten conde be volcomen Wez 
sremonien, tenfchap der Hemelſcher dingen Berdzagen Hoe 

ſy Door Be ceremonien gelhck met Der hant woz: 
den tot Chriſtum ghelept / dat is boven ghefept : 
eñ can upt vele getupgentffen der Propbeten bez 
ter bekent Worden. Want hoewel fp maeften das 

Balatzez4. 

Het ſebenſte 
bewijs ge⸗ 

geſlachte Levi verordent waren / gingen in het 
heylige / maer Daer is eenmael vAn eené eenigen 
Pꝛieſter geſproken / Dat hp ig met eenen cet ver⸗ prarrios. 
cozen om inder eeuwichept Paiefter te zure nae weboz.zot. 
de opden Melchiſedech. Doen ghefchiede de fals 
binghe met fichtbare olpe : maer Daniel verz 
condicht dag? fijn openbaringhe dat daer een an⸗ 
der falvinghe (al comen. Ende op dat ick niet 
meer en verhale / de autheur des Sendbriefs tot 
de Hebreen bewijſt met gele eñ clare Woorden gez 
— * het vierde —— tot De — 
e / dat de ceremonien zijn pdel / eñ van gheender 

Weerde / tat datmen comt tot Ehziftum. Ende — 
foo veel de thien geboden aengaẽt / moetmẽ oock nomen ban 
Defe vermaninge Pauli houden, dat Cheiſtus is Bers 
het epnde Der Bet / alten gheloovighen tot falice ver zeden. 
heyt:ende een ander/ * dat Chriſtus is een geeft) t Bomeroege 
De letter Die in haer felven doot is lebendich ma: Coꝛr.3.6 
kende. Want met die eerfte vermaninghe verz 
maent hp dat de rech tueerdichepdrte vergheefs 
wort met geboden gheleert /tot Dat Ehriftus die 
dooz onverdiende toerekeninghe / ende Dooz den 
gheeft der wedergeboorte felve gheeft. Daerom 
noemt bp Cheiſtũm te rechte een vervullinghe 
ofte eynde der Met / Want het en foude ong miet 
voorderlyck zijnte Weten wat Godt van ons 
epfcht / waert dat Chriſtus den gheenen Die niet 
den onwerdraghelijcken laſte ende joche der Wet 
gerladen zijn / niet te hulpe en quame, Pp leert 
erghens datde Wet is om der obertredinghen 
wille gegeven: te weten / om Dat fp foude De mene 
fchem (hen hare verdoemeniffe toonende)veroot: ie 
moedighen, Doozt/dewijle fp is de waerachti⸗ enen zo 
ghe ende eenighe berepdinahe tat Chriſtum / ſoo ender.s. 
comen alle Dinghen Wel met malcanderen oper Salat, 3.24 
een/die fp miet berfchepden woorden leert. Maer 
dewijle Paulus ftrjt hadde met de verkeerde 
leeraers / Die bichteden dat Wp De rechtbeerdic: 
heyt verdienden door de wercken der Wet / faa - 
ig he fomtijts bedwonghen gheweeſt de Wet 
eyghentlyck ende naeckt te nemen / de welche 
nochtans anders met het berbondt der oftoer: Dreedere 
Diender aenneminghe/becleer ig, pan betieed 
3 Ende hoe Wpdoorde Wet der zedengeleert fe vewije, 
sijnde / te meet met ſchult befwaert worden / op Dat De wet 
Dat wp beweecht moden om verghevinghe te montigpe 
ſoeckẽ / dit ig ons noodich copteljck te leeren. AE iepdt toe 
dat het waer ig Dat de volcomeñtheyt der vecht: Criſtum. 
geerdichept ons wort in de Wet geleert : fo Volgt comes 

ù 

Galat,19 

oac daer upt Dat de volcomẽ onderbhoudinge der vertichedr 
Wet / is bolmaeckte rechtveerdicheyt voor God, die boor Bo 
te weten / door de welche de menfcle mach boog HIA, * 
den vichtftoel Gons rechtveerdich gheacht ende om vasten” 
gewefen wogden. * Daerom Moſes de Wet ge⸗ die niet en 
gheven hebbende / twijfelt niet Den hemel ende peld 
deaerdete betupghen/ dat hp hadde Pfraeli Het greet uns” 
leven ende den Boot / het goede ende Get quade / wijt van't tes 
voer neftelt. Eñ men can niet berfaken dat nae — — 
de oprechte ghehoorſaemheyt der Wet / comt de eeuwe 
vergeldinge Der eeuwiger ſalicheyt / ghelyck Die zen doot 
gan den Deere belooft ĩs. Ende wederom is ons —— 
noodieh te bekennen / of wp oock Die ghehoor⸗· ‘mebecnd 
faemBbepdt hebben / Doop der Welcker berdienfte ne ende voet 
wp mochten ſulcke pergeldinghe hopen, Want te foecken in 
wat ís bat groats/te fien dat De foon des eenwis LUL 
gentebens ide ouderhondinghe der Wer gele: onmezoro, 
gen : ten zp Dat wp weten of Wp Doo? Dien wWech ende 128 
cormentot het eeuwigte even comen 2 Eude in | 
Defedeele wort be ſwãckheyt der *— 7 Bom3ezo 

au 



Cap-7. Het H.Boeck. Fol.6ö4, 

De belofte⸗ ¶ Daerom ift dat wp de Wet alleenljck aen: dat alte Die onder De Wet sijn/Der berbloechinge 
niffenban De fen 

bct der zee perlozen geven / ende verbijftert eñ mifrooftich | ander reden dan deſe Want daer is gheſchrevben Zale se 

zonde ſp Garen dienarẽ Boor flelt/ verre verjaecht Wer: | kennen ghebende / jae als bekent ftellende/ dat 
et Den. Daer mocht pemant feaghen. Spot dan niemanr-en can Daer in blijven. Al watinde 
feergocne de Weere alſo met ons? Want war is dat anders | Schziftuere hoog ſeydt if / dat moer men achten 

 oogfakeden dan ſpot / de hope der gheluckichepdt ons Woo? te | eeuwich ende nootſakelhck te zijne. De Pelagia: 
Sonfalgben (etren/tat de felve ons te roepen ende vermanen, | nen guelden Auguftinum met dufdantge ſcherp⸗ 
FDeutz7.a6 Ende te betughendat fp ong berept is / hoewel | fimnighe reden te weten } Dat men Gode on: 
Mebin. nochtans hierentuſſchen de toeganck ons Miet ! verbe Doet / iſt datmen fept Dat hy meer ghebiedt 

vopen noch ganchbaer enis Berge: dan de gheloovighe tonnen door ſyn ghenade 
| 00 volbrenghen. Auguſtinus om defe vaſſche Bee 

fchuldinahe te ontgaen / bekende Wel Dat de 
Beere mochte foo Gp Wilde / den flerffelijcken 

} € jn woorden befchuldieht wor⸗ 
Det cracht niet aac met de conditie daer aen Gan: den die fept Dat het niet gheſchien en can / dat de 
gende, Want dan geeft Godt ons alfa alle dinck Schziftuete Bercondicht dat Get niet gheſchien 
onberdient / dat hp oock daer mede den hoop en fal, Maer ift Darmen ban dar woort diſpu⸗ 
ſynder weldadichepdt verneerdert Dat hponfe teert doen de Difcrpulen vraechden / Wie foude k 
halve ghehoorſaemheyt uiet verworpende / ende | connen falich zjn / heeft Be Meere gheantwoort / Mett. ron⸗ 
Dat tot De bolbzenginghe ghebreecht vergebende | dat het bp de menfchen onmogelijck is /maer dat 
ans maeckt De vrucht Der beloften der Wette bp Gode alte dinck moghelyck is. Auguſtinus hrg 

betupcht oock feex ftercheljch / dat Wp in dit susan.” 
t vol⸗ vleeſch Godt nemmermeer ſoo lief en hebben als Be fpiitu 

comelycker in de handelinghe der rechtveerdich⸗ wp fchuldich zijn. De liefde / ſeyt hp) volcht alſoo ete itera m 
makinghe det geloof & belepdt wozden / foo en | de kenniffe nae/ dat niemant encau Godt volcoz hed 
willen wyſe hier niet voorder vervolgen. melijck lief hebben / die niet eerft en heeftfijn auias. 
5 _Pudar wp gefept hebben / dat de onderbou: | gaethept bolcomelijck ghekent. Wy indefe wez 

Rath tent, Dinge der Wet onmogbelgek is / Dat moeten Wp f velt vreemdelinghen zijnde / fien door eenen fpiez 1-Pet.zerre 
ongefehieke MEE wepntge Woorden verklaren / ende oock be | ahelineendupfterreden / daerom olet daer Cori · tet 
ftbjnente veſtigen: Wantdit pleeght cen feer ongefchicht- | upt/ dat onfe liefde onvolmaecht is. Soo zp dan E 
sin/datde reden te fclhijnen./ (oo dat Wieronpmus nieter dit fonder twiffel dat de vervullingGe der Wet Gems: 
— beeft gerwijfelt dẽ ban daer over te verrondigẽ | amuagelijckig in dit vleeſch / iſt Dat wp de on⸗ 
Werg geeve Wat Hieronymo daer van ghedocht heeft / Daer | macht onfer natuere aenſien / gelyck oock ergens 
wort onmoz en is mp niet aen gelegen / Wp fullen onderfoec: | fal upt Paulo be wefen worden. 
Gar EEDE Ken wat wacrachtich zp. Ick en wilhiermet | Maer op Dat de gantfche fake te claerder sopt bet 

veele woordẽ maken vanmenigerlep mogelijck: ¶worde / foo laet ong het ghebruyck Der wet der ampt ende 
bepdt. Ick noeme Dar onmogheljek/Dat nopt en { zeden. ( ghelyck ſy die nomen) coztelijch ende or Wiaer zen 
was / ende door De opdeninghe Gods verhindert | dentljck acnwijfen Det melche{ fo Berre ick wers Den brijches 
wort dat het naemaels mer en ghefchie, Of wap | ffae)Waat in deſe drie Deelen begrepen Het eerfte vat ve Wet _ 

Bever ofte ſchoon Willen van den beginne Der Werelt aen is Dat fpderechtveerdichepdt Gohs / dat is / die 9'S —— 
bewijstban voverdencken / ſoo ſegge ick dat onder de hepligen alleenljck Gode aenghenaem is / vertoonende 
deſe bog: niemant enis gheweeſt / die met het lichaem deg eenen peghelcken vauſyn onrechtveerdicheydt 
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gherechtic⸗ 
Hept dieGo⸗ 
be dehaecht 
ks beſchr⸗ 
bende, ober⸗ 
tupchi fp 
Reuen veghe⸗ 
Hcken van 
oughercech⸗ 
tuhept⸗ 

Rome 

Daetrom 
wort De Wet 
beguameiijc 
decgheleken 
bp eenen ſpie⸗ 
Hei / om vat ſi 
ong onſe 

ellende ont⸗ 
deckt ende 
boozijondte 

Van de kenniffe Godts des Verloffers. ° 
Bant alfoo moet de menſche die door (jus ſelfs | ende dooden. Alſmen dit fept van de Wet / ſoo en 
liefde blint cnde D2oncken is / tot De kermniſſe ende | Wort haer geen ſchande aen ghedaen /noch haer Doerom 
belijdinge ſynder ſwackheyt ende onrepnichepdt | boochepdt cenichſens vermindert, Doorwaer netbtans et 
ghedronghen woeden, Want ten zp Dat ſjn pele | Waert dat onfe ulle ware geheel, rot de gehoor⸗ ws 
Heyt crachtichlijck oer wonnen worde / ſoo is hp | ſaemheydt der Wet gemacckt ende gefchjicht/fag gen gedaen; 
met een rafende betrouwen (inder macht opge: | foude haer ke nmffe-ateen/ nu gantſche ſhyck ghe⸗ ofte berrert 

gata cap.s. g 
begint bp de ſwarichept der Wer te overleggen | zonde ende des doots wordẽ / De welche was tat prar1s3. 
foo bint hp daer aorſake om fijn vermetentGepdt | falichept ghegeben / hadde {p beguacme toehoor⸗ ende 5-4 
te vermindert, IDant of hyſchoon fijn macht hoor | ders gewonde. Want dewijle wpa le obercupcht Aom ·g. io · 
ghe geacht heeft / ſoo ghevoelt hp nochtans ter: | worden hare overtreders te zijne, fo antdecht f 
ſtont dat (p onder fo grootë laft ademloos / ende | onfe ongberechtichept foa veel te (eerder / hoe fb 
Daer nae Wanchkelbaer ende onvaft Wordt / ende De recht neerdichept Gods claerljeher opẽbaert: 
ten cpnde valt ende verfwijcht. Ende alfoo dooz | ende hoe (p vaſter beveſticht dat de loon des lee 
de Wet geleert zijnde) lept hp de vErmetenthept | vens-ende falichept / is der rechtbeerdicheyt be⸗ 
af / doa? De welche hp te hozen blint was, Def: | waert / foo veel te ſekerder maecht fp de verders 
ghelycks moer hp oock gheheylt worden van die vinghe Der godlooſen. Baerom wordt fulcr van, 
ander fiechte/te metende hooveerdichepdt/ met | De Wer gheſproken / niet alleenljck fonder haer 
De welche wy hem hebben be wefen bevanghen | fehande / maer dient oock groorcijck om Den lof 
te zijne, Soolanghe als hp mach op (ue cpghen | der Godljcker goetdadichept te meer te Berclas 
oordeel ſtaen / (ao dicht hp ahevepnfthepdt voo | ren. Want hier uyt Wordt voorwaer openbact 
rechtneerdicheptsende met Bie ghenepnfihept te | Dat Wp door onfe boof Gept ende berdzarcpthepdt 
vreden zynde / verheft hp hem fe'senteghen de 
ghenade Godts /met ich en Weet niet Wat recht⸗ 
peerdicheden, JDact als hp bedwanghen wozdr 
fijn legen in de Det te fpieghelen / foo verlaet hp 
Dien waren fulcher ghedichter rechtveerdichept / 
ende fiet Dat hp uyter mate verre is Ban heplic⸗ 
hept / eñ val is van ontelljche bele zondẽ / vande 
welcke hp te voren mepnde hem felven-repncte 
zijn, „anr het guaet Der booſer begheerte wort 
foa diepe ende bedecktelyck verborghen / dat het 
liehtelpck het gheſichte der menſchen bedriecht. 

verhindert worden de geluckichept des Ievens/ 
die ons Door de Wet 15 in het openbaer gheſet / 
te ghebzupchen, Waer upt de genade Hours eg 
foeter wozt/ de welcke ons (order hulpe ver wet 
te hulpe comt # ende ſyn bacmbertichepdt / de 
Welcke ons de genade gheeft / Wagt te lieflycker / 
Dao, De welche Wp leeren, Dat bp met Dickmael 
geëtte doen /, ende nieuwe Gamen bp hoopen te 
gheben/ nemmermeer, vermeept cn ALOE, … 
8 @ú dat onfer Aller onrechtvecrdichept ende kitr 

en Ù berdoemeniffe / wordt door de, ghetupgerũſſe der 
nde de Apoftelenfept niet te vergeefs dat hp | Wet verſeghelt / daten gheſchiek niet ús het dat 
de begheerigekhept niet en (oude bekent hebben | wpfe vecht in fien) „am dat Wp {ouden doos ber: 
hadde de Wet niet ghefept / abpenfultniet bez | twofelinghe ende hopelooſhept vallen) ende doo? ee 
gheeren: want ten 3p dar De begeerlijchhgept aut: | mifmoedichepdt comen te verderpen, Cot dit Baroe zoer” 
deckt worde upt haer verborghentbept/ foo ber: | epnde worden. poorwaer de verWwogpene daer onfe teelick: 
derft ſy den menfche alfoo betdeckteſyck / die haer | dao wederflaghen / maer dat gheichiet am de beven oven: 
Doatlijcke ſtrael niet ghevoelt en Wozt. · bartnechichept haers herten. Maer het beraemt vane, van 
7 Moo is De Wet ghelje keen fpieghel inden | bat de kinderen Godts. cen ander epnde Det lees meer tor 
Welcken wp onfe onmacht / ende Daer upt onſe vmge der Wet hebben, De Apoftelbetupcht el Boos barm⸗ 

ongerechtichept/eit wpt defe bepde onfe vervlgee: | dat wp door het oordeel der et verdoemt 5in/ Di Ot é 
kinge fien: ghelyck ong een ſpieghel de vlecke on: | op Dat alle mont gheftopt/endede gantfche mes * *" 

moeten oben 
ſulcx Den 
moet niet 
berlooren 

es aenſchyns boor houdt, Want wie geë macht | velde ſchuldich worde. Maer de ſelde leert uache 
en heeft omde rechtveerdicheyt te volghen / die | tang erghens/ dat Godt alle menfchen heeft on? 
moet in den flick Der zonden blyven tekende, | der de abelauigbe beſloten / niet om alle te vers 
Ende nae De zonde volcht onverfchepdelijck de | derven, ofte te laten verderven / maer op Dat hp 
bervloechinge, Daerom hoe de Wet pemant in allen ontfermhertich sp. Ce Weten/ op dat fp 
fwaerder over tredinge bebint / ende overwint | Dien dwaſen ende pbelen waen haerderepgenert Kok, 11.320 

Aom.3.19. 

met fo geel te ſwaerder oordeel verdoemt fp den | deucht ende macht verlatende / tot ſyn barm⸗ 

NAom. . ao⸗ 

Moms ·26. 

2002.3.70 
VFom.a i50 

Wesarerupt, 
mt acat . 

ſelven. Wier toe Dient Dat woort des Apoſtels / te / herticheydt haer toevlucht nemen / ende Daer op 
weten / dat de kenniffe der zonde is Booz de Wet, | geheel ruften/ende hemfelven gant{chelijck daer 
Want hp beteeckent Daer alleenljch het eerfte j onder ftellen / ende Defe alleelhek voor alle rechte 
werck der Wet / het welcke bevonden Woet inde | beerdichepdt ende verdienften aenqrijpen / DE 
fondaers die nach niet en zijn wederghebozen, welcke alien menſchen is in Chriſto bevept (dieſe 
Wier mede comt Dit overeen / te Weten / dat de } met Waerachtighen gheloove begheeren ende 
Wet is in ghecomen op Dat de zonde oberwloe: f verwachten, Pant in de gheboden der Det ver⸗ 
Dich worde? ende alſoo / Dat ſy is een bedienin⸗ ſchynt Bedr alleenljck een verghelder der vol⸗ 
ghe des doots als Die toornicheyt werckt / ende!f maeckter rechtveerdicheydt / de welcke niemant 
doot. Want ſonder twyfel / hoe de conſcientie en heeft: ende hierenteghen verſchnt hy een 
met claerder verſtant der zonde wort geflagen/| weeet richter der boofbept. Maer In Chzifto 
fo veel te (eerder waft de ongerechtichept: want | varfchijnt ſyn aenſchyñn vol genaede ende ſacht⸗ 
alfdan camt tot de overtredinge / oock hartnec⸗ moedichepdt / oock den ellendigben ende onweer: os perriginge 
kicheyt teghen den Wetgever. Soo moet fp dan | dighen fondaren, 5 bes eerften 
den toorn Godts wapenen om Den fondaer te |g Vande vracht —— a der leeringhe zebruper en⸗ 
verderben: want upt haer ſeinen en can fp an: | Ber Wet om Guipeder genade te foechê/ (pgeec ht pen ve We 
Der uiet dan befchuidighen ende verdoe men, Auguftinus vichmael/ afeljck als hp tot Dilar der zeden 

Hoe can Dat 
gefchieden 5 , 

ende Herderven, Ende (ghelyck Vuguftinus | rium ſcheft / ſeggeude: * De Wer gebiet / op dar vet bericher: 
fchzùft ) Daer de Gheeſt Der ghenaede niet en is / wy le Gebbende om de gheboden te wore iran 
daet is de Wet alleenlyck om te befchuldighen | brengen; ef onder de Wet vaog onſe — Woſtle⸗ 

ermoept 



_Cap.7. Hetl 
vermoent zijnde / leert de hulpe der genade ſoec⸗ 
ken. tem tot Aſellium: De nuttichept der Wet 
ig/dat fp den menſche van ſyn ſwackhepdt over” 
winne / ende bedwinge De miedecijne Der ghenade 
die in Chriſto is/tefoecken. Itein tot Innocen⸗ 
tium:De Wet ghebiet / maer de ghenade gheeft 
cracht amtedaen, Item tot Dalentinum : Bod 
gebiet Dat wy niet en bermogen/op Dat wp were 
mat wp behooren ban hem te begecré, Stem: De 
Wet is gegeven om dat fp u foude befchuldigen/ 
ende op dar ghy befchuldicht zynde / ſoudt vree⸗ 
fen : ende op Dat ghp vecefende fout vergevinghe 
bidden / ende aleen betrouwen op uwe macht 

 JnpPala, Gebben. Item / De Wet ig daer toe ghegheven / 
| 2e om Dat fp fauden van groot clepn maken / cnde 

bewijfendat ghp upt u felven gheen macht cn 
bebt tat rechtueerdichept / op dat ghp als arm/ 
onweerdich/ eit gebreckelyck (out uwe toeblucht 

Eoncione,>7, tat de genade nemen, Baer na went hp Hue ant: 
woordẽ tot God / ſeggẽde: Doet aifo Heere / doet 
alſo barmhertige Heere / ghebiet dat niet en can 
volbracht wordẽ / ja gebiet dat niet en cã anders 
Ban doog uwe genade volbracht worde / op dat 
als de mẽſchẽ dat niet en connẽ Doo? haet macht 
volbrengen / alle mont geftopt worde / ende nie- 
mant gem felwen groot en achte. Laetſe alte cley⸗ 
ne zjn / ende laet de gantſche Werelt voo? Bod 
fchuidich zijn. Maer ich doe onbenuaemelick foo 
vele ghetuygheniſſen verſamelende / dewyle dic 
Beplighe man heeft epghentlyck hiet vas: eenen 
boeck gheſchreven / Den welcken Gp heeft ghe⸗ 
naemt ; Pan den aheeftendeletter, De tweede 
Beh ende voornganck in De leeringhe der 

et/en beſchrnft hp fo dupdelijck niet: mogclick 
om Dat hp wifte dat defe aen de eerſte hinck / oft 
Dat hp deſe niet foo wel en kende / oft Dat hp geen 
woorden en hadde om fn gevoelen( dwelck an: 
ders recht was )befchepdelick ende claerlick upt 
te legaben. Nochtans en lact Dit werck Der Wet 

Epiſt. 20. 

Epiſt. 95. 

Tibr. de coz⸗ 
rep . et gra⸗ 
tia, 
Fn Pfalz 

L. Boeck. 

hit / ende branden/berept zijnde alle dinc te boen) 
ende tot alle boofbept uptte beeken / ten ware 
datſe Defe vzeefe der Wet verhinderde, Eñ niet 
alleenlyck Dit / maer fp haten oock de Wer ſeer / 
ende vervloecken God die de Wer heeft gheghe⸗ 
ven / fo Dat fp hem (waert Dat fp conden) eer bez 
geeren wech te nemẽ / dewyle fp hem niet en con⸗ 
nen lyden / noch als hp ghebiet dat recht is noch 
als hy de werachters finder majeftepdt ſtraft. 
Dit ghevoelen is in alie menſchen die noch niet 
cn sijn wederghebozen / hoewel in de ſommighe 
duyſterlycker ni De fommighe openbaerlijcker 
te weten/dat fp niet door ghewillighe onderwor⸗ 
pinghe/ maer onghewillich ende wederſpannich / 
allcenlG:k door de cracht Der vreeſe tot De oefe: : 
ninge der Wet getraechen warden. iaer noche SLE 
tans deſe bedwonghen ende afghedrongen neer? noodici) alter 
ſticheydt / is der gemepner Berheeringe der mene menfchen mt 
ſchen naodich / Der welcher ruſte ende vrede Gier SemeBn mee 
in gheſocht wort / Deijle daer Wot toegheften verwozpe- 
dat niet alle Dingen dao? beroerte vermenght Hen/maec 
ende verwerret en twozden : her welche gelegen —— 
ſoude / waert Dat eenen pegelycken alledinck ge⸗ voo? de be⸗ 
oorloft ware. Zae het enig oock den kinderen derzebooztef 
Godts nier onnut Dat fp in deſe ſchole geocffent bes held 
worden / ſo lange als ſy / eer fp geroepen worden aurpozicen: ” 
den abeeft der heylichmakinghe nier hebbende) wort bebe: 
doo? Be onwyſheyt des vleeſchs / dertelheypdt bez (DE 
dryven. Want dewyle fp dao? vreeſe Der gadljce 

| ker ftraffen ten minſten worden bau de ußtwen⸗ 
dighe dertelheydt afghetrocken / hoewel fp noch 
intherte niet getemt zijnde / noch clepnen voort⸗ 
ganck doen tot het goede / foo worden fp noch⸗ 
tans ghewoon eenich jock der vechtucerdichept 
te draghen: op Dat fp tat De Difcipline ende ghe⸗ 
rechtichept des uytwendighen levens / als tot 
cen onbekende fake uiet gheheel ongheleert noch 
nieuwelingen enzyn / al& fp geroepen worden. 1. @imtere92 

Folé1, 

Dit ampt ende werck der Wet ſchynt de Apo: 
niet af oock ſelfs in de verwogpene, Want hoer ſtel epgentljck aen te roeren als hpieert dat den 
wel fp niet metde kinderen Gods foo verre en | vechtveerdighen gheen Wet geftelt en is / maer 
comen / Dat fp nac De bernederinghe des vleeſchs den onrechtveerdighen/ ende onghehoorſamen / 
ſouden in Den inwendighen menfche vernicut | ende godloofen/ende ſondaren ende boofen/ende 
worden : maer Door De eerffe vreeſe werfchpicht | onbeplighen / vadermoopderen / dootſſagheren/ 
zijnde / in vertwyfelinghe ende fonder hope lig: | hoerereren / die bp mannen ligghen / menſchen⸗ 
ghen: het dient nochtang om de gherechticheßt dieven / leughenaren / meyneedighen / ende fo daer 
Des goddelicken oordeels te openbaren, Bat hare | pet anders is teghen de geſonde leere. Want hy 
confcientien alfao ghegueldt worden, ant fp 
ſoecken alte gheerne uptvlucht tegen dat oa 
Deel Gods ; maer hoewel dat noch niet geopen: 
baertenig/ nochtans door de getupgheniſſe der 
confcientie alfoo verflaghen zende / apenbaren 
fp in hen felven wat (p verdient Gebben. _ 

erandere zo Det tweede ampt ende Merck der Wet is/ 
etsiejom OP Dat die op het gene dat goet ende recht is/ 
De fondaren geẽ achten hebben/anders Dan door bedwanc / 
tebedwiu fen minften doop de vreeſe Be ſtraffe ghedwon⸗ 
pn. gen Worden / als fp de grouwelycke beveftingen 

in de t heozen. Ap Woden ghedwonghen 
niet Dat haer in wendich herte gheroert Wardt: 
maer dat fp ghelyck met eenen thoomte rugghe 
getrocken snbe / haer handen Lan het uptwen: 
Dich werck onthouden / ende haer booſhent bin: 
nen houden / De welcke fp anders ſouden dertez 
lek uptftoeten. Hier upt en zijn ſy niet beter / 
noch woor God te rechtweerdiger. Want hoewel 
fp door vzeefe ofte fchaemte Berbindert Warden 
te doen dat fp in Get herre hebben voorgenomen / 
ende de raferie haerder bofer begheerlyckhept 
openbaerlck upt te blafen / foo enig nochtans 
haer herte viet gheſchickt noeh ghemaeckt tot 
de vreeſe ende ghehooꝛſaemheyt Gods. Ja hoe 
zp Gem ſelve meer wederhouden / ſo veelte crach⸗ 
viehlijcher Worben fp binnen ontſteken ende ver⸗ 

geeft te kennen/dat de Wet is cé wederbhoudinge 
der ghener Die anders in De begeerlijchhept de 
vleeſchs hen (elven verheugen, ende fauden fan: 
der mate af Dwalen. Kandi 
ir Eñ dat Paulus ergens fept: Dat de Wet is Eerſtelhck 
den Goden een ſchool⸗· meeſter geweeſt tot Chate eze: ‚oo- 
ſtum / Dat mach van Bepde deſe vaarfchrenen zich om eez 
ampten eñ wercken der Met verftaen worden, zen Haast 
Want daer zjntweederlep menſchen welcke DE woon ine 
Wet dooz haer ſchole et leeringhe tat Chriſtum erende/op 
‘Bengt. ®e ſommige vande welcke wp eerft gez — ghene 
‘fproken hebben orn dat fp al te groot vertron wẽ 33 
hebben ou ee epgẽ macht eñ rechtveerdichent / vervent mogen 
fo en zyn ſy niet beguaent on de ghenade Chriſti werden om 
aê te nemê/ té zo Dat (p terft dar afgelept hebbe, Ens ocen 
Daeram dwingtſe de Iet rot ootmaedichepdt raes te outa 
eñ vernederinge Door de kẽniſſe haerder epgener faughen. 
ellendicheyt / op Dat fp alſo bereyt worden om te + Balo3rzge 
begeerẽ dat (p te vorẽ meyndẽ af hẽ feluë te heb⸗ 
ben. Den fommigé is ceren room noodich/op Dar Pac naam 
fp daer doo? — worden / op Dat fp niet mijckenin fijn 
alfa ongebondéen foopêtot de Dertelhepr haers amptende 
vieeſchs dat fp van ale aeffeninge De rechtveer peracnmsere 
dicheyt gantſchelck —— waer de geeft 
Sods noch nier MM regeert; daer breken de boofe 
begeerten (omt jes alfo upt / dat Bet peryckel is 
dat fp De ziele Die fp hebbẽ bevangẽ / [ulle m verz 

1 ghetent⸗ 



Cap.7. 
getentheyt eñ verachtinge Gods verſincken:het 
welche ſoude geſchiẽ / ten ware dat God het door 
ſulcken mivdel verhinderde. Do dan die Gp heeft 
tot De erve ſyns rijcr vercoren / iff Dat fp niet en 
worden terftont Ban Gem weder gheboren / foo 
Worden fp tot Den tijt der beſoeckinghe be maert 

„ Daoz De wercken der Wet onder Heeefesniet on: | 
Der De ſuyver ende reyne vreeſe Die in fijne kinde: 
ren moet zijn / maer nochtans onder een vreeſe 
Die nut is / op dar fp nae De macht haers ver⸗ 
ſtants tot de waerachtige Godſalicheyt onder: | 
efen woeden, Dan defe fake Gebben Wp fo uele | 

Vande kenni: Gods des Verloffers, 
met De welche beweſen wort niet Wat gebruyck 
de Ier heeft in de wederghebozene / maer wat 
fp den menſche in Gaer feloen can doen, Dier van 
{mgt de Peopbere met wat grooter nuttichepdt 
de Deere Dic leert/met De oeffeninge in der Wet / 
diẽ hy de begeerte ende Beerdichept geeft om ge⸗ 
hoorꝛſaem te zijne zende niet alleenlijch de ghebo⸗ 
den maer ooc de Belofte Der genade daer ae han: 
ghende/aen te grypen / door Be welcke alleen Get 
gene Dar bitter 15/foete wort. Pant war is on 
neffelycker Dann de Wet / ift dar fp alleelijch bez 
geerende eñ dreygende De zielen Doo? vreeſe Bez 

bewÿſinghen / dat ons geen cxempelen uoodich voert ent Benauts Maer David toont vaarneme: 
Bewijs ghe- CN zijn. Want alle Die ecnen tijt lanck in onwe⸗ 
womervans tenthept Gods gewandelt hebben / die fullen bez 
Pe ere” Remmen Dat hen dit gheſchiet is: te weten / Dat fp 
Dingeende door Hen toom der Wer zijn in eenghe vreeſe eñ 
Ket geboelen eerbiedinge Gods onderhouden geweeſt / tot dat 

en fp door den gheeft weder gebozen zynde / begon⸗ 
nen hen van herten lief te hebben. 

Detderdeger ra Het derde ghebruyck der Wet / het welcke 
ere Get Beomeemfte 18/ende epgentlijcken Get eynde 
Wers(owere Der Wer aenfict/Beeft fijn plaetfe in de gheloovi⸗ 
at fonvertie: qge/in Der welcker herte De geeft Gods nu crach⸗ 

— ru tich is en regeert, Want hoewel de Wet Bod s 
beep atten ÍS mer denvinger Bode in Bare herten gefchze: 

——— 
—— Gede gehoorſaem te zijne / foo doen fp nochtans 
niderwijft _ Dobbelen veortganck in de Iet, Want fp is hen 
fodetene een ſeer goet aſtrument om dagelijer te beter cn 
trouwe ck 
e ealle 
Daze meer 
ende meet in gerſtant daer van gheſterckt re worden. 
ue ſych hoewel cen dienſtknecht met gantſcher her: 

ten begheert hem ſelven ſynen Heere aengenaem 
te maken/ fog is hem nochtans noodieh De ma: 
nieren ſyns Beeren neerſtichlyck teleeren / ende 
aen te mercken/ om hem (elven Daer na te ſch icz 
Kenende voegen, Ende niemant ent can hem ſel⸗ 
upt Defen noot upt nemen : Want niemant en is 
noch tot ſulcke wijfhepdt gecomen dat hp niet/ 
en faude connen upt de Dagelitfche onder wijfiuz 

ge der Wet nieuwen voortganck doen inde (up: 
bera, Der kenniffe des godlijchen wiſſes Boven defen 
mmgen dzijft dewyle ong niet alleenlĳjck leeringhe/ maer oock 
feferoegee vermaninghe noodich is / foo ſal de dienſtknecht 
led Gods oock Defe nurttchept upt de Wet hebben / 

d Dat hp doop haer daghelickſche bedenckinghe fal 
tat gehoorſaemheyt verwerkt / ende Daer in ber: 
ſterẽkt / ende van De flibberichept tat ſondighen / 
wederhouden worden. Mant op defe wſe moez 
ten de hepligen hen felven voort Dzijben / die hoe: 
Wel (fp na den geeft met grooter blpmoedichepdt 
na de rechtbeerdichept Gods ftaen / ſoo zjn fp 
nochtans altyts met de lupbhept des vleeſches 
berladen / ſos Dat fp niet en connen met behoor⸗ 
Icke veerdichept boort gaen. Deſen vleeſche is 
De Wet cen geeſſel / waer daor het gele eẽ traech 
ende ondeughende ezel Wort tot het werck ghe⸗ 
dreven. Jae dock der gheeſtelhcken menfche/ dez 
wyile hp noch niet en is van de ſwaricheyt des 

vleeſchs verloft/fal de Wer een ghjeduerige ſpore 
De — ende prickel zijn / De welcke hem niet en fallaten 
fais gebe ledich zijn. Op dit gebrupek fach David / doen 

bhp der Wet fulcken hoogen lof gaf/feggende: De 
Pfäargeros Wer des Heeren ig onbevlect / bekeerende De ziez 

fen: De rechtveerdicheden des Heeren zijn rechte 
de herten berblijdende: Wet ghebodt des Heeren 
ís luchtich / de ooghen verlichtende / etc, Item / 

.Dache AW wooptie een krerſe mijnen boeten / ende een 
mer Den 
Avoftel over Die Gp in Dien Pſalm verhaelt. *Ende defe din: 
seucomt, ghen en ſtryden nietteglen de Woorden Pauli/ 

ven / dat is / hoewel fp alfoo zijn door de bewegin: 
ge des geeſts geſint ende gemoet / dat fp begeerẽ 

ven:* Set uwe hertentot alte De woorden Die ic 

vaſter te leeren hoedanich De Wille Gods zy / brenghen al wat gheſchreven ig inden boeck Dez pont, 
den welcken ſy ſoerhen tedoen : ende omin het fes Wets:want het enig unict te vergeefs ghe: * Heden gez 

Ghe⸗ | beden/maer om dat een peghetijek ſoude Daer in romenwoe 

ſomtits boogt Dringende / de lupbept derdrybe / 

6 4 d Ì is teniete ende wec 
licht mijnen wegen /ende ontellicke vele dingen ghetaovighe : (Fe 

| zedé (miet om Dat (p hen niet meer en gebiet wat *den. 

lyck dat hp heeft inde Wet den Middelaer aen: 
gegrepen/ founder den welcken geen behagelyck⸗ 
bept noch foeticheptdaerinenis, 
13 Dewjte ſommige ongeleerde niet encon⸗ Hierom ie 
nen Dit onderfchepden / fo ver woppen ſy Moſen de aaddelagz 
gantſchelyck met grooter ſtoutichept / ende laren GrSannge 
De twee tafelen der et varen:te weten / om Dat mers var is, 
fp mepnen Dat het den Cheꝛiſtenẽ nier en betaemt der gener/vie 
bp de teeringe te bihoẽ / i de welcke De bedienin: AE Aen ne 
ge des doot vervaet is, Maer verre fp van ong verworven? 
defe onheylighe mepninghe : * want Moſes leert welckers: 
feer wel/Dat De Wet de welche Den fandaren niet DA De LD: 
en can anders dan den doot Baré/ een berer ende Iper wiet en 
coſteljcker ge brupek in De Hepligen Geeft, Want veioozen aen … 
aldus geboot hp den volcke Doc Gp ſtont te ſter⸗ Ee 

anders niet 

ubheden betuyghe / op dat ghy Die uwen kinderen Bau de bediez 
beveelt / ede hen leert bewaren / doen ende Lol: — 

Heen. Iſt dat niemant encan berfaken dat in Lyls,°de 
‚De Wet een volcomen eremplaer Der rechtveer⸗ fpzeuche. 
\Dichept is / fo eniſt ong niet gheoorloft daer van —— 
te wijchen / oft Wp en mogen gheenen regel om *°* 
Wel ende rechtveerdichlyc te leo hebben. Want 
daer en zijn niet Hele regulen des levens / maer 
eene eeuwige ende onveranderljcke, Daerom 
Dat David fept het leven des rechtveerdighen pſal.ue. 
menfches is inde geduerighe bedenckinghe der 
Wet / datenmoeten wp niet Lerftacn ban cen 
eeuwe alleentijck / maer ban alle eeuwen tot het 
epnde Der werelt toe. Wy en fullen oock ons nict 
laten van de Wet verſchricken / nach haevander: 
wiy ſinghe fchuwen/ om dat fp veel nauwer ende 
bolcomender heplichept eyſcht eñ leert dan wp 
ſullen hebben ofte bewifen foo tanghe Wp defen 
Karcher onfes lichaems omme draghen. Want 
fp en is teghen ons niet gelijck een hart eñ weeet 
epffcher Bie hem niet cn laet ghenoegen Dan als 
ſhneñ eyſch volbracht ig: maer m defe volmaect⸗ 
hept tot de welche fp ons vermaent / toont fp 
ong een epnde eñ merck / na het welcke ons leven 
lanck neerftichtijck te ſtaen / ons nut ende beta: 
melck is. Iſt dat wp indefe neerftichept niet 

‚en beſwycken ſo ift goet : Want dit gantſche le⸗ 
genis een loopbane / als wy die fullen dooz ghe⸗ 
loopen hebben/ fa fal de Weere ons geben tat Dat 
‚epnde eñ merck te geraken/ tot het melche Wp nu 
ban verre onfen arbept eñ neerftichept ſchecken. 

‚14 Dewyle dande Wet crachtich ig om De gez 
loovige te vermanẽ / niet op Dat ſy hare confcien- Het ldaetſte 
tien met De Gbloecktinge binde / maer op Dat ſyſe Kerr — 

ende de owomaecheprpeichele Dele menfchen weerein- 
Willende Defe verloffinge Lande vervloeckinghe ar des Hers 
der Wet bedupden / fegaben / dat de Wet BEE, 

— | aengaendede miek basse 
pecke noch van de Wet der Wertee 

recht is / maer alleenljc Dat fp hen nu niet is fudc 
als ſy 



Cap. 7 Ld Het 1 I. Boeck. Fol,ó2. 
als ſy fe boren was / dat is / dat fp hare confctene | heeft/ dat en bermindert uiet alteentijk hare hep: 
tien. verſcheickende ende beſchamende / niet en | lichept niet / maer pryſt ende berclaert Die meer, 
Berdoeme not verderve. Ende booz waer fulc: | Want gelijck fp Ben Iſraelitiſchen volche (ouden 
ke wech neminghe der Wet / eert Paulus claer- | een pdel fchoufpel ge weeft hebben, hadde hen de 
lyck. Erde datſe oock de Deere felve vercondicht | cracht Der doot ende Wederopftandmnge Ehzifti 
Geeft / Dat ſchjnt daer vpt dat Gp de mepningbe | Daer in niet getoont gheweeſt: alſoo en (oude men 
„bande afbrekinghe der Mer door hem / meren | heden niet connen onderfchepden Waer toe fp Cal.z417: 

Wat daer in 
wechgenomẽ 
ende niet 
wechgeno⸗ 
men enis.· 
Matth y.17 

ſoude Wederlep: hebben / hadde fp niet grootelije | ingeſet waren / Waren ſy niet verlaten. Daerom 
onder de Goden ge weeft. @nde de wijle de mep: | Paulus Willende bewijſen Dar haer onderhou⸗ 
ninghe uiet en Geeft connen fonder oorſake ende | Dinge niet alteenlic te vergeefs / maer oac ſchade⸗ 
fonder eenige voorwendinge op camen / ſo iſt gez | ck is / ſeyt Dat fp zjn ſchaduwen gheweeft der 
fooveldek dat ſo íg-upt vaſſche upriegginghe Der | Welcker lichaem Wp Gebben in Chriſto Soa fien 
leeringhe der Wet ahecomen : gheljek bp ua alle Wp dan Dar De waerbepdt beter verclaert Wordt 
Bwalinghenpleghen upr de waerbept oorſake te | im de wechneminghe der ceremonien / danof fp 
nemen, Ende op Dat wy ons niet oock aen deſen Chziftum/die openbaerlie is verſchenẽ / vã verre 
ſelven fEcert en ſtooten / fo ſullen Wp neerſtichlyck eh als Door een voorghetrocken eleet / af beelden. 

wat inde Iet is wechgenomen / Daerom is oock De voorhanc Des tempels door Maith.ꝛ7 
eñ wat noch vaſte blijft. Ws de Heere betupcht | den doot Cheiſti /mtwee ſtucken geſcheuͤrt eñ ge⸗ ch⸗a7 
dat hy niet enig gecomẽ om De Wet af te bzeké/ | vallẽ: want Ger levende eñ uprgedzucte beelt der 
maer om die te vervullen: ende Dat tot Dat He⸗ 
met efiNerde bergaet/ niet eẽ tittel in der Wet en 
ſalvergaen / dar het niet en oude al gefchien : fa 
beveſticht hp genaech dat De onderhoudinge der 
Met in geenen Dinghe en ſal door ſjn toecomfte 
Bermindert Worden, Ende met goeder oorſake / 
Want hp is meer gecomen tot Dit eynde / name: 
fjch/ om dat hp haer overtredingen foude heplẽ. 

oblijft da deteere Der Wer door Chꝛriſtum one 
efchent/ De welcke ons met leeren/ vermanen / 

hemelſcher goeden, was nu int licht gecomen/de 
welcke te voren Was alleenlyck met dupſtere bez 
wozpingen begonné/ gelige de autheur des Dent: 
briefs tot De Hebreen ſpreect. Hier toe dient oock 
Dar Chriſtus (ept : Par de Wet eñ Prophet zijn 
tot Isannen geweeſt: eñ Dar van dier Ht aẽ het 
tjechie Gods 18 begonnen vercondich te worden 
giet Dar De baders zijn fonder de vercondinghe 
Der hope Der falichept eit des eeuwigẽ levfs gez 
weeſt:maer om: Dat ſo alleëlic vã verres eñ onder 

Hebzesrorrs 

LIuce.i6.16. 

Hoe dat des 
Wets boeck 
wech geno⸗ 
men 18, 

al: 40 

Beut,z7:26, 

}_ alat. 3. 13e 
ende 4-4. 

| Beur:t23, navolgende Capittel leert hp oock dat Chriſtus 

Pan de 
tobctj remin- heyt / van ons p — vt / van ons aenghenomen Worden 

ceremo⸗ 
niensatteen 
Beg gebzuper Baer gebzupek sijn wechgenomen, Eñ dat hpi | ven tot eenen nieuwen menfche maken. Dat 
Halen, 

chelden/ ende beteren/tat alle goet were ſchicke bedeckingen ghefien hebben / dat wp Geden met 
ende voeghe. clatê lichte genſchouwen. Waerom de gemepnre 
15 Ende dat Paulus fept Ban de gerbloeckin: Gods maefté van defe beginfelë hooger opclimz 
ge / is openbaer dat het niet de onderwijfinge (el- | men / dat verclaert Joannes de Dooper, (eggen: ‚ 
ve / maer alleentijek de cracht om De confcientten | de: Bat de Wet is door Moſen ghegeven / maer Hoarte,rs 1 
te Bertouwt/aengact. Want de Wet en leert niet | DE genade ei waerhept ig Booy Jeſũm Chꝛiſtum 
alleemick / maer epfcht oock ſtrengelick Dat fp ge: | gheſchiet. Want hoewel in de oude facvificien 
biet, Ende ift dar het niet volbracht en Wort/Ja | Wae:achtichlck verfgeninge belooft Was/ende 
iſt dat Get ſchuldighe werck eenichfing verlaten | Arcke Des berbonts cen ſeker pant was der va⸗ 
be fb (fact fp met Den blixem Her verbloeckin⸗ Derlijckergonfte Gode ; dit hadde alle niet an- 
ge. Hierom ſeyt Paulus dat alle die upt de were: | Ders dan eẽ ſchaduwe geweeſt (ware het niet gez 
Ken Der Wet zijn/ zu Der vervloeckingen onder: | fondeert ge weeft in de genade Chzifti/waer inde 
worpen / want daer geſchreven is: Dervloeckt vaſte en Eeuwige ffantuaftichept wort bevondẽ. 
is alle menſche Die het niet al en volbꝛengt. Lp Dit moet altts vaſt blyden / te wetẽ / hoewelde 
fept dat die ander de wercken der Wet zyn / die | ceremonien der Wet met meer onderhouden en 
de rechtueerdichept niet en fetté indevergevin: | wordẽ / dat nochtans door het epnde beter bekent 
ge derzanden / door De weltke wp vande ffren- | Wordt / hee groot Garenuttichepdt zp gheweeft 
gicheprt der Wet verloft worden, So leert lyp dã voor de comte Chriſti / De welche het ahebzupck 
dat Wp meeten vande banden der Wet verloft | Daer Van wech nemende / heeft haer cpude ende 
Worden / ten zp Dat wp daer onder willen elfen: | bedupdinge met ſyn doot verſeghelt. 
bdichljck vergaenen verderven. Maer van Wat |17 Ge Woorden Pauli hebben wat meer fwa: De reden / 
bandenete weten/dier ſtrenger eñ ongenadigher | tichepdte / daer hp ſeyt. Ende u / doen ahp doot ae ban 
epffchinge / die vã het upterfte recht nieten ner: | Waert Door de zonden ende vooupt uwes MAP, 
taet/ noch en laet geen overtredinge ongeftraft. vleeſchs / heeft hp met hem levendieh gemaeckt / en bebooz: 
Om ban deſe vervploeckinge ons te verloffen/ ig | vergevende u alle miſdaden / wech nemende dat wet tot de 
(fegge ich) Chriſtus voor ons De vervlockinghe Bantíchzift dat tegen ons was inde inſettingẽ / te 
geworden. Want daer is gefchzeren:Bervloect | bet welche ons tegen was / eu Hp Geeft dat UPE DE tot De ouders 
is alle menfche die aen hee hout hangt. Inhet | midden wechgenomen ende-aen Get crupre ghe boudinghe 

hecht / etc, Want hy ſchhnt daer de wettnemin, der seremoe 
ís der Wet onderworpen geweeſt / om de ghene ge Der Wet wat voorder te wêrbrepdé/fodat OP ; cor. 3e Die onder de Wet waren, te verloffen : maer op (nu nieten foude mer hare-infettingê te doen Geb: dẽ ſelvẽ ſin want Gp fept terftont daerna : Om | bë‚ Wat ſp dwalẽ die die enekelijc van de wet der 
Bat wp fouden trecht Der kinderen / dao? aenne⸗ | zeden verſtaen hoewel ſp nocht ans verſtaen dat 
minge ontfangen, Wat is dattte weten / op dat meer haer onderbiddelicke ftregichert/dDan haer 
Wp niet en ſouden met eeuwige Dienftbaerhepdt | leere zp mech; genomen andere Be moorden Pauli 
berdzucht Worden / de welche onfe canfcentien | fcherpfinnichlijche overdenckende / fieudat Get 
foude in de benautheyt des doots houden.Dier: | epgentlije de wet der teremomen aen gact vende 
en tuſſchẽ blijft Dit altjrs vaſt / dat Be autozitept | beiwfen dar die meer Daneenmacl in Paulo met 
Der Wer niet en is Bermindert / maer moet al- | dat moogt infettingen/ beteechent orde, want “Eper. 2414, tte met gelijche eerbiedinge ende geboogfaem: | bp de Epheften fpreecrtypraar aldus ·Ho is one {Helde 

C vrede / Die bepde heeft een gemaeckt / de wet der mere geaen 
16 Et is een ander Dine Ban de teremonien / geboden die infettingengelegen was / teniete om batfe de de welche niet na haer epnde/maer alleenlick na } makende / om dat hy die twee foute in hem fel- — 

hebb 
— 

LRom.roi⸗ 

ſtus door ſyn comſte de ceremonien geepndicht daer vande EE geſprokẽ / is fonder 
Li twptel, 



Cap.8. Van de kennifle Gods des Verloffers, 

Het viij-Capittel. 

ghemepnfchap Afraclis te kennen gheven / foo) Uytleggingheder Werder Zeden, 

voortiden verhindert waren/1s weelgenomen/ | NE iſt dat ick De thien gheboden der Wet / met — 

ap, den dan een verſoeninge der zonden, Want Wat | (elven toegheſchreven hebbende / ons vermäent der bofte 
berjept ohez Deden fp anders met De ſacrificien / Ban dat fp Bez | fijn Godhept te eeren / ende leert waer inde eere derſte frucken 

elvedoor dienaren dewyle fp haer verdoemeniſſe ende au: | tupcht ende Lermaent felve van binnen wat Wp (erts 
Betpce repnichept opentlijck Daer door werfegelen. Het | Gode fchuldich zijn / fret ons het — aes 

t / 

————— Pant dat Hebben ſy vercregen in Cheiſto / ende | zijn ſchuldich te doen. Maer de menfche ig in foa 
shaft niet inde ceremonien / de welche de Apoftel Daer groote Dupfterniffe der dwalinghen verwerret / 

— niet te vergheefs hooger / de Coloſſenſen verma⸗ | kichept noodich was / ſoo heeft de Heere ons cen — 

Ges vervallen / waert Dat fp hen ſelvẽ lieten alſo van en felkerlicker betuÿgẽ dat in de Wet Der natuere 



Cap. 8. 
te dupſter wad zende onſe berftant ende gedach⸗ 
teniſſe de onghevoeſyckheut verdryvende leven⸗ 
dichſycker flaen ende wecken. 

BE. 2. u ig Het dichtte verſtaen watmen wpt de 

* rh Bet moet leeren/ te Weten) * dat God gelijck hy 
sien onſe Schepper is / alfo oochte rechte van ons 
1 Eeeren wp poop onfe Dader ende Heere gheacht Wort + ende 
unt de ken gat up geur hierom eerefeerweerdichept/ lief de/ 

— de Det, ende vreeſe fchuidich zijn. Jae dock dat wy vns 
dat Bod met felf met en zijn / Dat Wp ſouden volghen al Wat 
echte 9002 ons de boete begheerte onſes Berten in gheeft : 

pe maer Dat Wp na fjuen Wille ſtaende / moeten als 
van ons ales jeenlyck Blijven in het gene dat hem behagelick 
eene ig, Boven defen Dat Gp rechtveerdichept erde 

vechjtbeercice rechtichept hertelhek lief heeeft / ende Ban de au⸗ 

pepraenabe- gherechtichept eenen grouwel heeft : eñ dat ons 
naem/ende Daerom noodich ig alle onſe leven lanck in ong 

donge de rechtveerdicheyt te oeffené/ ten zp dat wy Wil: tichept eenen , 
gcoutwel ig, len Bosz ongodlijcke ondanckbaerhept van on⸗ 
Soo ſalmen fen Schepper afwijckẽ. Wat ift dat wp hem Ban 
dande on⸗ ic eerſt De eere Be wijfen Die wy ſchuldich zijn / ale 
epr lieben, wp ſynen wille boer den „an achten / ſo volcht 
endede __ Daer upt dat ſyn oprechte dienſt niet anders en 
Bear bemin, & Dan — der rechtveerdicheyt / 
nen/oe heplicheyt ende funserhept, Eude wy en moden 
ende teer wo ONS niet entfchuldighen / dar Wp gheen wacht 
pd en hebben / ende als upraherterde ſchuldenaers 
ME pief en comen betalen, Want het en betaemt niet 

Bat wp de eerijehept Gobe niet en met ons verz 
mogten 3 Want Goe danich Wp connen ſyn / hy 
blyft altijts hem ſelven ghelhek / te weten) een 
vrient der rechtgeerdichepdt/ ende vyaut der on: 
gherechtichept. Wat hp van ons epícht/ dewyle 
bp niet en can eyffchen dan dat recht is /ſo ift ons 
upt de berbindinghe der natuere noodich ghe⸗ 
Baogfaem te zijne: ef dat wp niet en cannen/Dat 
tamt door onfefchult. Want ft Bat wy ban on: 
fe epgẽ begeertichept waer in De zonde regneert / 
—— zón/fo Dat wy niet vry en zijd om on⸗ 
en Dader ghehoorſaem te zijne / fo en cannen wy 
ong das? dien noot niet ontſchudighen / wiens 
quaet in ons is / ende ons maet toegheſchreven 

2 · Teeren wy worden. 

er 3.As wy dor de leere der Wet fullen DUS Ber: 
felfsdoorve reghecomen zyn / dan moeten wp sock door der 
Wetsanfe ſelver leere in ons ſelben gaen / eñ Daer ten eynde 
teelijchhepdt twee dinghen leeren. Cen eerften onſe leven met 

De rechtveerdicheyt der Net overleggende/ ſullẽ —— 
Mie! t aen⸗ * 

—— wp leeren dat wp verre zjn van den 
pin — genoech te doen / ja Dat wp niet weerdich en zjn 

Bzoatzen ende duſe plaetfe re Behouden onder fijne creatueren / 
Befchaemt veelmin onder ſyne kinderen geteldt te Worden, 
—— Cen anderen onſe macht overmerckende / ſulen 
humpe fouderr WP Leeren dat Bie niet atleentijch te cleyne / maer 
foecken, Doch geene ig om de Wet te volbrengen. Dier wat 

tomen wp neotfaelijck op onfe eyghen macht 
gheenberrouwente hebben / ende benaut ende 
vderſaecht van hertẽ te zijne, Want de conſcientie 
encaude ſwaerheyt der ongherechticheyt niet 
verdraghen / ſonder terffont Gods oogdeel boor 
gogente hebben. Ende het oordeel Gods en can 
fp niet ghevoelen / fander Booz den grouwel des 
doots wederflagente worden, Befgelijcr wozdt 
ſy door bewſinghe haerder onmacht bedwen: | s 
gen/het betrouwen dat ſy op haer macht hadde, 
te laten vallen Beyde deft beroeringhen makken 
votmoedicheyt eñ vernederinge: eñ alfa geſchie⸗ 
det ten epnde dat de menſchẽ Door Het gevoelen 
des eerighen doots (de welche hy fiet Door de 
verdienſte En: engerechtichept over hen coz 

cht zijnde / hem (elven rat de eenige 

Het J. Boeck. 

le God⸗ 

Fol.63. 
‚Been / in hemſelven trooſteloos / ander hulpe 
ſoecke ende verwachte, zf 
la _Raerde Heere niet te Brede sijnde Dat hy de gierom iſſet 
| eerweerdighepdt ſynder rechtveerdigheyt heeft dat Bont fij= 
beweſen / ftelt aac Beloften eñ d2epginge Daer bp nen sthoden 
om onfe Betten met liefde der reclhtucerdighept/ —— 

eñũ haet Ber ongerechtigheyt te bevangen. Want ten ende dzeps 
de wile Be aoe onſes verſtãts fo dupfter is / dat siugen· 
fp niet en kan alleenljck daor Be ſchoonheyt des 
goets geraert worden / fo Geeft onfe genadichſte 
Dader na ſyn goedertierenheyt ons willen doot 
de — Ber vergeldinghe trecken om hem 
lief te hebben / ende te begeeren, Daerom verton⸗ 
Dicht Gp Bat de lson det deuchden bp hem Bez 
waert wort / eñ dat Die niet en (al te vergeefs arz 
beyden Bie nen gebeden gehsorſaem ig. Hier⸗ 
entegen berkondieht hy nier alleenliek dat de onz 
gerechtiahept voor hein verbloeckt is / maer ooc 
datſe niet en fal ongheſtraft weſen: want hp fal 
fele de verachtinghe ſynder Majeſteyt wreken, 
Ende op Dat hp ons alſeſins vermane / ſo beloof Weicke niet 
hp de gehoorſaemheyt der gener Die fijne gebodẽ Heien dere 
hóuden/te lognen met zegeninge detegenwoore ganekerijcher 
digen lebens / ef met de eeuwige falichept: eft de maer oock 
overtreders dreycht hy met ellendighept des te⸗ Bemelfche uz 
genwoo digen levens en met de fkraffe desteen: dingen 
wigen boots. Want deſe Belofte: Wie dit doet / 
die ſal daer in leben: Item de dreyginge Bie daer arevit. 325. 
mede over een komt : De ziele die ſondicht / ſal 
ſterven / deſe twee sijn ſonder twijfel van toeko⸗ Ezech · 18. 4. 
menden ende vneyndelhcken leven ofte doot gez ende zoe 
fpzolten, Hoewel fo waer de goctwillighept ofte 
taomigbhept Sodts gemeldet wort / daer Wordt 
het eeuwige legen onder zijn gonfte/ ofte het eeu⸗ 
wige verderf ſonder fjnen toon berbaet, Ende 
der zegeningen eñ berbloechingen deſes teghen⸗ 
Yaezdigen ſevens / Wort ecn groot ghetal in dé 
Wet berhaelt. ae in de bebbeftingen eñ betup: 

| ginahen der ſtraffen Wort de graate fupserhept Hebits rg: 
Gede geſien de weleke geen — n — 
kam der. Maer it de beloften opt wiet âlleen- ven fo getups pl be 
die ſyñ ——— liefde tot de rechtbeerdigheyt —A—— 
| (Be weleke ho met eu kan ongelsoñt laten) maer Dooabrie vers 
oock (jn wönderlgche milbighept eft goedigheyt 
bewefen. Aant dewijle Wp ons felben met al de hefve : 
wat wp hehben / ſyner Wajeſtent ſchuldich sijn, nee gee 
foo epfcót bp Bent one met feer goeden veehte al vaarpre ® 
wat hp ons gebiet. Ende de Beralinge Ber ſchult gocdertievens 
en verbiet met vergoldente Worden, Daerom bertteghen 
act hp fijn vecht varé/ als hp onfen dienſte were: 95: 
Kép — ʒijn loon beleooft. Dat voordeel 
‚ons De be ofte mm haer doẽ / Dat is eenſdeels 
geſeyt eñ ſaleẽſdeels te ſynder plaetfe wederomt 

‚Beter verklaert worden: tot Dele tegenwoordig 
handelinge ig het genoech te wetẽ eñ overleggẽ 
dat de rechtveerdieheyt orts Wort dou: be belet 
têfonderlinge aengepzert/ opdat wp re feperber 
wert hoe (eer hen Haer onderbou Hato 
eff wederom dar Be beveſtingen eũ Betwpgingen 
der ffraffen / Eg meerder berbloeckinge der 
onrechtveerdicheyt gefer/op dat Be ſondaer doof 
de foetichept der zode drockig zunde / het oordeel 
Bes wergevers Bat he bereyt is niet en vergete. meere os 

Nu dat de Heere willende eenẽ vegel der Bol: Wet revers 
maechter —— alle de (ezel bat 
deelen daer ban onder (Hen witte gijeftelt / Daer sengena- 
in wordt ong te keren dhegevei/ dat heit geen mers is als 
dinck genghenamer eri 14 / Ban joen 

i 

chen verſtauits / fao ſeer is gljenegertof me⸗ ken ende 
mgberlep gedic ke gobfbieriftelvoti: ode daer 
medere behagen. 



Van de kenmiffe 

is iu Bes menſchen herte ahekwoztelt / heeft haer 
ſelven in alie eeuwen gheogenbaert / ende open: | 
Baert haer oock noch: te weten / Dat Be menſthen 
altijtg begeeren bupten Godts wooꝛt eenẽ mid⸗ 
delte dichten om rechtgeerdichepdt te gecrygen. 
Dier upt geſchicdet Dat onder De goede wercken 
dienen ghewoonlyck rekent / de gheboden der 
Wet de minfte plaetfe hebben / ende de ontellijc: 

fe hoop der menfehelijcker geboden /bp nac de , 

antfchje plactfe beſlaen. Maer wat heeft Mo⸗ 

es anders willen doen / Dan fulcke boofe begeer: 
te verhinderen / doen hp nae De vercondinghe der | 

Beuterasz3e Wet/ het volck aldus aen fprack : Aenmerckt enn | 
hoort al wat ick ghebiede / op dat het u wel gac/ 
ende uwen Kinderen nae u inder eeuwichept/ alg 

agp fult ghedaen hebben / Dat voor vwen Godt 
goet ende beljageljck is, Doet alleenlyck Dat ick 

ughebiede : en Dact Daer niet toe / noch en neemt 
Dacrnietaf. Ende te vorẽ doe hp betupeht had: , 

de dat dit haer Wijfhept ende berftant Was Loor, 

pe ander natien / dat fp oordeelen ende rechtveer⸗ 

dicheden / ende ceremonien hadden ban Den Lee⸗ 

re onfanghen: ſoo fepde hp Daer bp: Bewaert 

dan nfelgen ende uwe stele fozchfuldichljck / en 

pergheet de Woorden niet Die uwe oogen ghe⸗ 

fien hebben / ende Dat die wiet te eenigen tide upE_ 

uwe herre en ontballen.Boozwaer dẽ wyſe Godt. 
te bogen fach / Dat de Iſraliten niet en fouden 

ruften nae Dat fp De Wet ontfanghen hadden/ 
maer fauden beven dien ſoecken nieuwe rechte 

veerdicheden Loo te bzenghen / Waert dat fp 
miet ſtreugelyck wederhouden en Wopden : {aa 

gercondicht ende betuycht hp Dat de volmaeckte 
werbheveerdichepdt ig inde Wet begrepen. Hier 

Boo? behoorden (p_Welfeer flerchelijck weder⸗ 

Goudente zjn s nochtans en hebben fp hen (elven 

gan de fkoutichept Die hen ſo feer verbode was / 

$ medeeijne iet onthouden. Ende wat iſt ban ons 2 Hooge 
tegen de wWwaer wpzijn oock door Dat felve woort verbon⸗ 

tangeloobie Den / want dit heeft fonder twyfel eeuwwichtjck 

zegden raetfe / dat de eere de bolmaechte lecre Der 
« menfchelicke rechtweerdichepdt Heeft ſyner Wet voe gheſchre⸗ 

5 wourichert, gene Ende Wp nochtans Daer mede niet te vrede 

herl _spnde/ arbepden ongefthichktelichen ſeer om goe⸗ 
ii De wercken de eene bovẽ be andere te Dichten en 

Cap.ë. 

Deut 4 2e 

ende. ‚OE 

ib, ie ciaits meden. + Om dit ghebeeck te beteren (al het cen 

Desaprt feer goede medecijne zijn/ Dat wy altts denckẽ / 
waak cons Dat ons een Wet is ban Godt gegeven/ de ele: 

zraadberfas he ang ſoude de volmaecte rechytweerdichept lee: 
“KORIDSe von + dat daer mabeen ander rechtveerdichent 

EL ®__ geteerten\wozt / Dandie met den regel Des Bod: 
pn wekken willes — — — dat ad 

Beel Des CAP» gm te vergheefs nieuwe goede wercken gefoc 
——— —4 | — Gode te behagen dewÿle fijn dienft

 
twaerban ig alleenlijckinghehoorfaembept ghelegen. Jae 

beerfteis/ Dat de oeffeninghe der goeder wercken die bup: 

Meert lmee tende Mer Gods dwaeit / meer is een onberdra⸗ 
ten/datniet qheljche onthepliginghe der Godlycker ende 
nlleendes waerachtigher vechtweerdichept, Auguftinus 

——— eol met der waertept / alg hp de 
zet onder: ghehoorfaemhepdt Diemen Gode ſchuldich is / 
wefen wort noemt famtijts een moeder ende verwaerfter al: 

gone Ter Deuchden / fomtte cen fontepne ende doe⸗ 
bacebevt/ ſpronck alles goets. 
wage doet 6 * Baer alg De Wet des Weeren ons fal ver⸗ 
Ee nde gees claert zijn/dan fal het eerſt bequamelycker ende 
fretijske gie met meerder vrucht Be vefkicht worden / Dat ick 
zechtichept: te voren van Bet ampt ende ghebruyck der Wet 

Se gieve Behandelt hebbe. Maer eer wp beginnen cen 
Zet Boots pᷣeghelyck hooftſtuck bpfonder te handelen / is 
baatte, het nuteerft te meten het ghene Dat dient tot de 

Beefciepven Det baft ende feker zijn / dat het leven Des men 
Tetten der _ghemepn kenniffe daer van. Cen eerften / moet 

CRE bet inde Wet ondermefen wozt / niet alleenlyc 

Godts des Verloſſers. 
tot uytwendighe eerlyckheyt / maer oock tat inz 
Wendighe ende gheefteljehe rechtveerdichept. 
Bet weſcke niemant en can berfakken/ maer wort 
nechtang Han Wepnighen. Wel aenghemerckt. 
Ende dit gheſchiet om Bat fp ep den Wet - acher 
niet en fien/nae wiens aert ende natuere De Wet 
oock moet gheacht worden, Iſt dat een Coninck 
met een mandament verbiet te hoereren / door 
te flaen/ende te ſtelen: ich bekenne Dat de olene 
Die alleenljck De begheerte tothoereren / doot⸗ 
flaen ofte ſtelen / heeft inhet herte ghehadt / ende 
wiet ſulcx ohedaenenGeeft met uptwendighen 
wercke / niet en canamet Be ſtraffe befwaert woꝛr⸗ 
den / Die in fulck een mandament is verordent. 
Want dewijle De voorſieninghe eens —— han eat 
ken Wet-gevers / haer niet voorder on beſtreckt ven mijees 
Dan tot uptipendighe eerbaerhept /fo en Worden freek Detz 
fijne gheboden niet-overgetreden / tenzp datde err 
boofe wercken. bedzeven Warden. Mair God and 
voor wiens ooghen ghecn dinck en is verbor⸗ 
gen/ ende Die niet ſoo ſeer en vraecht na den upt⸗ 
wendighen ſchyjn / als nac de ſupperheyt des herz 
ten / heeft ander het verbodt der hoererie / doot: 
ſlachs / ende Diefte/ oock de oncuyſche begheerte / 
toornicheyt / haet / eens anders goet begheeren / 
bedroch / ende al wat ſulcx is / verboden. Want 
dewyle hp een gheeftelijck Wet ghever is / ſoo en 
ſpreeckt hp niet min tot de ziele / Ban tot het liz 
chaem :nuis toomichept ende haet een Doet flacls 
der ziele ; quade begeerte ende gierichept ig Dief: 
te : oncupſche begheerte is hoererie. PBemandt 
mechte fegahen : Te wetten der menfchen gaen 
got den vaet ende den Wille aen/ ende niet avon⸗ 
tuexiſche gevallen, Ick bekenme dat / maer (ulcz 
ken raẽt ende wille / alg die tot het werck is uyt⸗ 
ghecomen. Spaenmercken met wat herte een 
eghelycke daet ghefchietig : maer ſpen onder⸗ 
decken de verborgen gedachten niet. Daerom 
ſal hem ghenoech gedaen worden / als alleenlijcks 
de handen onthouden worden van overtredin⸗ 
ghe. Maer hier en teghen dewyle de Wet Gods 
18 onfen zielen ghegeven/ fois der zielen DWanck 
enbe Yaederhoudinghe voornemelyck noodichh 
tot de rechte onderhaudinghe defer Wet. Maer Weickerede⸗ 
de ghemepnen man / als hp de berachtinge der teer / 
Wet oock alderfeerft bedecht / foo voecht hp De sne en wort 
gagen/boeten/ende handen / ende alle deelen des ntet vigtich 
lichaems / tot eenighe onderhoudinge Der Det/ Beroerd Han 
ende heeft daerentufchen het herte vanalle gez PP SPELER 
hoorſaemhept feer vzeemde/ ende mepnt genoech 
hedaente hebben / als hp het wel voor de men⸗ 

(eben verborgen hout dat hp voor de oogt Gode 
doet. Sphooren: Ghp en fult niet Boot flaen/ 
abp en fult gheen overſpel Boen / ghy en fuit niet 
ftelen : fp en trecken gheen ſweert tot doorflaen/ 
fp en vermenghen haer lichaem met gheen hoe: 
ren/fp en ſteken hare handen aẽ niemants goet. 
Dit alle boen fp Wel dus verre / maer jaer Gere 
te ig bol dootſlachts / ſy branden door oncup? 
fchept/een pegdelijcks goet aenften fp met crom⸗ 
me oogbhen/ende verflindent met begeerte. Soo 
ghebreeckt hen nu noch Dat Get voorneemſte is 
inde Wet. Fek bidde n / Waer upt comt fulc graf 
onberftant/anders dan am dat fp Den Wet - gez 
ver achter latende/de vechtweerdichept voeghen 
nae haer vernuft? Deſe wederfpeeecht Paulus 
ſterckelyck /betupghende dat de Wer geeſtelyck 
ig: waer mede Ip te kennen aheeft / Dat fp niet 
alleenlijckt en epfcht de ghehoorſaemheydt der 
ziele / ende verſtant ende Willet / maer wil oock De paars 
Enghelſche fupoerhept hebben / die van alle on: fchzebenter | 
repnichept des bleefch afghewaſſchen zijnde, Beninennee 
niet anders dan GBheeft en (matie, ‚ Ehziftia 
7 Xl wp (eggen dat Dit de mepninge F ik vitepte 

A is / foe 

Aom. .0 



Cap. 8. 
is / foo en bꝛenghen wy aleen nieuwe uorteggir 
ghe bodzt upt ons felven / maer velghen Thri⸗ 
ſtum na/ de welcke de befte uptleggher der Wet 
ig, Want doen de Pharizeen hadden den volcke 
cen verkeerde mepuinabe in ghegheven / te Wez 
ten / dat die de Wet volbrachte, Die met uptwen⸗ 
dighen wercke nict teghen de Weten dede : foo 
ſtraft Chriſtus defe feer ſchadeſycke dwalinghe / 
ende betuycht dat een Wyf oncupſchelck aen: 
{ien / is Goererie bedrijven : dat den broeder haz 
ten/ig doot flaen: Want hy maectfe bes oordeels 

| ſchuldich / die alleenlick in het herte hebben toor⸗ 
nich gewee ft : ende fchuldich des raets / die mur: 
murerende ofte grimmende eenighe verbolgent⸗ 
heyt des herten bewefen hebben : ende ſchuldich 
des helſchen vpers / die met lafteren ende quaer 
ſpreſien zyn tot openbare toornicheyt woorralje: 

Befeherme _ broken. Die bit niet en hebben gheften/ die heb⸗ 
bande bal- ben ghedicht dat Cheiſtus ie cen ander Moſes / 
ſche leere der te weten / een ghever der 
orbi het ghebeeck der wet Moſis foude vervult heb⸗ 
aeleccs bebe ben, Hier vpt comt Dat ghemeyn ghevoelen ban 
ben den an- De Volcomenthept der Euangeliſcher Wet / 
ne Biden te Weten / Dat Die veel meerder cnde qtooter zy 

i en dan de oude Wet Moſis: welck ghevõelen geel: 
fing ſchadelyck is. Want hoe onweerdichtijch de 
Wet Gods daer dao? Berfinact wort / Dat fal upt 
Moſe felwe apenbaer worden / alg Wp hier nae 
fullen de geboden ter fonma beenghen. Det 
foude voorwaer hier door fchijnen dat de heplic⸗ 
bept der ouder Daderen niet Berre en zp geweest 
van hypocriſie ende ghevepnfthept : ende Wp 
wopden Daer doo? af ghelept ban deneenighen 
regel der vechteerdichept. Deſe Dwalmge can 
feex lichtelijch wederlept worden / te weten / dat 
fp mepnden dat Chriſtus war toeghedaen heeft 
tot der Wet : daer hyſe doch alleentijck heeft tot 
haer gheheelheyt weder ghebracht / de felve bez 
beijdende ende ſuyberende bau de leugenen/ende 
Handen fuerdeefem Der Pharizeen / Waer dao? 
P befmet ende ontrepnicht was, 

Denanveren S_ Wp fullen ten tweeden aenmercken / dat al: 
veghel moet tijts meer is in de gheboden ende verboden bez 
banden ld grepen / dan de woorden uptdzucken : het welcke 
eurrapelese Hochtans moet alfao ahematicht zjn / dat wpfe 
worden, niet en bupghen gheljck eenen lopen reghel herz 

waerts ofte gintfWaerts / Maer Genen wp wil⸗ 
len, Want ſommighe makken daor defe onma⸗ 
tige bophept / Dat de autoriteyt Ber Wet bp fam: 
migbe menfchen clepn gheacht Wordt / ende dat 
ſommighe de hope Bande Det te berftaen / laten 
vallen, Daerom iſt Dat het mogelijck is / ſo moe⸗ 
ten Wp ecnen wech gaen / waer doe? Wp met 
rechten ende Vaften ganghe/tot den wille Gods 
goeie \oogden. Fen moet ((egabe ick) onderz 
oecken hoe wijt de uptlegginghe moet Bupten 
de palender woorden gaen op Datmen fie dat 
niet eenich aenbanchfel upt menfchelijcke upt- 

Matt.5 ‚21 

ENDE. 24e 
ende. 433. 

Ende wort 

eaginge en Woet tot de Met ghedaen / maer dat. 
e upber ende opzechte mepninge des Wet-gez 

bers Wot getrauweltjck vertlaert. Det is voor⸗ 
waer bp na in alle geboden (ao openbaer dateen 
deel voor het ghehẽele gheftelt wort / dat de gene 
Bie De mepninghe ende het verſtant der Wet wil 
de vernieuwen / nae lupt ende uptgheven der 
woorden / ſoude met rechte befpot Worden, Doa 

De welke iſt dan voorwaer Dat De nuchter uptlegginghe 
— Det Beret haer voorder beſtreckt / dan de woorden: 
Saine ver ges Waer hoe eel fp haer voorder beftrect [Dat blft 
baden onderz duyſter / ten zy datmen eenige mate fette, Doo 
— achte ic dan dat de beſte mate ſal weſen / datmen 
Dat Oer, DE uptlegginghe der Wet (chicht na de oorfake 
gieber prijst Der Wetste weten/Datmen in cen yeghelyck ghe⸗ 
fte iuſorhit. bgt aenmercke Waerom het gegeben zp, Eren 

Het II.Boeck. 

uangelifcher met/Die «| 

| meeft/te were dewyle ih 

Fol. 64: 
j gel; Ale gebot is omte bebelẽ ofte om te verbie⸗ Eremper. 
Den / van bepden fullen Wp terftont het rechte 
berftant ende de Waerhept hebben, ift bat wp de 
oorſake ende Get epnde aenſien. Shelyck Het 
epude des vfſteu gebots / is datmen dien moer 
| eere geven / dien Godt ecre toe ſchryft. So is dan 
Dit dẽ ſomma des ghebots: Dar het vecht ende 
Gode behagbeltel is / dat wp die eeren / Dien hy 
‚eenige haochept heeft ghegheven: ende dat de 
‚Berachtinghe ende verfmadinge der felber / gros 
veljck is voor Bod, De oozfake des eerſten gez 
bots / is op dat Godt alleen ghecert ‘wozde.Dod 
ſal dan De fonuma Defen ghebats wefen / datde 
‚Waerathtighe godfalichepdt / Dat is de eere ende 
dienſt ſynder Godhept / hem aenghenaem is zet 
dat de godlooſheyt grouwelck is voor hem.A⸗ 
‚foo moẽtmen in een pegheljche gheboͤt aeuſien 
\ Waer Ban daer inghehandelt Wordt + daer nae 
moetmen het cpnde foecken / tot datmen Lint 
wat De Wet ghever daer epghentlijck betupcht 
hem te behagen oft mifhaghen. Ende ten cpu: maer nava 
de van daer Loot argumenteren tot het ghene daer boozt 
dat daer tegenig/ op deſe wijfe: Iſt dat dit Go⸗ ——— 
de behaecht foo mifbaecht Gem het contrarie gene varenee 
dat daer teghenis. Item. Iſt Dat dit Bode miſ⸗ teatjen ie. 
haecht / foo behaecht hem het contrarie : Iſt dat 
‚bp dir ghebiet / ſoo verbiet hp het contrarie : Iſt 
dat hp Dit verbiet / foo ghebiet hp het contrarie, 

Dat nu wozt dupfterlijck gengheroert / Dat osseonere 
A in het upt legghen der gheboden feer claer: bercarinape 
‚worden Door De ocffeninghe, Daerom iſt ghe⸗ defes tactften 
noech hiet acngheroertte hebben / anders van 
| Dat wp Dat láetfte Dat Wop gefept hebben / moe teen de quae 
tenbeveftighen/ het welcke moghelyck anderg wercken bere 
niet enfoude verſtaen woordẽ ofte verftaen sijn: HELME 
de / int eerfte aenfien vreemt ſchynen. Datwp gen ve goeds 
gheſeyt hebben dat in de ghebiedinghe des goe⸗ shebuedts. 
den wercx / het quade dat Daer teghen flrijt/ verz 
boden Wort / Dit en ig niet noodich bevefticht te 
worden / Want Daer en is niemant die het niet 
toe enlaet, Ende dat de goede wercken geboden 
worden als De quade verboden wordẽ / dat Wort 
van het ghemepn oo2deel der menfchen gheerne 
aengenomen, Wet is oock gemeyn dat de deũch⸗ 
den ende goede wercken worden aenghepzefen/ 
als de zonden ende gebreken Die Daer tegen zijn; 
verdoemt Worden, Maer Wp eyſſchen wat meer 
dan defe Wijfen Han ſpreken bedupden, _ Want 
bp de deucht Die Den gebreke ofte der zonde con: 
trarie is. / berffaen fp meeft de aflatinghe ende 
ſchuwinghe des (elven gebzecr ofte zonde; maer 
wp ſegghen datſe voosder ſtreckt / te weten / tat 
contrarie daden, Daerominditghebot : Gh De 
én fult met dootflaen / en fal het ghemepi ge: Sremvers 
boelen niet anders acnmercken / Dan datmen 
moet hem felgen van quaet doen / eñ begeerte tat 
guaet doen / onthouden, Maer ich ſegge dat bee 
ber defen/ Daer oock in Vervaet ig Dat Wp moer 
ten onſes naeſten leven helpen waer wy connen. 
Ende op Dat ick niet en fchine ſonder reden te 
ſpreken / ſo bebeftighe ick Dat ick ghefepdt hebbe / 
albus: Godt berbiet ang onfen bꝛoeder ongeljck ma 
ende hindertedoen / omdat hp WA Dat Wp on: heeft 
fest broeders leven lief ende weert Gebben s-foa hp wooz gie 
epfcht hp dau oock mede de wercken der liefde raked 
Die tot behoudnghe onfes broeders mogen glje: Siksfoorte 
daen worden. Ende alfoa machmen fien Dat al⸗ vinghe pee 
tjts het cpnde des ghebots ons toont / al Wat febanvelijck; 
wp daer geboden ofte verboden moden te doen, [15 PaP 
ro tEnde Wacrom Godt alfa gelije mes Balve wijfen fouvs 
gheboden meet heeft fien wifte bekeerkent dan wat boor een 

\claerljck upeghedzuckt / moghen vele redenen En heer” 
bp ghebrocht worden / maer Defe behaecht mp zonde geregen 

balthts acbept is. 
iñ sin 



Van de kenniffe 
omde ſchandelckheydt der zonde ſchoon te ma: 
ken / ende met cierleker voorwendinghente 
Bedecken / tej zp datmenſe mach met den hande 
taften/ fo echt God het ghene Dat in eenen pege: 
ficken aert der overtredinge het boofte eñ (chan: 
delyckſte was / alseen eremplaer Looz oogten 
geftelt/ em Dat ooch onſe ooren fouden daer van 
verſchricken / op Dat hp alſoo machte te meerde: 
ren grouwel ende haet ín onfe ziele Dauchen. Dit 
bednecht ons dickmael in de weerderinghe ende 
overlegginge der zonde /te weten/Dat wijfe clepn 
maken alg (p eenichſins bedecht zijn. Deſe bez 
driegherie neemt ens de Heere wech als hp ons 
Yeert alle zonden tot defe hooftſtucken beengen/ 
de welche feer el voor oogen ftellen wat groo: 
ter grauwelijchhept in eenen pegelicken aert der 
zonden is. Erenipgel : Coognichepr ende haet eu 
worden niet vaag feer grouwelyck quaet geacht / 
ãls ſy met haren namen genoemt worden: maer 
als fp ans onder Den naem des dootſlachs ver: 
baden worden / faa verſtaen Wp berer hoe grou 
welch fp voer Gad sjn/ door wiens ftemme fp 
ander faa grouwelycke booſheydt gerekent Woz: 
den. Ende door fijn dordeel beweecht zijnde / lee: 
ren mp de fwarichepdr Der zonden Die ons te vo⸗ 
ven licht fchhenen/nu beter overlegghen. 

De derdere⸗ IX Ten derden moeten Wp sock aenmercken 
gel is ban te waerom de Yet in twee tafelen ghedeplt wort: 
afveelmgbe De welche niet fonder oorſake Dickmael ghemel- 
tree taris, deren worden / gheljck alle recht verſtandighe 
Waer ban de ſullen ogsdeelen. Ende de oorſake is ſoo feer voor 
eerhebee voghen dat fp ons in deſe fake niet en laet twij- 
Boofbieur, feten, Want God heeft fijn Wet in twee Deelen) 
Be andere de in De welcke de gautſche rechtveerdicheydt ver- 
liefde tegen goet wart / alfoa ghedeplt / dat Get eerſte deel de 
ben naeften Woerchen der religie die ſonderuͤnghe tat ſynen 

Dient Dienen ende het ander Deel de Werchen der 
liefde Bie men ſynẽ naeften fchuldich is / begrypt. 

Be noopgbe Pet cerfte fondament Der rechtveerdichepdt is 
chepberijcke, voorwaer den dienft Gods: als defe verdorven fehepbelijske) 4 3 : 
bereen ginge 18) (0. zjn alle De andere Deelen Der rechtveerdic⸗ 
ted Hept ghelyck — — ende geſchende ſtucken 
ee gene Berden yer ende vervallen Gups. Want 

wat vechtweerdichept wilt ghy het achten / dat 
ghp de menſche niet en quelt met flelen eñ roo⸗ 
denñ / iſt dat ghy daerentuſſchen doo? ſchandelyc⸗ 
„Ken kerckroof de majeſteyt Godts van ſyn eere 
berooft? ofte dat ghy uwe lichaem met hoererie 
niet et ontrepnicht/ iſt dat ghy Den heylighen 
naem des Beeren ontheplicht door uwe laſterin⸗ 
ghent ofte dat ghy geenen menſche en vermoort / 
dat ghy arbendt de ghedachteniſſe Godts te 
niete te maken, ®aeromfonder religie roemt: 
meute vergheef& Van rechtveerdicheyt: ghelijck 
of pemandt een ghetronckt lichaem Dat (onder 
hooft is wilde tot cieclijchhept vertoonen. Ende 
De veligie enis niet alleenlgck het voorneemſte 
del der rechtveerdicheyt / maer is oock De ziele 
“Daer van / Waer Doo? fp geheel ghefont ende te: 
vendich is. Want de menfchen en onderhouden 
onder malcanderen de aberechtichepdt ende lief: 

4 de niet ſonder De vꝛeeſe Gods, Daerom feaghen 
“De gebueci: wy Dat De Dienft Bode is het begin ende het fon⸗ 
Eordemnge Bamet der rechtueerdichept/ om dat fonder dien 

alle gerechtichept cupfchet / ende matichept die 
De menfchen onder malcanderen Le | 
pdelig ende ondeughende voor God. Tp ſeggen 

Cap.8. 

Erempel, 

Be noodighe 

Be gantſche 
“fommaban 

Godtsdes Verloffers. 
ken der religie / met de welche ſyn majeftept 
moet qheeerr ende ghedient zijns in de ander tafel 
leert hy hoe Wp door de beeeft ſyns naems ons 
behoozen te dzaghen teghen de menschen. Wiertz 
am Geeft oufe Heere (ghelyck de Cuangeliſten 
verhalen) De gantfche Met ter ſomme in twee 
hooftſtucken vervaet / te weten: Dat wp fullen Matth. zz. 
God lief hebben upt gantfcher herten/upt gant 37: · ibl2 
fcher ziele / ende upt alle onfe tracht; ende Dat wp Luce. i0. e7⸗ 
onſen naeften fullen lief hebben alg ong ſelben. 
Hier fiet ghy hoe hp van twee Deelen daer in hu 
de gantſche Wer Beflupr / het cene Gode / eñ Get 
ander den menfchen toe ſchickt. Ä 
12 Maer hoewel de gantíche Wet is intivee me afventin- 
hooftſtucken begrepen / foo heeft nochtans onfe gedes Wets 
Heere om alle onfchuldinghe wech te nemen, rd * 
willen bzeeder met thien gheboden berclaren al gpevozen, 
wat tat ſynder eere ende vreeſe / ende liefde Dient/ 
ende War de liefde aengaet Die hp ong heeft bez 
volen tot be menfchen om (nen wille te hebben. 
Het en 18 niet quaet noch onnut / Datmen arbept 
om re weten hoe De ggeboden ghedeplt worden / 
foo verre men ghedãchtich is / dat het fulck een 
ſake is / in de welcke een peghelijck mach oordee⸗ 
fen / om Der welcher Wille men niet en moet tez 
ghen de ghene Die anders gevoelen / ffrijt voe⸗ 
ren, Pp moeften voorwaer Dit nootfakelje aen⸗ 
roeren / op Dat De deelinghe der geboden / welche 
Wop hier llen ferten/ nier vande Leſers befpot 
oft verwondert en worde / ghelyck of fp nieu ofte 
corts gevonden ware, Dat de Wet is in thien 
gheboden / ghedeylt / dat is ſonder twijfel/de wijle 
het dicmael door de authoriteyt Gods betuxeht 
is. Daerom on heeft men gheen geſchilvan den ¶walcke os 
ghetale / maer ban de deelinge der geboden. Dic menigeriep 
de gheboden alfao Deelen / Bat fp drie gheboden wife van 
Der eerfter tafel toe ſchrhoẽ / ende de ander fegen Cum 
in De tweede tafel bzengGen : van die wordt het wozoen, 
ghebodt van De beelden uptghewiſcht / ofte pur 
merg onder her eerſte verborghen / heewelhet 
nochtans (ander twel is Befchepdelick van den 
Heere alg een fonderlijck ghebot gefet. Ende het 
thiende ghebot van des naeften goet niet te bez 
gheeren / fplijten ende deeten fp onbeguameljck 
in twee, Ende oock heeft Defe woijfe wan deelẽ Der 
cerfter ende fupberder Ghemeynte onbekent gez 
weeft / ghelyck wy weynich hier nae fulten fien, 
Andere tellen met ons vierhooftſtucken in de 
eerfte tafel / maer in de plaetfe Des eerften hooft: 
ſtuck / ſetten fp De belofte fonder ghebot. Haer 
dewyle ick verſtae dat by Moſes thien woorden wije, 
gheſet zyn / voor thien gheboden / (ten zy dat mp var ve bler 
crachtichljck anders beweſen wordeeñ dewijle — gebo⸗ 
icher even foo veele fie met feer goede grderinghe wipte 
gbeftelt/foo wit ick hen haer gheboelentaten/ ett eevfie/ende 
volghen dat my beft dunckt: te weten / Dat het de fes navol⸗ 

Maer beel 
beguamerey 

ghene daer ban fp Get eerie ghebot maken / zp Werdeinde 
als een bongrede op de gheheele Wet / enbebet ain 
dan daer nae bolghen dier gebeden der eerſter / 
ende ſeſſe Der tweeder tafel / in fuicken orden ate 
fp verhaelt worden. Defe ien 
nes ſondee twiſt ofte ghefehil / ghelpekroffjrte Prijs in 
{nen tijde alormme aengenomen Ware, ide “°° 
met hem ghevoelt oock Auguftinus ſcheyven⸗ 
De tot Bantfacium : De welche de gheboden tel- 
lende /defe oden houdt : Darmen den eenighen 
Gode mer ghehoorſaemhept in der veligie Drene/ 

ú Dat de dient Gods is de fontepne ende de Geeft Datmen gheenen afgoden diene / ende datmen 
haet Der vechtieerdichept : om dat de menfchen daer Dennaem des Heeren niet pdelijcken — 

upt leeren met matichept ende ſonder quaet doẽ Bewijte hy van het 
onder malcanderen leven / als ſy God als den Bars bezyden geſpr 

bet des figuerlycken 
— ——— De ander eers wm 

gichter bes rechts eñ onrechts / erren ende vree⸗ fte Dectinghe behaecht hem wel er hens / maer 
fen. Daeromonderwift hp ons inde eerſte ta: ‚om een oorſake Die veel te lichts is: te weten / dat 
fel inder Bodfatichept / ende in de epghen were: / is het ghetalnaudzie (alſmen in de eerſte 9 

pie 
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Cap.8. Verclaringhe der thienGheboden, Het I[.Beeck. Fol:6, 

It) de verborgenihent der Drie: | Dat hp ons onder fijn bolck rekent / foo verkieſt hi 
ge en bach. * Soete hp in bp ons (fept Moſes) am hem tot een fonderliehs Ende 4; 
De felue plaetſe niet en Werfwijcht Dat anders 
onfs eelingbe hem beter behaecht. De autheur 
des onvolmaechten wercks in Wattheum / ghe⸗ 
woelt oock met ons, Joſepheus ſtelt in een pege⸗ 
wjche tafel vijf gheboden / ende Dat ſonder twyfel 
upt een ghemepn gevoelen fijns ng Maer dit 
is tegẽ reden / Dewijle daer door Get omderfchept 
der religie ende der liefde vermengt woedt: ende 
Wort oock Wederlepdt door De aüthoriteyt des | 

Mat.io·is· Beeren / de welcke in Mattheo het ghebot van 
De ouders te eeren / verhaelt onder De gheboden 
Der tweeder tafel, Laet ons nu Godt felve hoo⸗ 
ren fpaeken/met fijne eyghene Woorden, 

Het eerfte Ghebor. 

Ick ben de Heere uwe Godt / dieu 
unt Egppten landt / upt Den dienſthun⸗ 
fe hebbe unt ghelept : Ghp en (ult ghee⸗ 
ne andere Goden hebben boor mijn aen⸗ | 
ſchiyn. 

———— 13 — en is niet aen gheleghen of men de 
pitrels upts eerſte woordẽ alleen op Gen ſelvẽ leeft / oftc dat⸗ | 

orestes Menfe acht ecn deel des eerften gebots te zijns, 
Bern fooverre alfmen teelaet datfe zijnals een voo? | 
Wascbat rede opde gheheele Wet. Cen cerftenmoetmen | 
hoor aendhee in De infertinghe der Wetten toe fien / datſe niet 

terſtont door bevachtinghe te nieteen worden. 
ſtelt is een 
booꝛrrede. 

* e 20. 18. ende hepheh volck te sne | ende op dat Wp fijne “*° 
geboden bewaren, Hier upt camt deſe verma: 
niuge: Weeſt heplich/want ick ben heplich. Ende 
upt defe twee comt de betupginghe die bp den 
Propbeer ghelefen Woerts Een (one cert nen va: — 
der / ende een dienſtlmecht ſhynen Veere, Iſt dat Mal.na6. 
ick uwen Heere ben / waer is de vreeſe? ende iſt 

Lebit. 9.2. 

dat ick uwen Dader ben / waer ig de liefde 2 
15 Daer nae verhaelt hp fue weldaden) dooy fem 
De welcke wp moeten dieg te crachtichlijcker bez pact van ve 
weecht wozden / am Dat vocht onder De menfchen —— 
de ondanckbaerheyt foo grouwelijche zonde is. deurs 
Pp vermaende Doen Get bolck Wel van een ver⸗ “ᷣe 
fee Weldaer / maer de welche ſoude oock bp de 
nacamers crachtich wefen/ dewijle fp Boor haer 
wonderlycke grootheyt weerdich is /in Der ceu⸗ 
wiehepdt overdacht te worden. Ende boven de: 
ſen is ſp ſeer beguaem tat de tegenwoordige fas 
ke: want de Heere gheeft te kennen dat fp uptde 
ellendige dienſt baecheydt verloft zijn / om dat fp 
bent baren verloſſer foude mer blpmoedighe 
ghehoozfae.nbepdt dienen. Ende op dat hp ons 
alleenlyck in ſynen wacrachtighen dienft behou⸗ 
De / foa pleecht hy Gem felven met fehere ticelen ve namen 
Ende nanien te vertieren / met De welche Ip fijn vercect. 
heplighe Gadhepdt van alle afgoden ende ghe⸗ 
Dichte Bode, onderfchept; eñ alfa beflupt hp ons 
als in eenighe tralien / op Dat Wp niet herwaers 

Waere na 
Bou hem ſer⸗ 
ben met fektà 

Daec mede ve Daerom voorſiet Godt fonderlinghe fijn Wet | ende ginfwaerts upt en Dwalen / ende lichtveer⸗ Wer Gods Di ilde í 5 ajeftept niet 5 aen die hp wilde infetten / dat haer majeftept 
achtinge Werachten orde / ende gljebzupcht dziederlep 

beni, middelen am Die te beveftigen. ant hp fchzöft 
eidedatop Hemfelben tee de macht ende Get vecht om te 
Vanmeer Gebieden / Waer mede Gp het uptvercozen Balck 
en eerfren/ nootfakeljck berbindt om ghehoorſaem te zón. 
door — Hp bercondicht ooc De Belofte der genade / Waer 
eve.” mebe ho het felve voie tocht ef tvect tot de ffenn⸗ 

ge / neerſticheyt / ef tot beider. En bp ðhaelt 
fine weldaden / Waer mede hp ben Goden haer 
andanchbaerhept bewift / ten zy dat fp hen fel- 
ben Dagen ghelyck her ſynder goedichepdt bez 
tacmt, Onder den naem Heere / Wort de macht 
ende behoorlcke heerfchappie beteechent. Iſt 
Dat alle dinghen Lan hem comen / ende in Gem 
ſtaen / ſoo is het oock recht Datfe alte tat hem gez 
fchickt morden/ gelijck Paulus fept, Doa wor 

fou jock begheven. Want het ſoude ongeſchickt 
ende onbetameljck zijn / dat wy fouden Willen 
Wijchen van onder de heerfchappie deſes Heerẽ / 
Bupten Ben welcken wp nier en connen zijn. 

vj —— die is / die De macht ende Get recht om te gebiedẽ 
Bael ban fijve Geeft / ende Dien men gehoͤorſaemhepdt ſchuldich 

| Dat de Goden te blpmoediehlijcher Gen felventot 8 

dichlyeken eenen nieuwen Godt endichten / iſt 
dat wp den —— Godt verlatende / eenen 
afgod op richten. Hierom als de Propheten wi⸗ 
len Gods epghentſyck beteeckenen / ſo becleeden 
ende beſlupten fp hem met deeſe teeckenen / met Exod.ʒ.x. 
de welche hp hem ſelven den Iſraelitiſchen vole: Amos: 24 
ke gheopenbaert hadde, Want alg Gp ghenaemt Brads wozt de Godt Ubzahams/ofte de Gor Iraeis Bres ende als hp in den Jerufalemſchen Tem̃pei tuf⸗ 
fchen de Cherubim gheftelt wort / deſe ende dier⸗ 
gheljcke wijfen Lan ſpreken / en binden hem niet 
aen een plaetſe / noch aen een volck: maer zn ale 
leenlgck woor geftelt om de gedachten der Gods 
faligen te handen ſtaende op dien Godt/de wete: 
ke Boor Dat verbont Dat hy met den bolcke 
Iſrael / heeft glemaecht / hem ſelven Geeft alfaa 
Poor ooghen gheftelt/ dat Get gheenſiũs ghesor⸗ 

den Wp Dan Dao? Dit waart Heere overvloedich⸗loft en is van fulcke ghedaente af te wijcken. 
ek vermaent Dat wp moeren ons ſelven onder | Maer Dit moet nochtans vaſt blijven / Dat De waersm bat 

verloſſinghe daerom hier ghemeldct wordt / op — 

Godt begeven / De welche haer met rechte hem —— 
felvenaentrecht. Ende op dat wp niet en dencs 14 US Gp Geeft te Kennen ghegheven dat Gp | ken dat dit ong niet aenengaet / foo moeten wy 
genmercken Dat de Dienftbaerhepdt des volcke 
Iſrgel in Egppten/ zp een voorbeelt geweeft der 

——— is: ſo lacht hyſe aack met factichept/betupgende | geeftelijcher gevanckeniſſe / in de welcke mp alle vent, Datbpde Sodr der Ghemepnte is / opdat hpfe | worden ghebanghenghehouden/ tot Dat de Dez zn uiet en ſchyne alleenlijck door den noot tot hem | melfche berloffer ons daor de cracht fing arnis te trecken. Want in deſe wyſe bau fppchen/is een verioſſe / ende in het ricke der vrpheydt brenghe. op wat wan onderlinghe aenſien ende over cen cominghe ber | Daeromgheljck Bodt fijn volck boortj den upt nieceende hee peepen/de welche in defe belofte werclaert ig:Fe | de onverdzagbeltdehe dienffbaerhept/ daer mede —* tt al Gacr odt sijn / ende fp fullen mijn Bolck zhu, | fp verdruet waren (wertoft heeft / doen hyſe Wiz dacpteniie EEN Jaer wpt gheiſtus bewift dat Abraham), de wederom berfamelen om frjnen naem te Die: efen wet: aac /ende Jacob leven/ om dat God betupeht | 
dat hy haer God is, Daerom ſyn deſe Woopden 
ſoo veel als of hp aldus ſpraue: fi 
Bercogen mp tot een volck om niet alleenlijck in 
Dit tegenwooordighe leven u aaet te Doen: mact 
aock om de falichept des eeuwigen lebens te gez 
ven, Waerom hp dit fept/dat mogt in bele plact: 
fen in de Wet Beteeckent. Want dewijle de Bees, 
te ans geweerdicht defe barmhertichept te dDoë/ | 

k hebbe u upt: 

nen: alſo gock Dien Gp te defen tijde betupcht Dat daers gen⸗ Gp haer Godt ist / die bevrht Gp alle van de doot Se 
Ipche machtdes Datang / welche metdelicha: 
melijche Was afgbebeeldet, Taerom moet cen 
deale in fijn herte ontſteken worden / onz 
nae De Met te hooren / de welcke Bp hoort 
van Den opperften Coninck ghecomen te zr 
ne s Want ghelyck alle dinghen van Gem harer 
oofprouck nemen / alfoe betaemt oock benk 

a 



— 

Cap.8. 
alle haer epnde tot hem ſchicken ende beweghen 
Daer enis/ ſegghe ick niemant Die niet en bez 
hoort ghetrocken te worden om dien Wetghever 
aen te nemen / em des welckes gheboden te on: 
derhouden / hp he 
untvercoren te zijne; ende door Des welches mil⸗ 
dichepdrt hp overwloedichept alles goets / ende de 
eerlyckheyt des eeuwighen levens verwacht eft 
doo? Wiens wonderlcke cracht ende barmher⸗ 
tichende/hp hem ſelven bekent upt den mont des 
Doors verloſt te zijn. nwe” 
16 Als hp nu de authositept fijnder Wet ghe⸗ 
fandeert ende beveſticht heeft / (aa gheeft ho het 
eerſte ghebot / te weten. 

Dat wp geen vreemde Goden en ſul⸗ 
len hebben boog ſjn aenfchijn. 

Het epnde deſes ghebots is / dat Godt wil ale 
leen in ſyn volck De opperfte zijn / ende ſjn recht 
gantfchelijck ghebruÿcken. Op dat dit gheſchie / 
{oo ghebiet hp / dat alle godlooſheyt ende ſuper⸗ 
ſtitie / Daer door De eerlyckheyt ſynder Godhept 
ghemindert ofte berdupftert wordt / Herre van 
ONS zp : ende om Der ſelver oorſakẽ Wille beveelt 
hp ons dat Wp hem met waerachtighe Godſa⸗ 
lichept in heplichept Dienen ende aenbidden, Eñ 
be eenvoudichepdt Der woorden / geeft Dit bpnae 

… Upt. Mant wp en connen hem niet voor ouſen 
oardat/ Sodt hebben fander oock mede aen te nemẽ dat 
ebben, ende hen epge is. Daerom als hp ong verbiet vreem⸗ 
zeemde Boz De Gadeu te hebben / daer mede gheeft hyte 

den hebben · Kenmen/dat wp nier en moeten eenighen andeten 
toe ſchryven / dat hem eyghentlyck toe comt. Eñ 
hoewel de dinghen die Wp Bode ſchuldich zn / 
ontelſjcke veele zyn / ſo worden fp nochtaus niet 
onbequameljck tot bier hooftftucken gebracht. 

Sade comt Te weten/ tot Aenbiddinghe (waer Bp oock als 
alleen de ver⸗ eenaenganchfel de gheeftelijcke gehaorfaembept 
eeringe toe Der canfcientie is) Betrouwinghe / Venroepinge/ 

ende Danthfegginghe, Aenbiddinghe noeme ick 
de eere Die hem een veghelyck doet als hp hem 
geeft onder fu hoocheydt onderworpen, Daer: 
en en-make ick niet (onder oorſake een Deel Daer 
van / Dat wp onfe confcientren onderwerpen on: 

Dat ver⸗ ¶ der ſyn Wet. De betrouwinghe ig de gheruſtic⸗ 
tcouten, hepbt waer doo? wp in hem gheruſt zijn / Door de 

ekenningbefgnder deucht ende cracht: als mp 
alle wſheyt / rechtveerdicheydt / moghenthepdt / 
waerheyt / ende goetheyt in hem ferrende / ons 
(etsen. Dooe ſyn ghemeynſchap alleen gheluckich 
achten, Aenroepinghe ig de toevlucht onfer ziele 
tot Gem als tot de eenighe hulpe fa Wanneer ons 
eentge noot benaut, Danckſegginge ig een danc⸗ 
baerbepdt / Waer doo? De lof alles goets hem 
wozt ghegheven. Ghelijck Bodt niet en ht dat 

Dit eerfte Gp, PLE Dan defen foude eenighen anderen ghedaen 
bet eepe worden / alfoo ghebiet hp oock datmenfe hem 
boolen wor⸗ alleen bewijfe, Want Get en is niet ghenoech dat 
“ril ghy u felben gan vreemde Goden onthout / ten 

dat ghy u ſelven aen defen eenigen God hout : 
Want dat pleghen ſommighe fchandelijcke verz 
achterg te Doen/ diet voor Bet cortſte achten/ alte 
religiente beſpotten. Maer de Waerachtighe ve: 
ligie moet boor gaen / Waer dooz de herten tot 
den levenden Godt beweecht Worden / door des 
weltkes kenniſſe ſy begaeft zjnde/ mogen comẽ 

ſyn majeſtent te verwonderen / vreeſen ende eerẽ / 
de ghemepuſchap fjnder goeden aen te nemen / 
fijn hulpe alonume te ſoecken / endede groothept 
fijner erckeute befkennenende laven / gheſyck 
Dit in alle wercken des levens het eenige merck 
ende epnde moet zijrzende Dan falmen de ſuyper⸗ 
ſtitie ende valſche religie (chhouwen / Waer dooy 

Des eerften 
ghebots pt: 
egginghe. 

Het eynde 
des ſelven. 

De aenxoe⸗ 
pinghe. 

Be daneſeg⸗ 
ginghe / al⸗ 
welcke 
deuchden in 

IAtei ben 
zaren Godſ⸗ 

dienſt. 

| 
hem ſelven verftaet ſonderlinghe datmen alle ghedichte Goden moet verre verz 

Verclaringhe deseerften Ghebots. 
ken zynde / herwaers ende ginfwaertg tot me: 
uigerlep goden LErlept worden, Daerom ift dat Daerente⸗ 
wp met Den eenigé Godt te vreden zijn/ fo moetẽ —— 
wp ghedencken dat boven gheſeyt is / te weten/ lever 

€ beelhepde 

worpen / ende den Dienft welcke De eenighe Godt der Doven, 
voor hem (elven epfcht/ niet fpljten. Want het forverne, 
en is niet geoo2laaft een hap? van fijn ecre tc nez 
men / maer al wat hem epghen is /maet by hem 
blyven. Het woot Dat dacr nae voicht / voor mijn Dat def 
aenfchjn/ is tot bermeerderinghe der onweer: ipoorden bez 
dichept/te meten dat Godt wort tot jetaerfhept teeckenen: 
verweckt / foo Wanneer wp onfe ghedichtſelen boo? mijn 
ftellen in fijn plaetfe: gelijc of een oneerbaer wijf “fbb 
den-overfpeelder Boog haers mans oogen bren: 
ghende / ſyn herte meer verweckte ende ontftas 
ke, Dewijleẽ dan God door fijn teghenwoordighe 
tracht ende genade betupcijde Dat hp ſyne oogen 
hielt over het bolck dat hp vercoren hadde / foa 
beeft hyſe willen feerder van de booſhept der af: 
wijckinge verſchrieken / vermanende dat fp niet 
en connen nieuwe Goden aennemen / daer hp 
uiet felipe een getupglje ende aenfchouwer ſuſtx 
kerchroofsen3p, Want defe ffoutichepdt bere 
meerdert haer Godloofhepdt feer/ Dat fp achten 
dat fp in hare afwckinghen connende ooghen 
Gods bedriegen, Waer hier tegen roept de Deez 
re dat al Wat Wp bedenchen / maken afte ſmedẽ / 
voorfijne oogen tomt, Daerom iſt dat wp wils 
ten onfe religie Gode aengenaem maken, ſo moet 
onfe confcentie ſupper zijn oock Bande verbor⸗ 
genfte gedachten der afwyckinge. Want de Hee⸗ 
re en ericht niet alleenlck Dat fijn eere gebheeten 
ongefchent bewaert worde / doorde uptwendiz 
ge belijdinge alleenljck /maer in ſyne oogen / die 
het verborghenſte des herten voorſiet. 

Dat tweede Ghebot. 

Ghy en fult u gheen beelde noch ee⸗ 
nighe gheljckenilſe maken/ der Dinghen 
Die boen in Den Wemel zijn / ofte bene: 
den opderaerde / ofte in het water Dat 
onder De aerde is. Ghny en Cultfe nict 
Dienen noch eeren. 
17 Gheliyjck hp in het eerſte ghebot betuycht Des tweede 
heeft dat hp de eenige God is / bupten den wel: e He 
ken men gheene andere Goden en moet Dichten esonghe. 
noch hebben:atfoo bercondicht hp.nu claerlcher 
hoedanich hy is / ende met wat dienft hp moet 
gheeert zijn / op dat wp niet en beftaen hem pet 
vleeſchelhcx toe te dichten, Soa ig dan het epnde 
deſes gebots / dat hp (nen rechten Dienft niet en 
wil Doo? fuperftitieufe Wijfen ende ghebrupcken 
{aten ontheplighen. Daerom in fomma wil hp 
ons ban bltefchelijche enderhoudingen (Die onfe 
dwaes berftant/ nae fn gronichept God achte: 
de / pleecht te dichten)gant{chelijck Wederroepen 
ende aftrecktrende daerom onde fi voecht 
hp ons tot ſynen rechten Dienft/ dat is die ghee⸗ 
ſtelit eñ wan hém ingeſet is. Eñ hp geeft de grof⸗ 
fte zonde te kennen Die in deſen deele ghefthier, co 
weten / de uytwendige afgoderije. e dit ghe⸗ 
bot heeft twwee Deelen : In het eerſte Wordt onfe 
ftoutichepdt ged wonghen / op Dat Wp nret en bez 
ffaen God die onbe tipi is /onſengevoelen 
te onderworpen / ofte go? eenige gedaente Hao, 
gogen te fetten, Fn het tweede wordt ons verho: Een verhael 
den eenige beelde aen te BIVDE/ van Sodſdienſts panaltebern. 
Wege. Boot vertelt Hp tn Get coate alle manie: vingen, 
ren waer mede hp plach van De onheplighe ende 
finperftitieufe Bepdenemafghebeelder te mogden 

Bet epnde 

Den inhout. 

Des ſelben. 

De Do: 
de herten vanden wacrachtigen Godt afgere ! Bp he dingen Hie in den Hemel 3u / berftaet hu 

| 

deſes gebotst 

meedelen 



Cap.8. 
de Sonne/ Mane / ende ander ghefternten/ ende 
mogelijche oock De bogelen:gelic hp Deut. cap· 4. 

Deut 4015, ſyjn mepninge uptdauchende/ alfo Wel de vogelen 
als de geſterntẽ noemt, Pit en foude ie niet aen: 
gheteeckent hebben / hadde ick niet gheften dat 
ſommighe Dar verftaen bande Engelen. Daer⸗ 
omt gae ic Be andere navolgende woorden deſes 
ghebots voorby / alg Die in Ge ſelven openbaer 
ghenoech zyn. Ende wp hebben min het eerſte 

Cap. 11e 
ghedaenten Godts die de menfche Dicht / gant: 
ſchelyek ſtrydenteghen de natuere Godts: ende 
Dat daerom: foe Wanneer de Beelden ende afgo- 
den vaartcamen / De waerachtige religie verdor⸗ 

Daerom de⸗ PEN ende vervalſcht Wort. 
fen aeuhanck 29, De deepginghe die Daer bp gheftelt wordt / 
|baerbp gez behoort gheen cleyn cracht te hebben om onfe on: 
Baenloo:te verſtant ech te nemen, Lp deepeht. 

Dat huis de Deere onſe Godt / een 
Godt / een Wreker, Die De ongerechtichent 

naem wore Der vaderen beſoeckt in De kuderen / tot 
hein om ver 
| 3 het derde ende vierde ghellachte / in De gez 
ven. SS ne Die ſynen naem haten : ende Doet 

barmhertichendt 1m duyſenden den gez 
nen Die hem hef hebben / ende (ne gebo⸗ 
Den bewaren. 

Bart de Dit is ſoo veel als of hy ſeyde / Dat hy alleen 
Hecre wort die is op welcken vey moeten ſtaen. Ende op DAL 
met vier bu⸗· ip ong Daer toe beenghe / ſoo vercondicht hp fijn 
fomderenae macht /_de welene haer nict te vergeefs / noch 
zier, ſonder ſtraffen en laet verachten noch verclep: 
Gerftelijck ven, Dier wordt gheſtelt de naem Godts EL, de 
oere 3e welche bedupdr Godt « maer dewijle De naem 
fteccke Gov, COME van ſterckheyt / fa en hebbe ick niet getij 

feltdat oackkte bedupden / ofte inde terr te ſet⸗ 
ten/om den ſinte beter upt te drucken, Dacr nae 
noemt Gp hem (elven jeloers / al& Die geenen me: 
degefelle en can lijden, Cen derden betuycht hp 
dar Ip fat een weeker zjn funder majeftept ende 
eerlhckhent /fa pemaut Die Wil den creatuerê of: 
te den beelden gheven : ende Dat hp ſulcx niet en 
fal met cen corte ofte ſſechte wꝛake Wreké /maer 
dar fp fal tot de kinderen ende nevẽ / ende Der nez 

_ ben kinderen ſtrecken / te weten / die haerder va: 

| Of ſtercke⸗/ 

| 

2e Jaloers. 

3 Gen wze⸗ 
ker. 

gp DE Beren godloofhept fullen na volgen, Sheiyen hp 
oock fijn ceuwighe barmhertichepdt ende vrien: 
delckheyt tot m Bele nacomers bewijft den ge: 

waerom pp Hen Die hem lief hebben / ende fijn Wer bewaren, 
eenteioers Het is Gode feer ge waonlijcti/ dat hp hem tegen 
Godt oee One Draecht gheſũck een man teghen fijn wyf: 
erts Wart de verceninge Daer mede hp ons den hem 

verbint / als Ge ons in den fchoot der gemepnte 
ontfangt / acht hp algeenGeplich hauweljch/ 
waer in onderlinghe trouwe moet wefen. Ende 
abelijck hp met alte wercken hem felben bewijſt 
ecnen abetrouwen ende Waerachtighen man te 
zjn / alfoa epfcht hp Wederom Lan ong ſulcke 
def de ende cupfehept / alg een Wijf fchuldich is 
haren manne: dat is / dat Wp onfe stelen noch den 
®Dupvel noch der oncupfhepdt / noch der booſer 
begeerlijchedendes vleeſchs ober en gheven om 
boererie mede te bedzijven. Daeromals hp der 
Joden afwjckinghe ſtraft / fo beclacht hp dat fp 
haer fchacmte hebbenwech geworpen / ende 

E met overſpel onrepnicht zjn. Daerom gelijck 
women bn Een mar hoe he hepligher ende cupfcheris / foo 
cen gelijches Heelte feerder wordt vertooet/ iſt dat hp fiet dat 
ami fes fn wfs herte wort tot cenen anderen boel gez 

neghen: alſoo oock De Deere die ans heeft inder: 
„ waerbept woog ſyn beupt aengenomen / betuycht 

Teven 222% 

baect clacrtje genoech gelcert / dat alle ſtenlicke 

Verclaringhe des tweeden Ghebots, Het Í. Boeck: 

Î 

dat hp ſeer beperichlijck jeloerg ië/foa Wanneer 
wp de repnichept ſyñs hepligen houwelict ber: 
getende/ met booſe oncuyſhept ontrepnichtwor⸗ 
den:ende voornemelyck dan / als Wp ſynen godſ⸗ 
dienſt / die behoorde aldermeeſt ongheſchent te 
blyven / pemande anders doen / ofte met cenighe 
ſuperſtitie Bervalfchen. Want alfa en vervalſchẽ 
ap niet alteenlijck de trouwe des houweljcks / 
maer ontrepnighen oock het houwelyck bedde 
met overſpel. 
19 _ Ien moet in deſe drenginghe fien wat hp Peutie, 
nieynt / als hp fept dat hp de ongherechtichepdt op schoechde 
der vaderen fal verſoecken in De kinderé tat Ger deergughee 
derde ende Lierde geflachte Mant bovẽ dat het 
der gerechtichept ber Boddelijcher rechtveerdic⸗ 
heyt niet en betaemt dar hy ſoude den ontfchule 
dighen ſtraffen om eens anders mifdact/ ſoo bez 
tupcht Godt oock ſelve Dat hp niet en fal maken 
dar de fane foude orgherechtichept des Laders 
Dagen. Nochtans wor dele fententie meer dan Ezec134 200 
eenmacl verhaeclt/Dar de booſheyt Der ouder va: —— 
deren ſal tot op de nacomende gheſlachten ver⸗ Deers Def 
brept worden. Want Moſes ſpeeckt dickmael aenbangs/ 
aldus Godt aen: Deere Heere die gp de onge⸗ PA Ter 
rechticheyt der vaderen bergeldet den kinderen paveren 
in Get derde ende vierde gheflachte. Deſgelcks voofpert in 
ooch Jeremias: + Die gip barmbherrichept doet Den kde 
in Dupfenden/ Die ghy De ougberechtichtpdt Der «au.14018. 
vaderen vergheldet in Den ſchoot der kinderen +Feresz2:18e 
na hen. Sonmighe die fect arbepden om defen 
knoopte ontbinden / mepnen datinen Dit moet Een uptlegs 
gerftaen van de tijtlijcke ſtraffen alleeniſt k: ende ZUID h— 
dattet niet orgheſchickt noch wonder en is/ Dat te aogiens 
De kinderen ſuſcx lijdenom de zonde der vaderẽ / merck afz 
Dewple ſulcke ſtraffen dicmael hen tot falichepr/ wyckt. 
epghelendt moden. Het welche wel waer is / 
wat Eſaias vercondicht Ezechie / dat ſyne hin: Efa52, 
deren ſullen ban Get vijcke berooft / ende gevan⸗ 
gen gevoert worden / om De zonde Die hp gedaen 
hadde, RS ende Abimeleehs hups Wordt en. 2.17 
abeftraft om het hinder dat Abraham ghedaen ende. zo.3. 
Was / etc, Maer als dit worde bp gebracht om 
defe tegenwoordige vrage genoech te Doen/ dan 
iſt meer een uptblucht dan eẽ verclaringe. Want mederiegs * 
tn defe tegenwoordighe ende dierghelhcke plaet⸗ giage ban 
fen bercondicht hp fwaerder ſtraffe Dan datfp Hefer ene 
foude binnen De palen defes tegenwoordigen lez vinge van 
bens beflaten worden, Sao moetmen dan alſoo dez natuerz 
verftaen/ dat de rechtveerdighe vervloeckinghe —— 
Godts niet alleenlijck cn vaſt op des godlooſen dengughe. 
hooft / maer op ſyn gheheel gheflachte, Ende als 
ſp daer op geballenisg / Wat machmen anders 
verwachteñ dan dat de vader vanden Gheeſt 
Gods berooft zijnde / ſeer booſelick leve?ende Dat 
de fonc om des vaders booſheydt verlaten zjn: 
de / den ſewẽ wech des verderfs in gae; ende Dat 
daer nae de neven ende der neven kinderen een 
vervloeckt zaet Der gruwelycker menſchen zjn: 
de / oock na hen tot her verderf loopen? 
zo CLen cerſtenlaet ong ſien ofte ſulcke weake e 
oubetamelije is der godſjcker rechtveerdichept. vaneren 
Iſt datde gantſche natuere der menſchen Herz boofhev: in 
doemelck ig / ſoo weten wp dat Get verderf is an rend 
dien bereyt / Dien de Heere niet en gheweerdicht zerijcker gez 
fu genade te geben: ende ſy vergaen niet tE min rechticvept 
Doo? haer eygen ongerechtichept / ende nict door ick beramez 
onreehtiaeerdighen haet Gods: ende fp en fotp WER 15e 
bengeen rechte dorſake om ban Godt te clagen/ 
waerom fp niet ahetijck ander door De ghenade 
Gode tat falichepe gebholpenen Worden. Daer⸗ 
am dewiledefe ftraffe DE goddeloofen ende boo⸗ 
fen wordt opghelept / dat haer gheſlachte tot in 
bele nacomers van hen wordt Lan de godlycken 
genade berooft/wie can om deſer (eer vechrucerz 

digher 

Of de bes’ 7 
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Cap.8. 
diger wrakken wille God befchuldigen? Maer de 

Ezech. id. 2o Heere Betupele hier regt dat De ftraffe der ſonde 
des vaders met en (al op den fone comen, Aen⸗ 
merct wat Daer gehandelt wort. De Iſraeliten 
lange ende geduerſyck met vele ongelũcks ende 
elleñden ghequelt zynde begonnen deſe Bp ſpra⸗ 
ke te ghebruycken: Dat hare vaders een bitter 
pirijpe druyve geheten hadden / waer vander 
Kinderen tanden ſtomp geworden Waren : waer 
mede fp wilden feggen/Dat hare vaders Die zon: 
den gedaen hadden/ om De welcke fp anders on: 
fchuldich ende rechtweerdich zijnde / abeftraft 
worden / meer door Gods onderfienlijcke toor⸗ 
nichept / dan door matige ftrengichept, Defen 
vercondicht De Prophete Dat het alfa niet en is / 
want fp am hare epghene ſonden gheftraft wor⸗ 
den / ende Dat het mer de rechtveerdichept Gods 
niet over een en comt / dat een ſone die rechtveer⸗ 
dich ware / ſoude om ſyns booſen vaders ſonden 
wille geſtraft worden:het welcke ooc in de drep⸗ 
ginge deſes tegen woordigẽ gebots niet en ſtaet. 
Want iſt dat deſe befgechinge daer ban hier gez 
ſproken wort / vervult wort / als De Heere ſyn gez 
nade/ het licht ſynder waerhept / ende andere bez 
hulpſelen der falichept wech neemt van het hups 
Des godloofen: fo D2agê de kinderen De vervloec⸗ 
Kinghe omde booſhept der ouderen / in Dat ſelve 
dat fp verblint eñ Ban God late zjnde/de boet: | 
ſtappen haer der ouderenna volghen. Ende als 
fp met tijtlycke ellendichept / ende tenepnde met 
het eeuwige verderf gheftraft waden / foo Woz 
Den fp alſos door het reciyrgeerdich aozdecl Gods 
met en We wake ſi — om haer epgen 

… ongherechticheytgheſtraft. 
Derdaringe 4 Op D' ander zhe wort de belofte voorghe⸗ 
Deels int aenz ſtelt van De barmherticheydt Gods te berbrep: 
Banchfel Des Den tot in Dupfent geflachten: dewelcke god Dic: 
botsjoan de Maelinde Schziftuere verhaelt wozt/ ende wort 
barmhertie- Dock vervaet in Dat hooghe Herbont dat Godt 
bert Gods met fijn Gemepnte maeckt: t Ick faluwe Godt 
bupfeifte gee weſen eñ uwes zaet na u, Bet welche Salomon 
lachte, enſiende / Hfept dat na den Door Der rechtverdi⸗ 
led 7 ghen bere kinderen fulten gheluckich zyn: niet 
227 Meenlyck om De heplige opbzenginghe ende on: 

derwſinge (dewelcke voorwaer feer Beel Doet) 
maer om Defe zegeninghe Die in het Lerbont bez 
looft is / dat de genade Gods ecuwichlijck blijft 
ophet hups der godfaligen, Hier upt hebben de 
ghetaovighe grooten trooft / ende de goddeloofe 
groote verſchrickinghe. Want iſt dat oock nae 
De doot de gedachteniffe der vechtueerdichept eñ 
onreehtgeerdichept fo veel bp Bod vermach / dat 
Des eẽs Bervloechinge / eñ DES anders zegeninge 
op De nacomers comt / foo is (p veel meer inde 

Een bedenc⸗ autheurẽ eñ hoof dé daer vã gelegen Poot en is 
Kwae van | hier tegen niet dat de nacomers Der godloofen 
met vee dact famtijts worden deugende / ende Dat der ghelao: 
ende meniche higen nacomers verraden. Want Godt de Wet: 

De nutticz 
hept van deſe 
belofte, 

gael pemant Gever en Geeft hier niet Willen eenen eeuwighen 

i  Frabel (etten / bie fijn werkiefmghe oude ber hin: 
balk. deren. Want tot traoft deg rechtveerdighen / eñ 

perfchzickhmghe deg fondaers /ift ghendech dat 
defe vercondmnge der gade eñ ffraffe niet crach 
teloos en ig / hoewel fp niet altijts plaetfe en 
heeft. Want gele de tytlycke ſtraffen daer wen⸗ 
nige baofe mede geftraft worden / getupgenigen 
zyn der Godlijcher toornicheyt teghen de zonde/ 
ende Des oordeels Dat namaelg fal oper alle ſon⸗ 
daers comen: hoewel pele tot het cpnde Des lez 
gens de ſtraffe ontgaen: alfaa oock als De Heere 
rẽ erompel defer zegeninge geeft/ dat hp den ſone 
om deg baders Wille barmhertichept Ende vrien⸗ 
delyckheyt — }fo gheeft hp een bewijs ſyn⸗ 
der ſtantvaſtigher ende gheduerigher ghenade 

Verclaringhe des derden Ghebots, 
be ſyn dienaers / ende san eenmael De zonde 
eg Daders inden (one ſtraft / foaleert hp Wat 

gopdeel over alle verworpene ffaet om hate ep: 
gene zonden te comen : welche verſekertheydt hp De gedatd 
bier heeft voornemeljck aenghefien, Lp pryſt van defe merz 
ons oock DE grootheydt ſynder barmherticheydt vaer. 
met copte woopdenaen / als hyſe tat in Dupfent 
geflachten uptſtreckt / Daer hp alleenljck tot gier 
geflachten De ſtraffe vercondicht, 

Dat derde Gebodt. 
Ghy en (ult den naem Des Weeren 

uwes Gods niet pdelijck gebruycken. 
22 Het eynde deſes gebots is/ Dat Godt wil 
dat Wp de majeſteydt ſyns naems-heplich hou⸗ 
den, Soo fal dan de fomma zyn / Dat wp de ma⸗ 
jeftept des Godlycken naems niet perachtelijck 
noch oneerweerdelyck houdende/ en onthepligẽ. 
Met dit verbot comt opdentlijck Get ghebot ober 
een Dat Wp fullen befozghen ende arbepden om 
der majeftept des godlijcht naems godvreeſent es derden 
ekteeeren. Daerom moeten Wp onfe herten gebots berz 
ende tonghe alſoo ſchicken / dat wp van Godt clacinge/epns 
noch van fijne berborgentheden niet en Denchen fra, 
nach ſpreken / anders dan met eerbiedinge ende 
er ſoberhept / ſoo dat Wp in de Weerderinghe 
ſynder wercken niet en bedenchen dan dat tot 
finder eere is, Defe Drie Dingen (fegge ick) moet: oes fernen, 
men neerftichtijck onderhouden / te weten / Dat 
al wat het herte ban hem bedenchkt / ende al wat Dat cerfiee 
de tonghe uptfpeeecht/dat het met De hoochepdt 
ende heplichept fijns naems over een came/ende 
beguaem zy omfjuntajeftept te vermeerderen, Dar tweede · 
@Cenanderen / dat Wp fijn heplich woort eñ ber: 
borgenthept niet liehtweerdichljc noch verkeer⸗ 
delyck en mifbeupekentot onfe eergievichept of? 
te geltgierichepdt / ofte welluft eñ fotternie/ maer 
‚ghelehk de Weerdiehepdt ſyns naems 1e fijn 
| oogt ende verbozgentheden uptghedruckt / dat 
fp alſoo altjts onder ong ineere eñ weerde zijn, Dat derde, 
Cen faetften dat Wp teghen ſyne wercken niet 
en ſpreken nach lafteren/ gelijck de ellendige men: 
fchen pleghen lafterlck teghen hem te fpzekeu: 
maer dat Wp alle fijne wercken die Wp verhalẽ / 
met Den lof der Wijfhept/rechtseerdichept/ ende 
goethept vercieren . Dit ig dennaem Gods hep: 
lighen. Waer men anders doet / daer wordt ſyn 
naem met pdel ende verkeert mifbzupchk / ant: Denname_ 
repnicht. ant hp Wordt upt het behooslijck —— 
gebrußck getrocken / tot het welck alleen hy ghe⸗ vat vet is, 
hepuͤtht was: ende dewyle hp Lan (hu weerdice 
hept berooft mogt / foo Woet hp ren minften met 
der tijt verachtelhck. Iſt dat in defe lichtbeerdic: 
heydt ban den naem Gods onbeguamelijck te 
ghebrupcken / ſoo groot guact is / ſoo is veel meer 
gquaetg daer in geſegen / als hp tot ongheoorlof⸗ Sckert bp: - 
de dingen ghebzupcht wordt / ghelyck alfmen hen. bed au: 
gem doet dienen tat ſwarte conſten / toaverie/ vrupcr, 
ongheoorloofde befweeringen/ ende andere Dier: 
gheihche dingen, Maer dit gebot ſpreeckt voor⸗ Onder ande⸗ 
nemelijck van den eedt / Waer in het verkeerde renden eedt. 

miſbruyck ſyns naems ſeer grouweljck is: op 
dat wp Daer Doop te beter verſchrickt Worden 
gantſchelyck van alle onthepligiughe des Bod: onder ſchey⸗ 
{chen naems. Ende dat dit ghebot ſpreeckt Han Dinge defes 
den Dienft Gods / ende van De eerbiebinge tot Jee nente, 
den naem Gods / ende niet van de gerechtichept 8 
Dic onder de menfchen maet onderhouden zijn, 
Dat is daer uptopenbaer / Dat hp hier na inde 
tweede tafel fal dé valſchen eedt / ende de valſche 
ghetupgaheniſſe ſtraffen / daer mede de menfchen 
onderlinge befchadicht worden. Enbe dat fouz 
De te vergeefs wederom verhaelt wordẽ / waert 
Dat dit gebot van dat werek Der liefde DE: 

nde 

Drie flucken 

| 
/ 



Cap.8. Het II. Boeck. Fol.67, 
Ende de onderfchepdinghe enfcht oock dat⸗ woonlijck gheweeſt onder de Toder / foo wan⸗ 
ment aldus verftae, Waut (ghelijck ghefept is) 
Gab enbeeft niet te bergheefs fijn Wet in twee 
tafelen gheſtelt. Daer upt Berftaen wordt dat 
God in Dit gebot De heplichepdt ſyÿns naems bez 
ſchermt / erde teert Watmen hem ſchuldichis / ei 
niet wat d'een menſche den anderen fchuldichis. 

Beſelzhpine 23 Men moet ten cerfien weten Laar een eedt 
ge Des eedts· zp s te weten / een eedt is God tot getupge nemen 

gm de waerhept onfer Woorden te bezefighen. 
Want de wervlaechinghen / in De welcke apen: 
bare laſteringhe Gods is , en zijn nietweerdich 

Sewijs / vat Eeden geacht te zijn. Dat fuiche betupginge / als 
Den eetis cent fp met gebeurcat koet / een deel Des Sodwcken 
peeldes gode dienſts is / Dat wort met vele plaetſẽ der Scheif⸗ 
Bee tuere veweſen. Geljck als Efaias propheteert/ 
Deheplige Dat De Aſſpriſche ende Eapptifche (uiten tot de 
Shift. gemepufchap des berbonts met Iſrael gheroe⸗ 

pen worden / ſoo fepthn : Spullen de rale Caz 
naan ſpreken / ende in denngem des Deere wee: 

Efaie19:18e ven: dat is bu den nacm Des Beeren ſweerende / 
ſullen fp De religie belijden. Item als hp bande 
Berbzepdinge des rycx Gods ſpreeckt / fent hp: 

@raisszi6. Dao wie hemfelven ſal zeghenen / Dic ſal hein 
in den Gad der gheloovighen zeghenen: ende fa 
mie fal ſweerenop der aerde / die ſal in den waer⸗ 
achtighen God ſweeren. Ende Zeremiagfept: 
Iſt dat de Gheleerde nein volck leeren ſweeren 
m̃ mjnennaem / geljck ſyſe hebben leeren ſwee⸗ 
ren bp Baal / feofuilen tp middenin wij hus 
voorſpoedich zjn. Ende te rechte worden op gez 
fepr onfe goduzeefenchept tot DE Deere te betup: 
gen / als voy ſhyuen nacm tot ghetupgeniffen nez 
men. Want alta Belden Wp dat hp De eeuwighe 
ende ouseranderlijcke Waerhept is / dewtle wp 
hem noemen niet alleenlijck al& eenen beguamen 
getupge der waerhept boven alle andere / maer 
gack als den eenigen befchermer daer van/die de 
verborgen dingen can openbaer makensende baz 
ben dien oock afg eenen kenner Der herten, Want 
als op geene ghetupgeniffen der menfchenen 
hebben / fo nemen wy onfe toevlucht tot Gods 
getupgbeniffesende vosrnemeljck alfmen Wil bez 
tupgen dat in de conſcientie verborgen is, Hier⸗ 
am ig God bitrerlijck vertoort op de ghene die 
bp vreemde Goden fweeren : ende ſeyt Dat defe 
Wijfe vanfweeren een openbaer bewijs der af: 
vallinge is, Dyne fonen (fepthn)hebben mp verz 
laten / ende ſweeren bp de gene Die geene Boden 
en su. Eñ hoe ſwaer de zonde is / dat verclaert 
hp wer Be drepginghe Ber ſtraffe: Ack ſalſe (fept 

Sop: se hp verderven / Die ſweerẽ be den naem des djeez 
ren/ende fmeeren bp dennaem Melchom. 

Maer hier 24 Ju als Wp verftaen Dat de Heere wil Dat 
fas — ſynen naem met anſe eeden gheeert zp / foo mac: 
dige ren wy Dies teneerftichlijcker toe fien dat op 
1. ls wp hem daer mede niet verſmaethept / verachtinge / 
bendeere … ofte verclepninge aen en doen zaoreere, Het en 
tor SES is gheen ciepn werfmadmahe alfmenvalfchen 

Tere, 12716, 

edere 

Jerem.5:7. 

fehelijek __ eCDC daer by docts*daeremift een onthepliginge 
(luecren/ en- ghenaemt inde Wet, . Hantwatfal de Heere 
beheer "1 behouden als hp ban jn waerhepdt berooft 
tept aen. ode 4 hy en fal nu niet tanger Godt zjn. Wp 

oen. De … Wort voorwaer vanfijn waethepdt berooft / als 
Heers, hp rot eenen ghetupge ende verſtercker Der leu- 

ghen ghenomen wordt. Daerom als Joſue wil 
Acham̃ bzenghen tot de beljdinghe der waer⸗ 
bezt/ ſos ſeyt Gp : Myyn ſone / geeft eere den Wee: 
re Iſraels: maer mede hp te kernen gheeft / dat 
de Deere ſwaerlck onteert Wordt / alfme val⸗ 
fcheljekbphemiweert. Ende dat enis gheen 
Wonder / Want alſoo doen wp ons tipte | 
em fGnen heplighen naem eenighſins met leu⸗ 
ghenen te befimetten, Ende dat Dit woort zp gez 

Sofue 7:19, 

meer pemandt ghergepen Wert om eedt te doen / 
is openbaer / Dewijle oock de Pharizeen bp Jo⸗ 
annem dat ſelve ghebzuncken. Tot deſe veenuje 
dinghe des: valſchen eedts worden Wp oock onz 
derweſen door Be wijſen ban ſpreecken die wy int 
De Schriftuere hebbeu / als: De Heere leeft. De 
eere Doe mp dit ende Dat, Godt fp getunge op Res · 142! 
jin ziele: Waer Door ons Wart te hennen gege⸗ Sam.3: 0. 
ven / Dat wp niet en honnen Godt aenroepenfot z.Eoz,:: 23, 
ghetupge onfer woorden / founder om fijn wrake 

\aber onfe valſcheydt te bidden / ift dat Lap Hoor 
valſchen eedt bedrieghen. 
25 Denaem Godts wort verkleynt ende ver⸗ 
achteljck gemaeckt / als wn hem gebrupcken tot 

eeden Die Wel Waerachtig/ maer nochtans licht⸗ 
voerdich ende onuoodich zjnswant Gp wort oock 
alfa pdelyck gebaupekt, Daerom eñ ſal het niet 
genoech zijn / Dat ap ons van valſchen cet ont⸗ 
houden / ven zp Bat wp oock mede gedencken dat 
de eedt niet tot booſe begheerte ofte tot welluſt / 
maer om den noet is toegelaten eñ ingeſtelt: eñ 

‚Dat daerom die bupten ſyn behoor ick gebruyck 
gaen / Dic hem in oñnnoodige dingen gebreupcken. 
Ende men mach geerrenanderen naat voorwen w 
den / Ban alſmen moet Der Geligie afte Der liefde ze zoe men ‚Daermede Dienen, Hierin wort te Befen tijde al denecdt fat 
te vepeljtk gefondichtshetwache dies te onverz gebruvcken⸗ 
draghelyeker is / ondat Het door de ghewoonte 
wordt Bear geen (ande ggeacht: Get welcke voor⸗ 
maer miet kleyne geacht en Woet bp dẽ richtſtoel 
Godts. Wantdennaem Godts / wozt afamme 
fonder onderſcheydt te vergheefs ghebruyckt in 
ſpottige et beufelachtige tſamenſprekingen: eñ 
menachtuiet dat Getgualick gedaen is / om datz 
men door langhe ende ongheſtrafte ffeutighepdt 
is tot het beſit ſulcker grooter ongefchichthepdt 
gekomen. HNochtans Blijft het gebodt des Bee: 
ren vaſt / onde de dreygiũge ende ſtraffe blijft fez 
ker / ende ſalnamgels hãer kracht ende vrucht 
hebben / door de welcke fonderlijche wrake wort 
verkondight over de ghene die den naem Godts 
te vergheefs ghebruycken. Hier wordt oock op z. os wo 
Dd’ ander zijde geſondicht als Wp in Godts ſtede ti in 
fpne Heyligheñ ſtellen in deneedt dao? openbare PPT, 
godloefhept : want alfoa Wordt de Goddelhcke fijne knecte 
eere gen tsegeſchreven. Want Gér en is niet ſon⸗ ten ellen, 
Ber oorſake / Bat de deere Geeft met een fanderlic 
gebodt bedelen Bp fijner naem tefweeren ende Erod.23:13e 
met een fguderlijck berbot verboden dat Wp niet MeutL13 
en fauden bp Hreenide Goden ſweeren. Ende de j 

\Apoftel Betupcht dit ſebe Wlaertijck als hp 
ſchryft / Dat de menfchen fweeren bp den ghe⸗ 
nen Die meerder is anp / maer Dat Gddt / 
—— hp memandt en hadde boven fijn eer⸗ Deb. 6: 135 
lgchhept/heeft hp bp hem ſelsen gefmozen. _ Pebe 
26 De Wederdoopers met Defe matighepdt ren ccot werz 
Des eedts niet te vreden zynde / verworpen wervende 
alle eeden / forder pet unt tenemen > te we⸗ wering we⸗ 
ten / om Dat het verbodt Cheiſti alghemepn „smet ve 
is / Daerbhpfepdt : Fekfeggheu / en (weert auttozitept 
gantfchelgek met / maerutwe woortsp / Fa/ Le 
ja/ geeen / neen, Watbovendefenië / DALIS zoaner geen: 
ban Den guade, Maer aldus ſtooten fp hen fis tegen en 
ſelven onboerfichtetijch aen Eheiftum: als fp — 
hem teghen den Vader ſtellen / ghelyck of ho de 
ghekonen maere am De ghebsden des Daders 
te miete te maken, Want de eeuwige Godt heeft 
den eedt uiet alleenſyck roe gelaten alseen teelt 
ende behoorlijk Dirick Get welche oBernipedelic - 
genoegh ware) maer Heeft oock in dẽ uoot gebo⸗ F 
den tefweeren. Ende Cheiſtus bernpeht dat h 3.3 
eenig met den Bader / ende dat hy niet anders 333 

vooꝛt en brengt dan datde * bevolen hen Ölezeróe 
ENDE , 

Joan.9: 240 

2, As lor 

met licht⸗ 
beerdige ecz 
Den Godts 
name noe⸗ 
mende / den 
felven ver⸗ 
achtelijck 
maken ende 
onweerdigh. 



Cap.8. 
ef dat fijn leere niet en is Lan hem feluéjetc, Wat 
witten fp Ban ſeggẽ? dat God tegen hem ſelvẽ is / 
als Die Get gheñe Dat Gp eenmãel ghebiedende / 
heeft goet geacht / Dat ſelve daer na bErbiet ende 
Herdoemt Maer dewijle in de woorden Ehzifti 

ze Set wat fwaricheptsis/ fo laet ons Die cen weynich 

berklorindt ggerlegghen, Dier en fullen Wp nimmermeer 
plaerfe/welc- De waerbept begrijpen / ten zp dat wy voor 00: 

bende wer gen Gebbentot wat epnde Ehuftus daer ſpreect / 
BEEDOODEES pff aenmerchen wat hp daer handelt, Zijn boor: 

nemen en ig niet de Net breeder nach engher te 
maken / maer tot Get waerachtich ende recht 
gerftant weder te Beenghen / dewyle fp met val: 
fche ghedichtfelen der Scheiben ende Phariz 

zeen feer vervalfcht was. Iſt dat wp dit We: 
ten / foo en fullen Wp niet Dencken dar Chriſtus 
den eedt gantfehelijek verboden heeft / maer al: 
ſeenlyck foo verre hy bupten den veghel der Det 

gheſchiet. Het fchijnt wel uyt De Woorden Chri⸗ 
fi / Dat het bolck re Dien tijde hem ſelven niet en 
hoede dan alleenlyck van valichen eedt / hoewel 
nochtans de Wet niet alleenlyck valſchen eedt / 

maer oock poelenendeonnoodigheneedt / verz 

biet. Doo dande deer cen feer (cher uptleggher 
Der Wet zjude / vermaent dat niet alleenlijck 
Barfchelijck fweeren/ maer oock ſweeren quaet 
ig. Maer wat ſweerenis quaet? te weten / pdez 

Ick (meeten. Maer de Eeden Die in De Wet goet 
gheacht worden / die laet op vry ende onghe: 
fchent, Sp ſchynen ſtercheiycker te ſtryden / als 

fp dat woogdeken (gantfchelijck) ſtyf tegen hauz 
Den/ (Daer Cheiſtus fept/ en (weert gantfcheljek 
niet) welck woordeken nochtans niet en is te 
berftacn van Dat woort fweeren { maer van De 
manieren van fweeren Die hy Daer nae verhaelt. 
Want dit was oock een Deel der dwalinghe / dat 
fp bp dE Hemel ende de Verde ſweerende / meyn⸗ 
Den teghen dennaem Godts niet te mifdacn, 
Daerom nae Get voorneemſte hooftftuck der 
overtredinghe / beneemt de Heere hen oock alle 
uptvluchten op Dat fp niet en dencken / dat (p’t 
nu ontgaen zĳn als fp den naem Godts verf wij: 

ghendẽe / bp den Hemel ende bj de aerde ſweeren. 
Pant men moet hier dock in't korte aenmêrce 

Van de kenniffe Gods des Verloffers, 
lichtveerdicheyt heeft altijts haren loop gehadt 
in Be werelt / De welcke nochtans een onthenli⸗ 
ginghe des Godyckennaenis ig: Want is Bat macram vat 
her woordeken / ſgantſchelyck / Jalſoo verſtaen Theiſtus in 
wort / ghelyck of her ſonder cenige uptneminge velden 
verboden waer te fweeren: Waer toe fal ban de : en oant 
gerclaringhe Bienen Bie terftont Baer na volcht / fcheiuckte 
Noch bp ven Wemel noch Bp de gerde / etr? Dac ſceeren. 
upt het apenbaer ghenoech is / Dat Baer de uptz 
sluchten Genomen worden/ daer mede Be Goden 
mepnden haer ſchult ende fepl te bedecken. 
27 Daeramen can het den rechtverſtandighen 3, mer pee 
niet twbfelachtich zijn / Dat de Deere daer Die evenzel 
eeden alieenlijch mifprijft / Die bp be Wet verbo⸗ ——— Er 
den waren, Want hp oack felve een cremplaer Verp 
der volmaeckthept zijnde Die Ip leerde /en heeft smarth.roe 
hem niet ontfien te ſweeren / ſoo anneer het de 
fake epfchresende ſyne Diſcipitẽ die ſonder twy⸗ enne, 83.13. 
fel ben sijn in alle dingen gehoorſaem gheweeſt / Naarcet.tze 
Gebben fu exempel iter innac ghevolcht. Wie Loans. 
derf fegghenvat Paulus ſoude gheſworen Hebe enne; Scudo 
ben / hadde den Eet gantfchelek verboden ghe⸗ endes.z45 1e 
weeft? * nu ſweert hu / founder beſwaringhe alft Ver ze4 
de fake epfcht / oock famtijts eenen wioeck Daer Siom.ro. 
bp fettende, t Maer noch en is deſer praghe niet eres. 
voldaen: want (ommige mepnen dat alleenlijck -+L01e15e 
de opentlijcke ceden up: ghenamen zjn upt Dit Werrk3de 
verbot: te weten, de eeden Die Wp doen Ban Der Buit 1.s 
Overhent Daer toe gheroepen zijnde / oft Die de ':Chefzes 
Princen pleghen te ahebzupeken/ als ſy ecnich VELT, 

gebruyckt als het ſynen Prince cede Boet / oft De venten wetz 
erelffameeljten als fp daa? eenen eedt Warden ier eers 
tot den ſtryde ghedronghen: ende dierghelycke. fs avuicke 
In defe orden ſtellen fp oock (ende dat te rechte) die gheſchee⸗ 
Die ceden Die bp Pautum gelefenwozden / om De DA PELT 
weerdichept des — te beveftigen: Want Doerhept. 
de Apoſtelen in haren Drent / en zijnniet gelijck 
andere ghemepnmenfchen / maer zjn openbare . m. 4. 1. 
Dienaren Gods. Ende voorwaer ick en herz 
loochene niet dat fulcke eeden ouſorghelck zjn / 
on: Dat fn met bafte ghetupgeniffen der Sch if⸗ 
tuere befchermt oorden, Det is der Overbepdt 
abeboden meen twijfelachtige ſake de getupgen 
te doen ſweeren: ende De getupgen moeten op DE 

1 Ende de Apoftel fept Dat De 
ghefchitten der menfchen Door ſulcken middel 
gheepndicht cude becort worden. An dit ghebot 

| woat Gaerder Bender werck goet gemaecht. Ja 
men mach ooek bp de oude Bepdenen genmerc⸗ 
ken/ datde openbare ende gewoonlicke eedt is 
te grooter meerde gehouden geweeft : ende Dat 
de Dagelickfche eñ ſichtveerdige eeden zijn voo? 
niet / oft niet (eer graat geacht gheweeft/g: ljch 
of fp ghemepnt hadden Dat den naem Godts in 
de ſulcke niet gebruyckt en wert, Maer het wa⸗ Maer bat 
ve veel te fange nen eeden die De gemepn mene PED, 

gepliehlicts/ende eerweerdichlije sen rerpte 
ghebruycken in nootfakelijchke Bingen /te Verdoes ver Ober⸗ 

Erod. 22e8e 

Neb. . 16e 

orde / oock 
ghedorloft 

beweſen ſoo 
mut eene⸗ 
den aus oock 

gem in perijchel is om fijn bare: rrd 
h epdt / foo fult ghy ſonder miſdoen boor ſchenit⸗ 

me kem dat de menſche / haewel Gp den naem Godts 
sens niet en noemt / nochtans met fulche omme | eedt antwoorden, 

woogden bp hem {weert / ghelyck als hp ſweert 
bp her bzoat dat Gp eet / bp (nen Doop / ofte ee⸗ 
nighe ander Dinghen : Die alg panden zijnder 
Goddelicker wieene tot hem, Eñ als Chꝛi⸗ 
ſtus verbiet by den Hemel / by de Aerde / ende by 
Feruſalem te ſweeren / ſoo en ſtraft hp daer niet 
gen ſuperſtitie ghelyck ſommighe berheerdelijck 
mepnen: maer wederleydt veel meer de Sophi⸗ 
ſtiſche ſcherpſinnigheydt der ghener die hen niet 
en ontfaghenfulcke onrechte Eeden te gebrupe⸗ 
ken / gelyck of fp alſo den naem Godts geſpaert 
Hadden / die nochtans in alle fijne weldaden in⸗ſchenſoberſyck / 
gedruckt is. Het is een ander ſake / wanneer Le: 
nich ſterffelyck oft doot menſche / ofie eenich En⸗¶men:de wyle de felwe oock met redenen ende met HBr gedaen 
ghei in Sodts ffede geftelt wordt / ghelyck bp De exempelen bevefticht zijn. Want ift dat demen: 
onGeplige Wepdenen die ſtinckende Wijfe is Dooz | ſchen onder malcanderen magheninfware ENDE zjn/dat agt 
fatrerpe ghebonden / dat fp Mweeren bp het lesen | ernftighe ſaken Godt tot eenen Richt racnroe⸗ 
Des Eoniner: Want alfo wort de eerlhekheyt deg | pen/veel meer tot ghetupohe. Bhelen/u broe⸗ 
eenighen Godts Lerdupftert ende vermindert / | Der fal u befchuldighen van onghetrauwichept : met erempez 
alg de Coninck als Godt geacht wozdt. Maer ghy fuit acbepden om u te outſchuldighen upt teu doch mee 

daer het voomemen is de woordẽ met den naem | liefde : hp en fal met gheen reden te Deden zyn. (che JePae 
Godts alleenlijch te beveſtigen / daer worde fijn | Fft dat uwe 

oden Majeſtept in afte licht'peerdige Ecden verkort, | nechiahe boo 
hoewel dat bedechtelijck gheſchiet. Chriſtus be- | op Gods oordeel beroepen / op Dat hy nie onz CAN 
neemt de pdel voorwendighe defer ſtoũtigheydt / noofelhept te ſhner tijt openbare, Het is eẽ min 
perbiedende gautfchelijch niet te fweeren, Dit) derfahe Godtot ghetunghe roepen / ift datmen 
ſelve Wiloock Jacobus / De woorden Chziftij de woorden overlept. Paerom en fie ick nier 

*gjacob,s:12, Dieick verhaelt hebbe / ghebrupchende: want de | \waerom Wp ſoudẽ ſeggen / dat ſulcke betuygiuge 
onghe⸗ 

verbont maken ende beveſtigen / of die het volck + Zonumige - 



Gen.⁊ 1. 24. 

Cap.8. 
onghedorloft is. Ende wp Hebben ele exempe⸗ 
ten, St datmen Wil feggen dat de eer Dre Abra⸗ 
hamerde Iſaac niet Abimelech beden / zjn als 
van Overicheyts wegen gheſchiet. Doorwacr 
Jacob ende Laban waren gijentepn mannen / eñ 
en hadden geen ampt der Gbericheyt / ende ma⸗ 
ken nochtaus een verbout met malcanderen / eũ 
beveſtigen dat met eenen eet. Booz was oac cen 
ghemeputman/ ende hp beveſticht oack alfaa her 
hewwetjchk met futh. Abdias was oochetnge- 
meyn man / rechtveerdich ende godvreeſende / cit 
nochtans betuycht Gp met eenen eer het ghene 

. Aeg · i8. 10 Dat ip Elie Wil wijs matien, Daerom én weer 
iek genen beteren veghel / dan datmen De eden 

Genen regel alfDo mattghe / dat fp uier lichtneerdich en zyn / 
Drei her eet noeh ſonder oorſake / noch upt boofe becheerte: 
orsrente miaëe Dat fp den vechtveerdigtjen waor Dienen: 

te Weren / daermen de tert Gods moet befcherz 
men / of des beoeders ſtichtinge voorderen / want 
hier op dient dit gebot Der Wet. 

Het vierde Geliot. 

Gedenct dat ghy den Sabbathdach 
heylicht. Ses daghen ſuldy arbepden 
ende alte wat werck doen / maer De ſeben⸗ 
de dach is de Sabbath des heeren uwes 
Gods. Ghn en fuit daer in gheen werck 
doen / ett. 

Des vierden 28 Het eynde deſes ghebots is / Dat wpou- 
gijebors uvt= fen eyghenen gheſintheden ende wercken afſter⸗ 
tegghge ende veude ſullen bet ryckẽ Gods bedencken eñ daer 
TR nae ftaen/ ertoe daer toe gheoeffent worden door 

ſulcke middelen als hphefringbefer. Maer dez 

Gen.31.53. 

outh 13 

Wijte Dit ghebot cen fouderlijche ende ander aen⸗ 
merckinghe heeft Dan de andere / fo Wil het oock 
op een ander Wwijfe ende orden uptghelept zijn. | 
De oude Leeraers pleghent te noemen Umbra- 
tile (Dat is (chaduwelijck )om dar het de ugtwẽ⸗ 
dighe onderhoudinghe des daechs vervaet / De 
wẽſcke ie ghelck de andere figueren door de 
comſte Cheiſti wech ghenomeñ. Dit Wort we 
mer de waerheydt ban Gen gefepdt/ maer ſy roe⸗ 
ren ende vakken De fake alteenlijck ten halven, 
Daerom nroeten Wp de uytlegginghe hoogher 
verhalen / ende drie oorſaken aenfren / op de wele⸗ 
ke dit ghebot mp dunckt te ſtaen / nacdaticht 
acnglyemerekt hebbe, Want de Hemelſche Wet⸗ 
gever heeft onder De ruſte Des ſevenden daechs / 
den volcke Iſrael de gheeſtelycke ruſte Willen 
afbeelden / inde weſcſie de gheloovighe moeten 
ban Gare enghene wercken cuften / op dat ſy 
Gode laten in hen wercken. Cen anderen heeft 
bp willen eenen ſekeren dach in ſetten / mi den 
wWelchen ſy ſouden vergaderen ende bp een coz 
men / om de Wet re haoren/ ende de Ceremomen 
te order houden: oft ymmers om dat ſy dien ſon 
derlinghe ſouden ghebruypeken om yne wercken 
te bederteken ; om doo ſulcke —— tot 
Sodfalichept gedeffent te Woorden. Cen derden 

Detbeede 

De derde. 

heeft Gp verordent datmen Ben dienſtknechten 
znne —* den genen die ober ander menfehen Geer: 
oozfaechs. ſthappie sijn / foude eenen ruſtdach toe laten / oi 
Deafbeels gemighe berlatinghe Bes arbeyts ce hebben. 
geebigenee 29 maer wp worden memateriep wife ghe⸗ 
tufte beeft de leert Bat De afbeeldinghe der ghefteljeher rufte 
boomaemfte Geeft de woornecmfte piaetſe m den Sabbath 
plate Dt ghehadt. * dant de Heere en Geeft bp na gheens 
um.iz. 5 onderhoudinge ffvengelijcker geenſcht 
Ezechzorz Ale Soot wil ſegghen Lp de Propheteũ dar de 
— he werbarven ts /(oclacehë hj dar 

. fre Sabbathenontrepnicht, ghefchonden/ niet ere, 17.21e 
" Zasendez7e GrBerhouden/ noch ahebeplicht zijn ; ghelyck oft 

Verclaringhe des vierden Gebots, Het l 1. Boeck. 

| daghen ende hae 
e 

Fol.68 

| Daer niet anders en Ware waer ín hp machte 
gheeert Warden / alg defen dienſt verlaten wast. 
De onderhoudinghe des Sabbathe verheft hp 

‚met mtnemenden tof ; daerom Gebben de geios⸗ 
vighe deſe weldaet Gods / dat Gp hen den Sab⸗ 
‚bath ghropenbaert heeft / feer groot geacht bo⸗ 
Beit alte andere openbaringhen. Want bp Mee meteo 
hemiam (preken de Heviten aldus / ineen grog s Erod ziziz ⸗ 
‚te vergaderinge: Bhp hebt onfen vaderen ua wen 
heylighen Sabbath getoont; ghy hebt hen gje: 
boden / ende ceremomen/ende de Met ghegheben 
door de haut Moſis: Dier fiet gp hoe den Sab⸗ 
‚batt in ſonderihycke weerde gheacht Wordt onz 
der alle gheboden der Wet. Het welcke aldient 
om de Weerdichept der verborehenthepdt te ver⸗ 
heffen / het welcke ſeer wel van Moſe ende Eze⸗ 
chiele wordt uytghedruckt. Want aldus ſtaet 
‚inhet tweede boeck Moſis: Siet toe Dar gin Ee — 
wijnen Sabbath onderhout / art hp is cen paren 
teecken tuffelfen vp ende win uwe gheflachten / onfen hen- 
| op dat gijp Weet Dat ick de Heere Bers Bie u hey⸗ lichmaket. 
lighe. Bewaert den Sabbath, waut hu is u 
Geptich, Laer de kinderen Ifraels den Sabbath 
bewaren, erde Dien onderhouden nrhare ghe⸗ 
flachren: hy is een eeuwich verbont tuitchen mp 
erde De kinderen Iſraeis ende eeneeur wich teec: 
ken. Gzechtel pieter noch breeder ende De fam: 
ma defer woorden is deſe / Bat den Sabbath een 

‚teechen is waer door Ifrael bekent dat God fijn 
heylichmaker is. Iſt dar onfe heylichmakinghe 
gheleghen is in De doodinghe onſes willes / ſoo 
openbaert haer uu een (eer beguame overcenco⸗ 
minghe des uptwendighen teetkens mer De ur waer ugt 
werdighe ſakt · Men moet gautſchelyck ruſten Dar vorches 
op Dar God in ons wercke. Wp moeten onſen dar wp ruz 

wille laten varen onſt herten over gheven / ende Leonne 
alle begeerlickheden des bleefche van ons Wer: var wp ou 
|gen, Somma / wpmeeten vuften vanalle werc⸗ in ong werc⸗ 
ken onfes cpgen vernufts fF dp Bat wp Bod heb⸗ fepdemet en 
bern î ons werckende / einde m hem cuften/ ghez szebze 3.13. 
hyck oock de Kpofteltot den Webzeen leert. enbe.4.5, 
‘zo Dee dhedderrghe vafte mert Den eden AME ve 
Booz gijchenden boorde onderheudinahe eens werbozgen bes daechs van ſeven / de wetche ad * heeft dock dubouugie ta 
doo? fu ererrpêt aengleprefen / om Dac ſy te eer⸗ Det geta 
——— ſdude Sn women. Want WEEDE „ 

| het en beeft gheen cle î 

Ezec. 204124 

nghewichte om den men: defes acbors 
ſchen tat neerſtichest te ver weeken / Dat hy ver⸗ Dies-batben 

(flact dar ho fijns Scheppers erempel nae metende gee 

| volck. gt bt petri cette verborgen Ges nuerieheps 
| Dupdir dect in W 8 $ Dez des Bab: du dinghe ſoecht in Ger ghetal van ſeben: de — 
wijle Dit in de Schefftuere een ghetal ver bol: zede 
‚maechthept is / foo en ift Gite nier te vergheefs mente in 
ghenomen Om de eeuwige gheduericheydt re den taetften 

; Beterekerten. Gier nrede comt oock wel overeen Pach. 
| Dát zlefs biſchryvmghe der verbolginghe der 

en / epndicht op Dien Bach / in 
Ben welcken hy * Dar de Heere gheruſt 
heeft vanſyne Werther, Aenmrach doch cen 
ader Atnercktrighe defes geral by beengen/ 
| die Der waerheyt ghelyck zp: te Weren /Dat Godt 
daer wiede bettecent Geeft dat Den Sabbath 
renmertmêer en fat votomen zijt / tot Dat ben 
tacten dah cónit, Pant in den Sabbath bez 
gimen wp Oife ſaſtshe vite / in De welche wy 
eb te Er: autk Boen. Maer dez 
wite Wo nach fanbee optydeden ſtryt Gebben 

chi Bet oleefeh / foiten fAlbie ruſte niet eer 
golcomei zun / dan Alg De rohe Efaie fal Sfaiess6.23; 
vervult Border van de atiterbolaitdhe des 
nieu naents ae De Hieumaenrsendedes Dab: ⸗ 
bathe nae den SaBbuth: te Weren / als Bod fal „co, s.a3s 
alsjùinatlen, Soo ſonde Bande Heere moghen 

fchinerdaoo? den ſevenden dach ſynen volcke de ſchynen ĳ F 
— — —— — — 

er 



Gap.8. Vande kenniſſe Gods des Verloffers, 
toecomende volmaecktheydt ſyns Sabbats, der Goden, Ende de tweede Heeft Moſes in ſijn 
in den laetſten dach afghebeelder te hebben / on: | vijfde boeck beteeckent met Defe waagden : Ôp erorz3r12 
Dat fp fauden met eeiwighe bedenckinghe haer 

a anst abn tetsendanch nae deſe volmaechthept ſtaen. 
À 9: 34 Iſt dat yemandt defe genmerckinghe des 
A— hetals verworpt / ghelyck oft fp veel te 
etter cherpfinmich Ware ; ick en Ben Daer niet tez 

gelegen / al⸗ 
Teendat de 
verborgeut⸗ 
heyt blijft 
Han de gez 

kenzaifo dat het ghenoech was / oft ont dat hp het volck 
nochtans/ ſoude doo? de ghelyckheyt fijns crempels te 
Dat De fuer: het verwecken / ofte pmmers om te verma⸗ 
Berhoudinge Men Dat het epnde des Sabbaths is alleen: 
—— lick om Dat het volck ſoude ſynen Schepper 

ect 

worde. 

Chꝛiſti com: —— 
Door De coemſte Chriſti des Beeren / te wiete 

A — ewoden, Wanthpis de waerheyt / door 

ſynder wederopſtandinghe deelachtich ande) 
acts 

welcke ap 
awee (aken 
gheduerich 

et. 
Oieherigine 
Zhe· 

Deut.y.a· Sabbaths achte ghehadt. D'eerfte hee 
tupgheniſſe genoech aock im het eenich gebrũyck 

dat uwe Oſſe ende uwe Ezel ghelyck ruſten / als 
ghy ghedencht dat ghy ſelve im Egppten ghe⸗ 
Dient hebt, temin fipntweede boeck: Op dat 
uwe Oſſe ende Ezel vufte/ende dat de ſone dyner 
dienſtmaecht Berlichtinghe hebbe. Wie fal ver: 
ſaken Dat Defe twee ſaken alſoo wel ons alg de 
Joden aengaen? De kerckelcke vergaderinghe 
worden ons in Gode woort gheboden/ ende DE 
noot Daer van is ons Door de bevindinghe deſes 
levens genoegh bekent, Ende hoe kan men fulcz 
ken bergaderinghe houden / ten zp Dar ſy gheor⸗ 
dineert zyn / ende haer ghefette daghen Hebben, 
Alle dinck moet opdentkijch ende beramelijck gez 
fchien onder ons / gedek de Apoftelfept. Fu en 
kan niet alleenljchs deſe beguaembept ende orden 
uiet onderhouden Worden / fonder ſulcke matin: 
ghe der dagen/ maer Daer ſtaet oock anders een 
feer felker verwerringhe ende val der ghemepnte 
te komen, Iſt dat wp den felven noot hebben om 
deg welcken wille de Heere heeft den Joden den 
Sabbath inghefet : foo en mach niemande ſeg⸗ 
ghen dat de Wet des Sabbaths ong niet aen 
engaet, Want de alderboopfienichfte ende Je 
nadichfte Pader beeft alſoo Wel Willen onfen 
noot alg ber Jodẽ noot voorſien. Maer pemant Van de teg 
mach fegghen / waerom en vergaderen Wp niet Sisli 
lieber alle daghe / opdat alfaa het onderfchept 
der daghen wech ghenomen worde ? Pat ware 
wel te Wenſchen: ende voorwaer de gheeftelijche 
wijſhepdt waer wel weerdigh datmen hacr alle 
daghe een Deelkentijdts gave, Maer dewijle 
am veler menfchen ſwackhent Wille / Dat niet en 
kan ghefchiendatmenfoude alle daghe verga⸗ 
deringhe houden: ende Be liefde niet toe laet Dat 

3,004 

men meer ban hen eyſſche / waerom en fouden 
Wp dier reden niet gehoorſaem zijn / die ons Door 
Godts wille is gegeven? 8 
33 Gek ben bedwonghen wat beeder in deſe san ve on: 
fake te handelen / omdat ſommighe ongherufte verbouvinge 
gheeften te Defen tijde beroerte maken am des — 
Sondaechs wille, Spklaghendat het chriſten gene, vie 
volck wort in het Jodendom gehouden / om Dat beroerte mas 
bet eenige onderhoudinghe Der daghen behout. — het 
Maer ick antwoopde / dat dien dach ſonder ec Sores in't 
nich Jodendom Lan ons wordt onderhouden/ Jodendom 
Want wp zjjn indefen deelt ijt verſcheydẽ van gjehouden 
De Joden, Want wp en onderhouden dien dach wor · 
niet als eë ceremonie met ſeer benauder Heligie/ 
ghelyck of wp mepnden Dat daer mede een gee⸗ 
ſtelycke verbozgenthept afgebeeldet ware: maer 
wp nemen hem aen als eenen naotfaeckelijchen 
pf oi 5* en De —— te — 

aer (fp ſegghen) Paulus leert datmen niet er — 
moet be Ehziftenen in de onderhoudinghe des —— 
daegs oordeelen / om Dat Gp een ſchaduwe is des 
taekomenden Diner, Eñ daerom vᷣꝛeeſt hp Bat hy or, 2: 16, 
falonderde Galatente vergeefs gearbept heb: 
ben/om Dat fp noch Dagen onderhouden, Etat mar, 4: ro 
de Kamepnen / fept hp / dat het fuperftitieufbept 
ig / als pemant deneenen dach Vanden anderen mom. 14: se 
onbderfchept. Maer wie iſſer / üptghenomen defe 
raſende menſchen —— die met en han ſien Antweort. 

fs werdupfterdé fp fa herre de eere Cheiſti eũ het 

gedachtenife der maten die 
0: 



Cap.8. 

1 Cor 16,re 

* 

VMOoꝛſake en⸗ 
de reden Bm 
De vieriuge 

Des Son⸗ 
daechs. 

Maer by dat monien / die ats ſehadu wen waren. 
nochtans 
met en moet 
zun eenige 

fuverftitieufe perbinden. Waut ick en ſoude de Ghentepriten 
nootwendiec⸗ 
heyt. 

De ſomma 
ende inhout 
deſes ge⸗ 
bots, 

De hac li⸗ 
bert ide 
Socrat. 
Viſt. tri. Lib. 
Ga 

Cap· 38. 

Eſa.i.13. 
ende. 8.3. 

Verclaringhe des vi jfften 
voortyden gheboden vaten. Deſe verkeerde 
onderſcheydinghe Der daghen wederſpreeckt 
Saulus: ende niet De beyode iycke werkte fiahe 
der dagen die tot ruſte eñ Brede Der Cheiſtelicher 
Gemepntedient. Want mde Ghemeynten die 
hygelẽert hadde / wert den Sabbath cor dit ge⸗ 
bruftk ovnderhouden. Want Bien dach versrdent 
Hhy den Corinthen om de hantreyekinghe te ſa⸗ 
nielen tot hulpe der armer bzoederente Bevùfa- 
fem, eig ag dia 
meer te vrreſen in de Iodiſche Feeſtdaghend 
an de Sondaghen die Be Chriſtenen nu hebbeu. 
Want ant be ſuperſtitie werh te nenen / is dien 
Diet) verſaten / weicken ve Joden onderhieſden: 
ende om begwaenttrepdt oden eude Brede in de 

Shemeynte te behouden / Scenen anderen dach 
drer toe verordent. — ndi A 
34 Woe welde Oude en hebben niet ſonder raet 
Gisondarinvee Sabbaths ſtede geſtelt· Want 
dewhle het eynde eũ de verbullinge dier Waer 
achtiger rufte die Door den duden Sabbath be⸗ 
weeken was / m de wederspſtandinge des Wee: 
ron iſo worden De cheſſtenen goch daor den fel⸗ 
ven dach die de ſehadu wẽ geeyndicht heeft / ver⸗ 
maent / Dat fp meten —— ne eee | 

ck en gehte 
her gheri van ſeven ſoo ſeer met / Dar ick ſoude 
vilten De Ghemeynte daer aen als dienſtbaer 

mot verdoe men die ader gewsongeke daghen 
hadden — — verre fp founder 
fiperftieie waren. Der welcke 

do warneerhn tit heeft/ mèt « ge ove 
enckinge Ber wercken Gods veffene: ende Boch 

Dat Wp alte ghelyck Be behöoslijche ordenite 
onderhouden die am Godts woort te hooren / ch | 
de Datramenten te bedienen) erde tot gheniepe | 
gebeden is Mgeftelr, LenBerden dar vp Be ghe· 1 
ne Die ONE on onderworpen / niet onbeteefdelick | 
en verdrucken. Alſoo Warder de Bettingen Der | 
galfcher Prophetente neder gelept / Die fit voor⸗ 
ledentyde hebben Ben welche De Zodiſche mep- 
ninge in gegeben / niét anders by bengende / dan 
dat het gheue dat cerembniael was / in dit ghe⸗ 
Bat ᷣ Weet ghenomen / eude Dat het gert bat Be | 
zeden Actginch/ wach bijft / te weten / de ondet: 
houdinghẽ EE daeehs ide Welke. Maer bit t 
ater anders Ban den dach veranderẽ tat verſn 
dinghe der Joden / ende He felde — 
dacchs int herte behouden: dewyle de feat be- 
duy ger verborgentheyt die bp be Joden 
haer plãetſe hadde/noch Bj bite biyft. Ende kp 
(ien vosrwaer wat voortganck ſy met ſuſcke fer⸗ 

endan 

Ghebods;Het II. Boeck. 
3 Her vijfde Ghebot. 

Eert wiwen Dader ende morder / op 
dat ghy lange leeft inden lande Datu De 
Heere uwe Godt fal geben. Deuvikeg: 

Hr ephde deſes gebats1s/ dat Wp de Graden auaveves 
Der hoochepdt die Bodt Leropdent Heeft} moeten ben sche 
onderhoude eñ niet (cijeuden:want God draecht ze jee eure 
ſorge har de bewaringe Dier ordeninghe Die hy van de nez 
geſer Geeft. ao (al Dan de foimma defes ghebots De tafel ber 
‘zin/ negens ann 
„felt heeft in meerde houden ende hem eere/glje- per vervat 
— ef Danchbaerheprbewijfen. Waer des tetes 

Bir verbot valehtibat wij are meerdichepde 
he / noch door hart⸗ 

Fol:63, 

Bers bewij⸗ 
fen moet, 

ghedachtich 
15 

ete 

3 
Bien 
——— /Danckbaerbepdt / ende fuichen 

te gedaen hebben: War Bie óf hare inſettinghen de vooefieniiehe Godts niet verereijhen j om Pc zin/ den 
ſtaen / Die gacti inbegr ende lefheldne fit Greed. * bite / de —— wil — 
perſtitie des Sabbaths de Ieden psv te | DatmenGem eere doe. * Wp gheblet nochtans; daen wort. 
venen: foo bar be bechemihen Bie BD &lnidfn | namelek / ban de, epringbe der Ouderen dit ; Arde 
Wele ſen worden / alfoo WE tEBEfbntpde/egben ons in dit leven hebber dpghebiacht : tor Der rnsien e 
tuwdeirjars op de ghene Dit de Pzophete fe Dt 
tijde fEeafte. Moor op dat He de — | 
met ewgerbarle (och verfigtiwe / foo nröttitien 
vaasriettieliek Be gemeyn Ieeré Gobder/re Weten 
datmen moet de Hate derdaber ne éi hêdr- 

eed ulpfe tor De rhoudinghe des Sooſ fa 
Bien bienetimerten she rijke — b 



Cap.ê. 
bekennen / door der Welcker hulpe fp zijn tot dit 

Geod.2117, leen gecomen.t Ende het ſchynt upt vele plact: 
Hebizeege fender Wet waer te zijn / Dar Wp gefept hebben / 

Der G, * Dat daer Dziederlepeereië / Daer van hp hier 
aero fpreect/te ett/eerbiedinge/gehoorfacmbept/ eñ 

Driederlep is · Dâchbaerhept, De eerfte eere bebeſticht God / als 

Eerbiedinge! ho gebit die te dooden /die vader ofte moeder 
faemepe, _ Dloeché: want hp wecect Daer De berachtinge eñ 
Banckbaer: Verfmadinghe. De tweede/als hp de ſtraffe des 

doots ghebiet over de onghehaojfame ende Wez 

Pronoere, Derfpannighe, Cot de Derde Dient het ghene Dat 
Weuterrd. Chriſtus ſeyt Matth. rs.te weten / dat het Godts 
Matte1se4e gebot ĩs / datmen ſal den ouderen goet Doen, En 
Epse foo wanneer Paulus dit ghebot meldet/ fo ver⸗ 

maent hp dat daer Door ghehoorſaemhepdt ghe⸗ 
eyſcht wort, 1 
37 Pier wort een beloofte bp geftelt om dit ge⸗ 

ore pe- bot ong te meer aen te peijfen / ende ons te ber: 

toftevaer bp meten hoe aenghenaem deſe onderdanichept die 

gedaenis, Bier gebodenis/ zp voor God, Want defen pzicz 

Kel ghebruyckt Paulus om ons re verwecken 
als hp fept/ dat Dit het eerſte gebot is met belof⸗ 

te.APant de belofte Die bore verhaelt is in De eer⸗ 
fte tafel/ die cn gint niet fonderlje noch epgentlic 
gen gebot aê/maer de gantfche Wet. Aengaende 
defe tegẽwoordige belofte God Geeft daer in tot 
De Doden ſonderlyck gheſproken vanhet landt 
Dat Gp hen belooft hadde tot erfferigfe te geben. 
Soo dan iſt datde beftetinghe Dies lants was 

Hoedatſete EEN teecken ende pant der gonfte Gods : foo en 

berftaen ig, vageten Wp ons niet verwonderẽ dat God Heeft 
fn ghenade willen betupghen / lanckhepdt deg 
{evens ghevende / waer doorde vrucht finder 
elbaet langhe ghebruyckt Wordt. Soo is dan 
Dit de ſin deſes gebots,Cert vader ende moeder / 
op dat ghy meucht lange leven om De — e 
Des lantg langhe te gebruycken / de welcke u ſal 

cept, 
+ iWatersere 

Verclaringhe des feften Ghebots, 
De handen der menfchen ontgaen/ foo doet Godt 
ſelve wꝛake Daer over op cenige maniere, Want 
wp ſien hee graat geral ſulcker menfchenin den 
crijch ofte in eenich oproer verflaghen worden: 
ander worden door onghewooncke ſtraffen 
ghequelt. Sy zjn bp nae alle een bewyys dat deſe 
dreypginghe niet ydel enis. Ende is het dat eeni⸗ 
De Die oũtgaen tot Dat fp out wordem: dewijle De 
ſelve in Dit teghenwoordich leven van den zegen 
Gods berooft zijnde) ellendich zijn / ende tot na: 
maelg meerder fEraffe bewaert worden / ſo is het 
verre Dat fp der belofte die Ben godfaligen gege: 
ven is / ſouden deelachtich zijn. JRaer Wp moeten Maer Daer 
pock cogtelijck aenmerchen / *datong gheboden wor be abe⸗ 
ig alleenljek in den Heere hen gehoorfacm te zz Digye onders 
ne 2 het welcke oock claer ghenoech is uet het verturaberre 
fondament Dat boren gheleptis. Aant (pz wete Loe 
onder ong gheftelt in de plaetfe tot De welche p fencudecen | 

zjn ban Godt verheven / Die Gen oock ſyn eere ende beu 5e | 
mede Deplt, Paerom de onderdanichendt Die hen nett re 
beweſen wordt /_moet eenen gract ende baogde: (rgeneresin, 
ringhe 35n om Gode den opperften Dader eere (uiien gez 
tedoen. Daerom ig het Dat fp ong willen tot boorſaem 
obertredinghe Der Wet brenghen / fog en fullen Perpp.c:. 
Wpfe te rechte niet Hoo? baders / maer Haar 
beeemde houden / Dewijle fp ons Willen van de 
ghehoorſaemheydt Des Waerachtighen Laders 
af keeren. Dit moetmen weten aengaende Pein: 
cen / Heeren / ende alle Overhent. Want het war 
re ontedelijck ende onbetamelyck / dat haer hooc⸗ 
heyt / die ban de hoochept Gode comt / ende bez 
hoort die graot te maken/ faude dienen ende ghe⸗ 
zuyckt worden om De ſelve te bernederenende 

vercorten. 
Het fefte Chebot. 

Ghny en lult niet doot Aaen, 
een ghetupabeniffe minder ghenabde zjn. Ende 39 Het epnde deſes ghebots is / dat een peghe⸗ 

Dit teghen⸗ Dewite hetgantſche aertrcke den heloobighen | (hek moet de Welvaert aller menſchen nef heb⸗ Derclacinge! 

woorbige ler ghefeghentie/ fa ftellen wp te rechte het tegen | ben/ dewijle Godt het menfchelijck gheftachte ondere forr- 

Heipeengee —— leben onder De zegenen Gode. Daer: | heeft met bee vet ne ed abeel 
tupaten: ffe 

ker zegenin⸗ 
ges. 

pee goddelic; om gaet Befe belofte oock ons aen /te weten/foo | le ghewelt ende onghelyck / ende gantſchelyck gebodts. 
verre De lanchhept des tegen woordighen levens | alle ſchade daer mede oñſes naeſten ichaem ghe⸗ 
ons een bewijs der gonſte Gods is? Want deſe | hindert wordt / is ons verboden. Ende daerom 
Belofteenig noch Den Joden / noch ong geghe· wort ons geboden / ghetrouwelyck alte huipe 
ven/ ghelijck of een lañck leben op Der aerde De | te doen / die Wp vermoghen / om onfes naeften lez 
falichept in hem vervaette / maer om dat het den | ben te beſchermen: te beſorghen Wat tot fijn ru 
gheloovighen pleecht een teechen der gaedertie: | fte Dient: te waken / om Dat hen ſchadelyck ig te 

Een aenz 
merckinge 
wide ge⸗ 

ghe ban een 

renhept Bods te zyne. Daeramals het comt | verhinderen / ende De hant te gheven als fp in ec: 
dat de ghene Die fjnen ouderen ghehoorſaem is / ninghennoot zijn. ft dat ap ghedachtich zt 
wort upt Dit leven werhahenomen eer ſynen tt | dat God de Wet gever aldus ſpreeckt / fp dencht zaae dien ve 

noechjooenine wije ende fijne daghen Dol zijn (het welcke men | oock mede Dat hp met befen reghjel wil aoch uwe ZDerstever 
ſWarichept / 
Die mou fiet 
gene ſain⸗ 
tijts ont⸗ 
anoeten, 

overlegahen Dat een lanck Teven hier belooft 
wordt Hoa verre het cen zegheninghe Gods is: 
ende Dat eenzegheninghe Sods is / ſoo verre 

dicknael fiet) foo blijft nochtans de Heere niet | ziele onderwifen, Want het En ſoude niet wel geta 

min ſtantvaſtich in de volbrenginghe ſynder be: | over een comen / Dat de gene Die * de gedachten Ip den door: 
tofte/ danof hp pemande hondert gemeten ofte | der herten doorſit ende voornemeljck + daer in Nach des - 

bunderen lants gave /dien hp alleenlijck cen be: | woont / foude alkeenlijck het lichaem rot rechts Brier erin 
tooft hadde, Ber is alhier in gheleghen / dat w | 

| 2e ebiet D'iriz 
veerdichept-onderwijfen, aerom Wordt oock endine zes 
door deſe Met verboden mer Der herten doodt te fintbepr om 
— : ende hiet — inwendighe ghefint: en ee 
ept gheboden om des 

et een bewijs der godijcke genade is: de welc: | men, De hant baert wel den dootflach/ maer het * Lerr>::o, 
€ Gobdoog den doot veel vijckelijcker ende fez | herte ontfanght hem als het met toopnichept eù Amer t7d 

kerlycker ſynen dienſtknechten betupcht eñ met | haet befmet Wozdt. Diet oft ghy cont op uwen 
Der Daet bewijſt. 

Daer-cu-te: 8 
gen / den onz 
mehooꝛſamen 
Hinderen ge Dighen levens belo 

blotch bers 

Jafar ere. 

À sp Sarh:e: 4e 
broeder toopnich sn ſonder groote begheerte duc. c: s, 

Boven defen al de Heere Ben kinderen die | hen leet te doen. Iſt dat ghp anders uiet en cont Zeoan. z: 4. 
aren ouderen (ulcke gebhoorfaemGepdt bewijs | toonich zjn / faa encont ghpoock anders niet +ero,-orss, 
en alg fp ſchuldich eig zen des tegenwaoz: | haten : Want haet en ig anders niet Dan Herour atebit.zó.n, 

oft: foo geeft hy oock medelte | De toomichept, Bhp meuchtu vepnfen/endefoec: Tiss: -óe 
Kennen / dat allen onghehoopfamen ende weder: | ken met ommeweghen te ontfchulbighen / Boe nier: 5 

roet fgamnighende berblaechinge feer feherlijch ftact | gho beft cont / nochtans waer toornichepdt oft Komst: DN gecomen, Ende op datfe aen hem bekwefen woz: atie, —— 
de / foo betupcht God in fijn Wet dat de ſulcke 
Beg doots fchuldich zijn/ ende bebeelt datmenſe | vlucht foeckende/ foo ig het bonn 
alfofalftraffen, Ende ift dat fp het oordeel ende heplighen Geeſts ghegheven / dat die 

er: 

tt 

Gept ont quaet te Doen, dat gp blijft upts 
nu door den 

n 

zoeders leven te beſcher⸗ nacften teven 



Cap.8. 

C¶wecderlep * 
reden deſes 

| Ghebors. 
| r, De men⸗ 
ſche is bet 

evenbeeit 
Godts. 

Aib. 3. tap.7 · 
ſect. 5 ©. 71 

Pa dat foa groote ſoꝛghe ghedꝛaghen wort boor 
e 

Dat ſevenſte Gebodt. 
Shu en (ult gheen overſpel doen. 

41 Derepndedefeg verbodts is / Vat alle on: 
repnighepdt moet van ons wech zijn / dewyle 

eprioe emoe GOD cupfchept ende repniahept lief heeft. So is 
(ommadee dan de fomma/dat Wp niet en fullen met eenighe 
tebeuftenSe: onrepnighept ofte oncupichept des vleeſchs be: 
bodis. ſmet worden, Hier mede komt een ghebodt over 

een / Dat wp alle de Deelen onfes lichaems ſullen 
met cupfchepdt ende matighept regeeren. Ende 
hp verbiet namelyck hoererpe/ tot de welcke alle 
encupfbept ſtreckt / om Doo De ſchandelhckhept 
der heererpe(de Welcker grover ende taftelijcker 
is/dewöle fp ooc het lichaem ſchandelic maecht) 
ong tor een vegrouwinghe ende fchouwinghe 
aller oncupfchert te bꝛenghea. Dewyle de men: 
ſche ig met fulcker conditie ghefchapen / dat hn 
niet en (al eenfamelijck (ander gheſelſchap leven, 
maer De hulpe ghebruycken Die hem is toeghe⸗ 
voecht: ende Dewijle Gp Door de ſtraffe Der fonde 

* meer Wozt rot defe nootfakelckhept verbonde : 
ſoo ig de Heere hemin deſen Deele / fao veel noo⸗ 
Dich was/ te hulpe gekomen/ alg hp het houwe: 
tek beeft in geftelt / best welches vergeſelſchap⸗ 
pinge wort door fijn autozitept begonmen / ende 
oock door ſynen zegengebheplicht, Waer unt het 
openbaer is / Dat alle ander vergheſelſchap⸗ 

De derkla⸗ 
einghe / hee 

Waerom 
Godt hoer⸗ 
derve ver⸗ 
biet. 

Mmedechne Pinghe Die bupten het houweljck ghefchiet/zoo> 
tegen de Gode berdloecht ig : ende Dat De vergefelfchap: 
Boerderie, pinghe des houwelicx ig alg een medechne tegen 

Ben noot Berozdent / opdat Wp niet tot onghe⸗ 
bonden oncupfbhept en ballen, Waerom laet ons 
ong felven niet flatteré / als Wp hooren dat geen 
man en Mach met een Wijf bupten houweſyck 

Verclaringe des fevenften Gebots Het II. Boeck. 
| “cen dootſſlagher is / Die in ſyn herte ſynen broe⸗ vereenigen / (onder ban Godt berbloeckt te zjn, 

Fol.7o. 

ptuemendef 
maer ſtaet ala 
teen in Der 
han: Godts « 

His. 

| ghen niet eni anders dan v 

o lan 
43 AS wp door openbare betupginghen ber: Bard bet 
maent oden / dat Get niet enis in ceng peghes ke — 
(Wer macht cupſheydt tc behouden bupren hou⸗ poutwerick 
wolye (pock als hp met arbept ende neerftichept ontheuven; 
feer Daer nae ſtaet / ende bat het een fanderleke Loon dt, 
genade Sods ig de welche de Heere niet en geeft woeferon te 
ban ſommighe fekerenmenfchen / op dat fp te onderhouden 
bequamer eñ onverbinderder zijn tot fijn werch/ — 
fao ſtryden Wp voorwaer teghen Godt / ende te pepe 
ghende natuere Die hp heeft in gheſet / als wy de 
Wijfe onſes levens niet en (chickennae de mate 
onfer macht, De Deere verbiet hier hoererie/foa 
epfcht hp dan fupverbhepdt ende cupfhepdt van 
ons, Ende daer ig eeu middel om Die te behsu⸗ 
den / te weten/dat een pegbelijck ſyn vermogen 
bekenne. Niemant en verachte iichtveerdeihck 
Bet houweſyck / als een dinck dat hem onnut eñ 
te vergheefs ware: niemant en begheere onghe⸗ czet ware ets 
trout te blijben/ anders dan die gheen wf ghez de rechte gez 
Breck en beeft : niemant en foecke oac Gier in des beupck des 
pleeſchs rufte noch gemaeck : maer alleenlick op metcbrelice 
Dat Gp Ban deſen bant wap zijnde / Dies te bequa⸗ pens 
‚merende berepderzp tot alle werckẽ der godſa⸗ 
lichept, Ende dewijle defe weldaet Wordt vele 
menſche alleenlúck voor eenen tijt ghegeven / fou 
‚mach ten pegbelijck Gem van houwelhck onte 
| houden / foo langhe alg hp beguaem ig om 

M iiij maech⸗ 



Cap.8. 

Gp mer machtich enig om de oncuyſehendt te 
ederftaen /-faa meet hp verſtaen dat de noot 
des houwelijcx Gemis van den Heere ap-gelept. 
Dit leert de Apoſtel al hp ghebiet dat een pege⸗ 
Iek manfalfijn wf hebben / ende Dar een pegez 
pek wijf ſal horen man hebben / om hoererie tc 
fchouwen. Item dat die trouwe in den Heere / 

Die daer on: die hem ſelveñ niet en can onthouden, Cen cer: 
getrout Site ſten gheeft hp te kennen dat her meefte deel der 
Gefheptte, menfeen is der oncupfchept onderworpen. Cen 
(mer wert, andereenmeemt Ip niemant upt vande gene Dic 
De ſewe soꝛ⸗ Det — onderworpen zyn / maer ghebiet 
tocht tege Ben allen dat ſy deſen eem ghen middel (te weten 
veruerejdie het houwelyck / ghebrupcken / Waer door mende 
barSodt ges gacupfehept mach wederſtaen. Daerom de ghe⸗ 
gheben is ne die hen ſelven nieten connen onthouden / ende 

deſen middelom harer ſwackhept te hulpe coz 
men / verachten / Die ſondighen oock daer indat 
fp defen ghebode des Npoftels onghehoorſaem 

Befchrijvine zjn, Ende niemant en flattere hem ſelven welijck 
ge bancupl: of Ganietenconde Lan oncupfchept gheftraft 
Dek ng, orden / om Dat hp bp gheen Houwe en is ghe⸗ 
vene weeſt / hoewel nochtaus daerentuſſchen het her: 

1002070290 

te van Binnen Doo? oncupfclepdt brandt. ant: 
mede dat cupfchept is fupverhept des 

ten met repnichepr Des lichaems, Een onge: 
houde vrouwe fept hp) bedenckt dat des Heeren 
is / Goe fpbeplich 3p / bepde aen lichaem eñ geeft, 
Daerom dit gebot boven met teden beveſſigen⸗ 
de / ſeyt hp uiet alleenlic Dat het beter is een wf 
te trouwen dan Gem felpen door hoererie te ont: 
repnigen/ maer ſept Dat het Berer ig te trouwen 
dan te beenen. 

Degetroude 44 Voot als De ghetroude weten Dat haer 
—— 1— vergefelfohappinage van God is ghefegent / fo 
haer oek …, fmilen fp Daer door vermaent worden / Dat fp niet 
fpalfooven en behdozen Get houwelijck met onmatighe ende 
toom niet ge: ongebonden oncupfchept te onrepnighen, Want 
ve Goemel de fchandelgehept der oncupichept wozt 
Wuften, dacfe door Dterhjckhept des houwelijer Bedecht / ſoo 
eerharrdee moet nochtans nier terſtont daerom het hour 

buotbraus Wehheh ern berweekingge Der ancupfechepdt zijn, 
fpeetdergjans Daerom en maeten De gehoude niet Denchen 
echte mans Dat Gen alle Binckgheoosloftig : maer een pege: 
erder ‚‚ Hek wan hebbe fu wijf fo berljc/ende wederom 
Bens rn OE Bet wijf haren man : op Dat fp alfa leven dat fp 

niet en doen Dat tegen De eerlhckheyt ende ma: 
tichept Bes houwelijcr is. Want her beraemt al: 
foo dat Het houweſhck in den Heere begonnen; 
matich ende zedich zy / ende niet totallerlep npterz 

ſte dertelheyt uptbzcheende overbloepe, Deſe 
An wo Ii dertelheyt heeft Ambroſius gheſtraft met cen 

ſenteme die fwaer /_ maer nochtans niet orbe 
An gugem is als hy dien ſyns ghetrouden wfs 
contra {lia gberſpeelder noemt / Die inhet ghebruyck des 
MI2e Beuwelder geen achte en heeft op ſchaenite noch 

gerbaerhept. _Cenlaetften fullen wp aenmerez 
ken / Wiedefe Wetghever is / Die hacrerie berz 
doemt :te weten / God de te rechte gheheelheydt 
der ziele/des gheeft / ende des lichaem epſcht / 
dewijle hp ons geheel behoort te befitten. 
am als hp verbiet te hoereren / ſo et oock 
mede met onmatighe bercieringe Desi lichaems / 
met oncupfche roernghe der leden ofte oneerlijc: 
Re woorden pemant tot oncuyſcheyt te Verwer: 
ken, Want Get en is niet fander reden Dat Arche: 
laug tot eenen jongelinck Die feer lichtveerdich⸗ 
ich gheeleet was) fepde/ dat het even Deel mas 
met wat Deel des lichaems Gp oncupfch ware : 
want Wp meeten Godt aenften / De welcke alte 
— ende beſmettinghe verdoemt / in 
wat Beel onfer ziele ofte onſes ichaems Die ghe⸗ 
fien otk, Ende op dat wp hier af niet en tWij: 

Verlatinghe des achften Gebodes, | 
maechdelijcke cupſcheydt te houden. Is het dat | 

aerz. 

felen / faamacten wp gedencken dat Bodt hier Syndanes 
ſchaente ende eerbaerheyt ghebiet. Ende iſt dat tenaonte 
bp ſchaemte van ons epſcht / foo ftraft hp al wat ene berbaer⸗ 
daer teghen is, Daerom iſt dar ghy ſoeckt deſen bert (Bie bree 
gheboden ghehoorſaem te zyjn -/ (aa ſiet toe dat ete ON 
het herte met mer: boofe begheerten van binnen Dar wort m 
enberne / Dat de oogheniet Bertel matig onſcha⸗ Dit euenifte 
mel en zy / Dar Get ſichaem niet lichtocerdelhck ——— 
vercierten zy / dat de tonge niet dooroncupſche 
woorden en verlocke tat otcupfche ghedachten 
ende Dat de kele Dao? gulſicheyt geeñ oorſake en 
gene, Want alle ſulcke dingen zjn als (merten) 
Door Be welcke de fupverhept der cupſcheyt ont: 
repuicht wort. 

Het achfte Gebot. 
Gijn en Cult niet Felen, 

45 Het epnde deſes gebots is / Dateencnpege: 
lichen ghegheven wordedat hein toe comt / Dee Dotieaainge 
wijle De onrereweerdiehept grouwelijck is bag? Hd eude 
Godt, Soo fal dan De ſominã zijn: Dar ong ver: acpoften Ger 
bodenig nae eens anders goet re ſtaenrende alfa Lore. 
dat ons gheboden is eeneñ peghelycken getrou⸗ 
welck te helpen het fine bewaren. Wauntmen 
meer dencken dar het ghene dateen pegelijck bez 
fit / hem niet enis bp gheval ofte doo? fortupne 
toeghecomen / maer doo? de bedeelmghe des ope 
perften Beeren alter dughen:ende Barmen daer: 
om niet en mach pemaude fn geet ontvinden / 
ſonder bedrieghelyck tegen Gods uprdeelin: 
ghe te fondigen, BSe diefte is mentgerlep, Daer pierderier 
is eendiefte met ghewelt / als eens anders goet acfiacste van 
Woet door ghewelt ende rooverſche vepbept gez dieverie · 
nomen, Daer is een ander diefte met boos Hee 
droch / alg eens anders goet wort bedrieghelyck 
ghenomen. Daer ig eeñ diefte met bedechter lie 
ſtichendt / alg pemants goet wordt Boe? eenen 
fchyjn deg vecht outvonden. Daer is oock cen 
Diefte met ſmeeckinghe / alg pemants goet wort 
onder het Dechfel Der ghevinghe afghemolcken 
ofte afgheſnupt. Maer op dat ick niet te langle 
en blijve in allerley diefte te verhalen / foofullen 
Wp diefte achten aͤlle iſten ende gonften/ door de 
welcke onſes naeften goet mogt tot ons getroe⸗ 
kẽ / als fp van de opzechtichept ver liefde af wije: 
ken tot begheerte om te bedrieghen ofte eenich⸗ 
fins hinder ofte ſchade te Boen. Nis het Dar fulc: 
he conften ende middelen counen in het recht⸗ 
hups aberechtweerdicht worden ende overwin⸗ 
nen / ſo zjn ſy nochtans voor dẽ richtſtoel Gods 
diefte geac „ Pant Godt fiet de lange lagen 
Daer mede een liſtich man begint de-flechte herz 
ten te verſtricken / tot dat hyſe ten epnde in fijn 
nette gecryge: hp fiet be harde ende onrederijcke 
wetten/ Waer door De arme Barr den machtighen 
benout eft afgeworpen wozt : Gp fiet Dien ſchoo⸗ 
nenfaeten behagheſycken ſchyn / Waer daaz een 
fchatck-menfche den onvoozſichtigen als met ee⸗ 
vernangel verlockt eñ vangt. Alle deſe Dingen zijn 
voor Der menfchen oordeel verborgen / eñ en con⸗ 
nen niet bekent worden. Ende Dit onghelyck en 
beeft niet alleentijck plaetfe in ghelt / ofte coope Audere by⸗ 
manfchap / oftarhers/ maermeenspegheljer (Onder, nde 
recht. ant Wp onthouden onfeu naeſten het van 
fijne / als wp onfen Dienft ofte hulpe euthouden vicver:e. 
die wp hem fehuldich zijn. Iſt dat cen beſorgher 
ofte lantbouwer hem tot ledcheyt begeeft / ende 
ſyns Heeren goet nerflint/et geê ſorge en draecht 
in de hupfondinge:iftdat pemant Het goet dat. 
hem, Eebolen ig / met onrecht verguiſt / oft met 
oberdact Lerdaet z iſt Dar ecn dienſthnecht ſguen 
Beere befpot/(Gnfecreet openbaert / ſyn ſeven oft 
goet eenichſins tot ſchade beengr : wederomiſt 
dat een hupſpeere ſyn Bupfgelin onvedelijc ks 

ie is 

Wat Lod: 
boofe confren 
m Dit gebot 
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beſtraft wor ⸗ 
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die is bpSod ef dief geacht Want Wie niet doet | 
Dat Gp na ſynẽ roep et officie eenẽ anderẽ ſchul⸗ 
Dich ig / Die onthout eñ ontneêt els anders goet. 
46 @aerom fulten_ Wp recht ende Wel Defen 
gebode gehoorſaem zijn / als Wp met het gene 

te des felen Dat onfe fg te vreden zijnde /geen ghewin on foet: 
kuedets. _ ken/anders dan dat oprecht ende eerlijck zy / al& 

„®reerfte, wpa miet en begeeren met onrecht rije te Worden, 
| nach en ſoecken onfen naeften niet af te Wazpen | 
| vbanhet ſyne / om bet onfe te vermeerderen: als 

wy niet en arbepden om door weeerbhepdt goet 
upt eens anders bloet te vergaren: als Wp niet , 
ormatelijck ban allen zijden met recht ende on: ! 
reeht te hope en fchzabben om onfe gieritheydt 
te vervullen / ofte onfe ovberdaet te volbꝛenghen. 

2Detweede maer hier tegen fal altjdrs ons voomemen | 
zjn / eenen peghelgeken fo veel ons moghelyck 
is / met raet ende Daet getrouwelijek te helpen 
dat Bp het fijne belande :- Iſt dat her gevalt Dat 
wp mét ongetrouwe ef bedziegelijcke menſchen 
té doen hebben / laet ong lic wer berent zijn war 
vanden onfen te berliefen/ dan teghen hen ce kij⸗ 

zDe derde. gen ofte vechten. Eft wp en fu!ten neet alleentijehs : 

Een vechte 
enmerckin⸗ 

| Ditdoen / maer Die Wp ften in ſwarichepdt ende 
| noot/ die ſullen wo mede deelen / ende met onſe 
Devbierde. overvloedicheydt haer ghebreck verlichten, Cen , 

laerſten / ſal cen pegelije aenften hoe ver e e huvan 
fas voeps ofte anpts weghe zp tot andere Vers ! 

| banden / ende fal ghetrouweljck betalen dat hy 

| Wien dar de⸗ ſchuldich is, Hierom ſal het volck alle De ghene 
feaenmers- Die Oper Gen geftelt zjn /in Weerde eñ eere houde 
inge acne Gare heerfchappie ahewillichlgek dragen / De 
SE meine Wetten ende gheboden ghehooefaem ende onz 
ende mage Derdanich zyn / met Wepgeren Dat het met Gods 
ſtraet. wille ende gonſte doen can. Wederom ſullen de 

ghene die over Get volck gheſtelt 5hn/fo2ghe voor 
haer volck draghen / de ghemeyn vrede beſcher⸗ 
men / de goede helpen / de bogfe dwinghen: ende 
alle dinghen alſoo bedienen rebetjek die moeten 

. Gode den oppgerften Hichter vekenfehap Lan 
Zenete gaerbedieninghe gheven ðe dienaers der here: 
fchapencee Hen fallen ghetrouwelijck arbepden in de dienſt 
kercke Des Woors / De leere Der ſalicheyt niet verval⸗ 

fehen / maer Die ſupver ende oprecht den volcke 
Gods leeren/ert niet alleenljck mer leeren/maer 
pock met het exempel des levens onder wijfen: 
ende fullen alg goede Herders de (chappen regee⸗ 
“ten, Der volck wederom falfe als baden eñ Apo⸗ 
ſtelen Gods onefanghen ende aennemen/de eere 
Die hen De opperfte meefter ghegheven heeft / hen 
niet onthouden/ hen geven dat tot het leven noo⸗ 
Dich ig, *De ouders fullen Gare kinderen / ghe⸗ 

berenende … WCK Die hen ban God: bevalen zjn / voeden / re⸗ 
kinderen} _geeren ende leeren: hare herten niet verbitteren 
— noch vervreemden door wreetheyt / maer mer 

al.z8.4. vaderlicke ſoeticheyt ende goedertierentheyt hel⸗ 
zob· i9. 18, pen ende omhelſen Ende ghelyck bowen gheſeyt 

3: is datzde hinderen zijn Ben oudererẽ eerbiedin⸗ 
Evbeóes. Gh ſchuldich: alſoo ſullen de jongers hare ou 
Sen jonges ders ineere houden / ghelyck de Heere wil bat 
Werjoen, De outhept ghetert zo. De oude ſullen oock der 
zEvhef. 6e, jongheren fwaskhent met haer voorfichtichepdt 
Eolazezoe ENDE Wijfhept matigen / niet met roepen ende la: 
— ſteren quellende / mãer de ſtrengicheyt met vrien⸗ 
iaien 6, delyckheyt ende goedertie rentheyt matighende. 
Cities, 7e dienſtknechten ſullen neerſtich ende gehoor⸗ 

ſaem zn in haren dienſt / ende dat niet nae der 

ze Den onz 

1. Pet..i8. 

Den knech⸗ e voghe /maer van hereten / ghelyck of fp Gob ſelve 
Ephen 6,9, dienden. De Heeren en futlen ooc niet hart noch 
edele 7.22, onvedelijck sijn teghen Gare dienſtknechten /niet 
otd, Met te groote ftrengiehept ef feherpichept quel- 

len / niet fchandelijc handelen /maer lieber beken: 
nen Dat fp hare broeders zijn / ende —* mede⸗ 
dienſtknechten onder den hemelſchen Heere / De 

ee — — ⸗ — — 

Verclaringhe des negenſten Gebots, Hetl J. Boeck. Fol71, 
welche fp behooren liefte hebben / ende vriende⸗ 
Iek te handelen. Op defe wyſe / ſegge ick / ſal cen senen per 
pegelijch bedencher mat hp in fijn o2den eñ roep / getoeken bp” 
fjuen naeften ſchuldich is / ende betalen dat hy ſonder· 
ſchuldich is. Boven deſen moeten wp altjts den 
Wetgeber aenften/op Dat Wp weten dat dir ghe⸗ 
bot alſoo wel her herte als de handen gengaet / 
op dat ſy ſoecken eens anders voorbeel ende pro⸗ 
ft te beſchermen ende boorderen. 

Dat neghenfte Ghebot. 
Ghn en fult gheen leugbenachtich ghe⸗ 
tupgbe zyn tegei uwen naelten. — 
47 Het eynde deſes ghebots is / dat Wp onder: Des neghen⸗ 
inghe moeten ſonder be droch de waerh yt pres Hen eber 
Ken ende eeren de wyle Sod die de waerhept is) fomma euve 
de leughen haet. Soo ſal dan de ſomma zijn / Dat eynde, 
Wp met lafteren ofte valfthe befchuldighen nie: 
mants naem enfchenden / noch Dao? leughen pez 
mant in ſyn goet hinder cen doen: epndelijck Dat 
Wp niemande onrecht en doen / noch met laftez 
ren noch met ſpotten. Met dit verbot comt oock 
een ghebodt over een / Dat wp foo verre ons mos 
gheſyek is / eenen pegelycken getrouwelijck hel⸗ 
pen de waerhept bebeftighen/ on ſyn fame ende 
goet ongheſchent te behouden. De Heere ſchynt menin verse 
Den ſin deſes gebots upt re legaen in het tWeede gyeboes ie: 
boec Moſis mer deſe doorde: * Bhp enfult geë de leughen te 
leughenachtighe femme aennemen / noch uwe Vrmdden 
Gant voegen om voor Ben godloofen valſche ghe⸗ maerdept te 
tupgenifjen te geven. Frem/ Bhp fult de leughen volgden. 
fchuwen, Ei op eẽ ander plaetfe berbiet Gn ong “EroD23ete 
de leugen / niet alleenlijck op dar Wp geene laftez 
raers noch oo3blafers en zin onder het volck : 
maer oock op Dat niemant ſhnen broeder en bes 
driege / want hp verbiet Dit bepde met verſchey⸗ 
den gebodẽ. Het is voorwaer fonder twijfelt dat 
Bodt ghelck hp m voorgaende gheboden heeft 
waeethept/oncupfhept/ eñ giericheyt verboden / 
alſoo oock hiet mdit ghebot de valſche verbiet / 
De welcke tweederley is· Want wp ſondighen 
met booſe achterclappinghe tegen oñnſes naeſten 
fame / ofte met liegen / ofte ſomtyts met teghen⸗ 
ſpreken vercorten wp fijn voordeel. Ende daer 
enig niet aen gelegen of hp mepnt dat in Dit ge: „ver 
bot wort van openbare Bhetupaeniten gemeldet nis/» 
Die voor Den Hechter geſchien / ofte bangemepz 
ne getupgeniffen Die in dagelickſche handelingen SE gervepe 
onderlinge gheſchien. Want wp moeten althts nen boter gea 
ghedachtich zjn/Dat upt eenen pegdelijcken gert turgbenis. 
der zonde / eeñ fpecte wort tot erempel voorzgeſet / 
bp de welche alle de andere moetẽ verſtaen Woz: 
den zende Dat Hoopnemetije Die fpecie Wot voor⸗ 
gefet/ in de welcke de ſchande iyckhept der zonde 
alderclaerfte gheften woot, Hoewel let comt beft 
overeen datmen dit ghebot verſtae van valſche 
beſchuldinghen ende hinderlycke achterclappin⸗ 
ge/ dao? De welcke onſe naefte t° onrechte beſcha⸗ 
Dicht woot. Want de valfchept der ghetuyghe⸗ 
niſſe voor recht / en is nenimermeer (ander val⸗ 
ſchen eedt, Ende tegen den valſchen eedt / ſoo ver⸗ 
re hy den naem Godts ontheplicht ende ſchent / 
ig ghensech gheſeyt in het derde ghebot. So is 
dande rechte onderhoudinee deſes ghebots / dat 
de tonge der waerheyt betupgende / des naeſten 
goede fame ende voordeel diene. De redelhcheyt Derevelijck: 
bier in is ſeer openbaer. Want iſt dat de goede pele 
fame eñ naem cofftelijcher ig dan alle ſchatten / ſo 
en ift niet min zonde niemant vanfjnen goeden ‚ > 
naem te beroopen/dan ban fijn goet, Ende in per veeteriep 
mants * te rooven doetmẽ ſomtjts alſoo veel wife bier te⸗ 
met valfche getupgeniſſe als met grijpêde hadẽ. Jr: — 
48 + Het is ñochtans wonder hoe lichtweerdich: „mer as 
ween forgelooftiek in deſen Deele alomume car terclape 

Lebit· gero 
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Cap.8. Verclaringhe des 
dicht wort / ſoo datmen wepnighe menſchen Bint 
Die niet ſeer Bier in gebrecke jck Cn zyn: ſos sto: | 

thietrden Ghebots. 
de tt doen / eũ de raet omte bedreegen / verboden 
wort: ſo mochte het nuſchynen te vergeefs te zij: 

ten luft hebben mp cot deſe fendriidte ſserichepdt ne / dat ong de begeerte cot eens anders goet Gree 
in eens anders quact tc onderfaecher eñ te alte | mier Een eygheu et berboden wort, Maer Dele Zydetfeh 
necken. En Wp enmdeten niet dencken dat 9— | 

t ghenoech ontſchuldieh zyn / als Wp dickmael tit 
en leghen. Wañt Bode die verboden beeft Uwes 
naeſten naem niet te beſmetten met lieghen / De 
ſelve wil oock Dat ap uwes naeſten naem ſült 
van ſchande Bewark / ſo verre gp met Der waer: 
hepdt cont, Want hoewel Gp alſeenlyck verbiet 
Dien met leugenen hinder te doen / foo gheeft hy 
nochtans met Dat (ele te kennen / dat hp dact 
ſorghe waor draecht. Eñ Dit behoort ons genoech 
te zyn om onſes naeften fame onubeftheut te bez 
Warkste wetẽ dat Ged daer ſorghe wao? draecht. 
Dacram Wordt ſonder twyfel gantſchelyck het 

guaet{e- quaet fppeken verboden. Ende bp quart ſpreken 
SeDaer Dan Gerftaen wp / wiër feleldinghe die am beterens 
Der Ehatez wulle geſchiet: noch Befthuldinge noch beelagin: 
ticker lefden ge poor Get recht / Waer door men hulpe ſoeckt tez 
geoefehenr gen bet quaet:noch openbare ffraffingbe Die ghe⸗ 
teert woe ſchiet om andere ſondaers te verſchrirken: noch 
den. penbaringGe bp de ghene Der weſcker welvaert 

Get nut is Dar fp gewaetfchout worden / op Dat: 
fe wiet Doog onwetentheyt ſchade en lijden: maer 
bp quaet ſpreken verſtaen wp befchuldinge ende 
beſwaringe die upt haet eñ quactwillichepdt/ eñ 

ze Meton⸗ luft tot achterclap comt. Ja Dit gebor ſtrect oock 
gerbare emoe Daer toe / Dat wp niet en ſullen rabbauwmen ende 
biscere hoff: boeven hoviſcheyt gebeuycken / DIE met bitteren 
beers ſchinpenbe laſter vermengt is / Waer doo? eens 

— anders fepl ofte gebreck wort bitterlick als fpez 
fende gereert: ghelyck (ommige pleghen / die met 
eens anders befchatinthept ende ſuchten / willen 
tuftich ende geneuc hyck gheacht Worden: want 
door ſuſcke verkeerde bryheyt der woorden / wor⸗ 
den de broeders fomtijts waerſick gheſſaghen. 
Poort / ifkdar Wp Hen Wet gever gennercken / 

ac/met or: De welche met rechte alfo el over de ooren ende 
BOERE oger het herte als oper de tenghe beoogt heer: 
bept/emde ſchappie te hebben J fba Mutten Wp voorwaar bez 
geïegent- __pinden / dat ootk de begheerte om achtetctap tè 
beer tar bete oozen/ende De quade gestegentbept tôt Herheert 

é posdeel/ hier verboden Moor, Want het en (oude 
uiet Wel oer een comen / Dar Godt foude het 

2e Met 

Deelen, 

quaet ſpreken in de tonge haten / eñ De quaetwil⸗ 
anar uůchepdt in het herre niet quaet achten. Daerom 

reek ift dat de waerachtighe vreeſe eñ liefde Bode in 
bevepfcdt _ons(faverre het mogelije ende nut is / eñ fo Herre 
wordt. etiefde can hden noch tonge noet ooze hebben 

tot lafterlcke ende Bittere Woorden / Hoch onfe 
Berre lieltweerdeljek tot quaet vermoeden bez 
geven:maertaet ons eens veghelcx woort ende 
werck in het Befte dupden/ende fu eere met onfe 
pozdeel/ open eñ tonghe / vriendelhck Bewaren, 

Dat thiende Ghebot. 
Ghn en lult uwes naelten hupg niee 

begheeren / ett. | 
Dileggiuge / 49 Het epnde defeg verbots is / Dat wpalle 
Get epnde en: Begeerte Die teghen de lief de is / maeten upt onfe 
Serena fertenmoepen, Want God wil Dat De gantſche 
ghebats. ziele zp Han De gefinthept der liefde befeten, Soo 

fal dan de fanrma zijn / dat ons geen gedachte en 
fal overcomen / Waer door one herte gheroert 
Mode met begheerte die tot eens anders ſchade 
ſtreckt ter mede comt een ghebot over een/dat 
al wat wp bedencken / raet ſſagen / willen / e ſoec⸗ 
ken / zy met Des naeſten nut eñ voordeel. er 

ie hier eẽ groote eñ Berwerrede ſwaricheyt 
ege fe comen, Aant ie het bat wo bonen hebben 
beettefvere met Der waerheyt gefept/ dat onder hoererie en 
aen mon, Diefte / ooch de begeerte om te hoereren en ſcha⸗ 

Kioop tan lichtelijeh antdaen warden / daor het Samra 
onderſcheyt tuſſchen vaer ende begheerljchtept, vaer ende dez 
atie Den tact Gelijck wp in de voorgaende gez Beene Ke 
boden gefpeoken Hebben / noemen wp een vErcoz — 
ren eñ aengenomen vooruemeneñ goerduncken woz:, 
des willes alg de begeerlijchhept heeft het herte 
ovperwonnen. De begeerlyckheyt can fonder (ulez 
he verkieſinge ende bewiſlſinge zyn / te weten / als 
het herre met ydele eñ verkeerde Dingen Die hem 
Hao? catrien / alleenlijck geprickelt ende gekittelt 
wort. So dan gelijck de Heere dus lange gebo⸗ 
den hecft / Dat de regel Der liefde ſoude den witte 
ende her Werc regeerensalfo gebiet hp nu dat doe 
de gedachten veg herten daer door geregelt Woz 
dein / op Dat fp niet boos ende verdraepr en zijn; 
ende her herte niet tot af Wijchinge en bewegen, 

| Gele Gp verboden heeft het herrete laten bupe 
|gen tat toornicheyt / haet / hoererie / roof /leugen/ 
alfa ghebiet hp vu datmen niet en fallaten Daer 
toe verwecken. k 
so Ende het en is niet ſonder oorſake / dathy 
fo groote gherechticheptep.cht. Want wie can nicy een 
ver ſaken Dar het techt zy / dat alle macht der ziez Brgote op- 
le an de liefde beferen wordetende is het Dat ee: mmraprs 
nighe macht der ziele bzeemde is vanderlicfde/ : 
ie can verſaken Dar Die gebreckelyck is 4 Ende 
hae comen de boofe ende quade begeerlyckheden 
in uwe herte die uwen broeder ſchadeſyck zyn / 
anders DA om dat ghy hem verlatende u ſelden 
atleenljck beſorcht? Want ware Get herre geheei 
mit lief be Daz Dronken, foo cu foude ghten deel 
daer wan tot fulcke gedachten openſtaen. Soo 
moet Dan Het herte ſos Berre pdel van det ſiefde 
zyn / tE de boofe begeerſickheyt wi 
dier mochte at Ae Teghenwor⸗ 

Daerom 
Godt ſooda⸗ 

i vemant teghen worpen / 
mochtans met en betaemt / dat de Phantaricn eñ usbe. 
gedachten die lichtveerdehck in Ben fin vliegen) 
ende fen epitde vergaen / ſſoũden Laar begeerlichez 
— tteis / vberdoemt 
Wozden, Brtwoorde : Mp (green Gier ban fulc: antwoort. 
ke phantaften en HERDE Die in DE fin dzapen/ 
eñ oock mede Get herte met begeerlyckheyt ſtoo⸗ 
tenen ſſaen 2 Want foo wanneer in Den fin cômt 
wat te begheeren / foo Wagt het herre verweckt 
ende fpzingt op. Za gebict dan Bot eenen won⸗ 
derlycken beant Het liefde / den welcken Gp niet 
en Wil oock met De aldernunſte —— 
verbiudertte hebben. Lp wit dat het hette fcer fonderbepde 
vat eide Wonderljcken wel gheſchſckt zp / cude Levolen. 
en laet miet toe Bat het oock met Delichtffe pic: . 
hels teach de wet Her liefde Geroert worde, Cot 
Dit beeftant Geeft mp eerft Nuguftmue den wech 
gheopent / op Dat gp hiet ere dat Geene 

(groete autheuren alfà ghevoelen. Ende — Wakrom 
het boonremen des Weeren Was alle booſe dee nietje ge: 
eerljehheptte werbieben/ ſo heeft Gp naehtang Maerke oee 
(che begeerljckgeden voo geſteit tat BEEP wopr 
ic on 8 Door bale behageljehhept aldermeeeft vrn- 

bedriegen : om da Wigan eliych niët Eri ſonde urdecht7ofre, 
ber begeerfijchhept torlatcn/ Betwijie hj diie van Peers 

ja de welck dermeeſt 
t. Dier hebt ghy De tweede taz 

e welcke op genoech vermaent 

geen aren ubts wille/op des weſcken genmerckinghe de 
gantſche bet flets baeri Wordt Det re ver⸗ 
geefs m gheſtampt al Wat fm deſe tafel gheleert 
wort / te zp dat deſe felve — de vreeſe ER Ee: Sr n 
ringe Gods als op er fondament fléinc.* Die in tmeen det⸗ 
defe verbiedinge der Begeedichept twee * ten, 

ſoecken 

De liefde tot 
— onſen naeſten 

DEDEN wort herme 

bie Bingen aftres 
—9 eñ verheut 
elder WE / ind 
wo Beima ap 

Teghen de 
ghene / die Dit 



ſoecken te maken / Die can een voorſichtich Le⸗ 
fer (of ick ſchoon (wijhe) Mel oordeelen Dat fp 
dwalen. Beten can heñ ooc niet helpen dat daer 
tweemael ſtaet / Gijp en fult niet begeeren. JDant 
alsbhpabefert heeft : Olp en fult uwes naeften 
hups miet begeeren / fa verhaelt hy de Deelen ofte 
ſtucken Die im Gee Gus zijn / beginnende van der: 
hupſprouwe:waer upt Get openbaer is / dat het 
mact doorgaens fonder af breken ghelefen wor⸗ 
den ghelyck de Goden doeme dat God in fam: 
ma gebiet / dat het gene dat eẽ pegelyc befit/ hem 
gehẽel ende onvercart blyve / met alleenlijck Doo? 
ongelick ende onrecht / ofte door luft tor bedie: 
hen / maer oock door De alderminfte begeerte) | 
waer dooz het herte mach gheroert worden. 
sr Fuen iff niet {Waer te oordeelen Wacr tac 

Beet beten va. de gantſche Wet ſtreckt / te meten / tot vevullin⸗ 
pitrels/maer qe der rechtoeerdichendt: ox Dat fp der menſchen 

uaenghewe⸗ ſeben voege eñ ſchicke na Get eremplaer der (up: 
fen moar Det gerept Sods. Want Godt heeft ſy nen aert al- 
bee mere. fo inde Wet afghebeelt / dar fa pemant met de 
 Bebeftigue wercken vertoont al wat Daer in geboden wort / 
ghe. Die ſal eenichſins Get beelt Gods nae ſyn leven 

uytdrucken. Daerom als Moſes wilde De ſom⸗ 
Deut . io. · ma der Wet den Iſraeliten in ghedachteniſſe 

brenghen / faafepde Gp: Ende nu O Iſrael / wat 

Dat laetſte 

epſcht De Heere u God van u / anders dandat 
gp fuit den Deere vecefen / ende in ſyne weghen 
wandelen: hem tief hebben ende Dienen niet gant: 
fcher herten ende gantſcher ziele / ende ſyne ghe⸗ 
boden Bewarent Ende Ip en heeft niet af gehou: 
Ben Dit ſelve hen te verlaten fea Wanneer hu wil⸗ 
De het epnde Der Det te hennen geben, De leere 
Ber Wer ſtreekt hier toe/Dat fp den menſche daor 
beplichept deg levens met Godt vereenige / ende 
Doe acn hem hangen (abeljck Moſes erghenus 
fpreecht.) Nu de volmaechtbept defer heplichept 
is in twee hooftſtucken gheleghen die nu ver⸗ 
haelt zijn/te weten/ dat wp Bode lief hebben upt 
gantſcher herten/ende gautſcher zielen/ eit gant- 
ſcher macht z ende onfen nacften geiyck ons fel- 
ben. Ende het eerfte eũ voorneemfte is / dat onfe 
ziele in allé Deele worde mer de liefde Gods ver: 
vult. Daer upt fal terftont de liefde des naeſten 

Deut. s.5. 

ENDE 11.134 

De ſomma 
ban de thien 
gheboden. 

1. Tim. ee 

Eoone ſtelt. Daerom Dwalen de gene die mepuen dat 
borebt/ var in de Wer alleenlye een graf Begin der rechtveer⸗ 

„daetstt Te wercken der godfalichepdt eñ liefde in de gebo: 
eenraui  Dender Wet fpeurt eñ vint. Want Die alteenlijchs 
fencvde ick ON Weef miet Wat groze begintelen Daer ín 
hg ſoecken / gelyc of (p den wilte Gods alleenlije ten 

ende niet ban 
B' eerste, 

Het [I.Boeck. Fol.72, 

cerfte tafel verſwgen: fo dwalen bele menfchen 
Daer / ale fp der felver woorden Willen van 
beyde de tafelen verſtaẽ. Fn Mettheo fept Chei⸗ 
ſtus / dat de Beomeemfte wercken der Wet zijn 
barmbertieherpdt/ oordeel ende gheloove, Ouder 
het woort geloove, verftact hp (Daer aen ick niet 
entwifele) trouwe ende waerhept tot De meu- 
fchen, Maer ſommighe verftaen daer bp de re⸗ 
ligie ende het geloove tat Godt / om dat fp ſou⸗ 
den de Woorden Cheiſti trechentat de gheheele 
Wet:maer het is voorwaer te vergheefs. Want 
Chriſtus ſpreeckt daer ban de wercken / metde 
welche De menfche moet hem felven rechtvrer⸗ 
dich Bewijfen, Als Wp defe reden aenmercken / ſo 
en falt oug oock niet verwonderen waerom de 
Heere den jonghelinghe / die vnaechde Doo? welc⸗ 
ker gheboden onderhoudinghe hy mochte in het 
levencomen / alleentijck deſe gheantwoort heeft: 
Ghny en ſult niet dootflaen / ghp en fuit gheen 
everfpel doen / ghy en fult niet ftelen/ ghy en (ult 
gheen valſch ghetüpoheniſſe gheven: Eert Bader 
ende moeder ; Hebt uwen naeften lief ghelycku 
felgen Want de gehoorſaemhepdt der cerfer taz 
fel / was by naemde gefinthept des Gert ofte in 
De ceremonien gelegen. De gefinthept des herte 
en wort niet ghefien : de ceremouien werden al 
tĳts van de gebepnfde hypocriten neerſtichljck 
gebrupektsmaer de wercken dertiefde zijn ſulck / 
Dat wy volmaeckte rechtveerdicheydt Daer door 
beten, Dit Woet fo dickmael in de Propheten bets 

| bevonden/dat het Den Hefer Die pet geoeffent is ven ozoptjes 
behoort wel bekent te zijn. Want gemepnljek ſo ten ghefierte 
Wanneer fp tot beteringhe vermanen / foa ver⸗ 
weeken fp Gee volck tot getrauwmichept/ oozdeel} 
bavmgertichepdt eft gevechtichept/ende gaen de 
eerfte tafel poo2bp. Hochtans en gaen fp alfo de 
vreeſe Godts niet voorby / maer eÿſſchen dat die 
daa? uptwendighe teeckenen ernftichijck bewe⸗ 
fen worde. Dart ts pmmers openbaer / dat fp ban 
de onderhaudinghe der Wet handelende / ghe⸗ 
mepnlijc ban de fweede tafelſpreken: want Daer 
tu wort de neerftichept tot rechtveerdicheyt nde 
gebgeelgept aldermeeft geften. Wet en ig niet noo⸗ 
Dich de plaet{en te verhalen / want een peghelick 
fat ſichtelic be hem ſelven aẽmerckẽ dat ick ſegge. cen teghen⸗ 
53 Daer mochte pemandt ſegghen: Iſt dan me tes 
weer tot Be fonnna Der rechtveerdichent datmẽ Spes 
mer De menſchen ontſchuldichlyck leve / dan datz afderimghe / 
men odt met godfalichepteere Pet: maer Dez Fide Der ſel⸗ 
mijl met lichtelhek pemant de liefde in allen Dine nae 
ge en onderhout / ten zy dat hp Godt van herten* 
bꝛeeſe / fo Woet oock her bewys der godſalicheypt 
daer up genomen, Boven deſen de wijle De Beez 
| re mel weet Dat gheen Weldaet ban onsen can N 
tot Gem camen (bet welcke hp oock Dao? den k. 
Propherebetupeht ) ſoo en eyſcht Gr onſe Were: Pfalr6ers 

Mat.23 24e 

Mat. t9.1 Ls 

Jar. 10,19. 

Tuc.i 8.20. 

Dit ſebbe 

— 

Ken mee voor hem ſelven /maer oeffent ong in 
‚goede wercken tegen onſen naeſten. Dacramen Epyheſez · 0 
Geeft de Apoſtel niet (onder oorſake De gantſehe irt 
volmagecktheydt der Beplighen gheſtelt ude lief 
de. Endefept ergens mer qualyck / dat fp Be ver⸗ mom,13.2: 
vullinghe der Wet ig / ende dat die de Wet vol: Tacob, 2.8, 

Mar.i t⸗ 
Matt · · 2. 

De 



Cap.8. 
oeffent worden om de Godſalige vreeſe Gods te 

De rechte betungen / iſt dat in ons eenighe is, 
manicie DS s4 Taet ong dan hier m bijven /te weren) Dat 
Wabtnseger Onfe ſeven dan (al feet Wel nae Ben wille Sods 
Des iDets ge: ende De geboden der Wet gheſchiet zyn / als het 
lept wort / den broederen Van allen 5yden feer bruchtbaer 

— — on⸗ is ⸗Au de gantſche Met en is niet cen fpllabe die 
fennacften, Den menthe eenen regelſette van dingen die hp 

tat voogdeel ſyns vleeſchs fat doen ofte latẽ. Eñ 
voorwaer dewijte Be menſchen alfa geboren zjn / 
Dat fp meer dan te feere tot haers ſelfs liefde gez 
neghen 5 « ende Datfpaltjte de liefde haers 
ſelfs behouden / oock alg fp Ban Der waerhept af 
vallemſo ent Was hiertoe geen Wet noodich / die 
ſulcke tief de Die van ſelfs te groot is / ſaude meer 
ontſteken. Waer upt het is gantſchelyck open: 
baer Dat niet de liefde ons (elfs / maer de liefde 
Gods ende onfes nacften is De onder haudinghe 
der gebodẽ:ende Dat Die alderbeft ende alderhep⸗ 

Dide Augu⸗lichſt leeft Die fo We pnich alft mogbelijek is / oor 
Cerrin, Gemfelwenleeftende arbept : ende Dat niemant 
uib.rcap. gqualucker ende onrechtveerdichlycher en leeft/ 
23 et fequen: Dandie alfeentjch voor Gem felwen leeft ende ar⸗ 
ad bept/ eft alteenlijch Bedenet ende foecht wat hem 

aen gaet. Ga am te beter upt te drꝛuckẽ met Wat 
graoter genegenthept wy behoozen tot de liefde 
onfes naeften gedrongen te worden / ſoo Wijft hp 
ons op be liefde ons ſelfs / als op eenen regel/de: 
wijle geen grooter noch flercher ghenegenthept 

Deiche de Eis, Ende men moet de cracht Der wyſe ban 
gene emfroos Spreken neerftichligchk aenmercken. Pant hp en 
tervoiein de ſtelt niet De epgen liefde in de eerſte plactfe/ende 
gerrie Waele de liefde des nacften in De tweede / gelijck fame 
fretten PBE mighe Depbiften dwafelhek gedroomt Gebben: liefde, 

maerde natuerlycke genegenthept der hefde Die / 
.Cor.z.5. Wp tot ons ſelpen hebben / bie trecht hy eer tot 

andere, Daerom fept Paulus dat deliefde niet 
en ſoeckt dat haer eygeñ is. Oock en ig Dat met 
een Gapz te achten/dat fammige hiet voort been: 
gen: Dat Be regel altyts is boven het ghene dat 

Aleſacher geregelt wort. Want De Deere en ſtelt geenen re⸗ 
emgeftooten, ghel in Be liefde ons ſelfs / Der welcker liefde 

onſes naeften{foude onderworpen zůn. Maer hy 
bewijft dat de ghenegentheyt der ſiefde die door d 
natuerſycke booſheyt plach in ons te bljven / nu 
moet tot amere ſtreckene: op Dat Wp met niet 
minder Blpmoedichepdt/pperichepdt/ ende ſorch⸗ 
vuldichept berept en zijn / am onfen naeſten / dan 
ons felven góet te Doen, 

É 55 Mu dewijle Chriſtus in de parabole Lan 
rin Jae Den Samatitaen heeft beweſen / dat onder den 
Bucroz6e naem des naeſten / oock de aldervreemſte verſtaẽ 

wort / fa en moeten Wp het gebot der liefden niet 
iet alleen in onſe vrienden ende maghen bepaten. Ick en 

oetvriendẽ / verſake niet Dat Wp de ghene Daer mede Wp al⸗ 
Cone dermeeft doens / vrientſchaps / ofte ghemepn: 
gebueren/en- ſchaps hebben / behooren aldergemepnlichfte te 
Der die eenige Belgen, Want de menfcheljcktept ende vedelijc: 
boenfcbap Gepe Brengt dat mede / dat de menfchen matcar: 
fchap Beer Beven fa weet te meer huſpe ende deucht Doen hoe 
martanderen fd naerder grienden oft maghen / ofte ghebueren 
bebe maet zjn, Ende dat enig tegen Godt niet / maer wp 

__afder bzeermgt Worden eenichſins doop ſyn voorſieninghe daer 
ende albérs toe gedeongen. Maer ick fegge dat Wp moeten 
verſt is. get gartfche geflachteder menfchen/ ſonder cez 
*@p vat wp NITE uptneminge / met een genegentbhept Her lief: 
den ſelven —_ De omhelſen: dat hier geen onderfchept enig tuf: 
met porte. fchen Be Griechen ende Barbariſchen / tuſſchen 
tent mogen Den Weerdighen ende-onweerdighen / tuffchen 
@injelfen,fut- brient ende bpant: Want men moetfe in Godt eñ 
ten toponfe miet in helen aemmercken : ats wyſe alfa niet 
tot Goor, Em aenſlen / ſoo enift geen wonder dat Wp in bele 
(wter abebos dwali 
ben beeft. Dat Xúp 

Van de kennifle Gods des Verloffers, 
len houden / ſoo en maeten Wp onfe ooghenniet 
eerſt op Den menſche ſlaen / wiens genſchouwen 
ſoude dickmael meer haet dan liefde verwecken | 
maer op Bodt /Die ons ghebiet de liefde Die Wp 
gem bewyſen / tot alle nienſchente ſtrecken: op 
dat Dit een ceuwich fondament zo / dat wpden 
menfche / hoedanich hp oock zp; maeten lief hebz 
ben / want wy Gode lief hebben. Daerom ſoo 
$6 Daerom was het een ſeer ſchandelcke on: hebben de 
wetenthepdt ofte booſheydt / dat de Schoolſche eel 
Leeraers unt de ahebaden Ban gheen wrake te zerijck afge 
begeeren / van onſe branden lief te hebben (Meles Bwaeit. 
ke geboden voortyden allen Den Goden gegeven z; palen. 
waren / ende Doe allen. Chriſtenen mt gemepn gez Sbemmaecht 
leert worden hebben raden ghemaeckt / de welc⸗ p.bbeu va: 
ke men mochte Doen oftelaten, Ende Gebben den die fr Den 
Be nootfakeljeke onderhondinghe Daer aan den A amoerjou- 
Monicken bevolen: de welcke Gier in alleenljek den gheiaten 
fouden rechtweerdighet zijn dan de flechte Chri⸗ Gebben 
ftenen/ om dat fp Ban felfs hen felven verbonden 
tat fulcker raden onderhoudingge, Ende fp ſeg⸗ 
gen de oorſake waerom fp die niet voor geboden 
aen en nemen) te meten / am Dat fp veel te laftich 
eñ te (waer fchijnen / voornemeljck den Chriſte⸗ 
nen Die onder de Iet dert ghenaede zijn. Beftaen k 
fp alfo De eeuwige Wet Gode te niete te maken / 
die hy Ban Den naeften lief te hebben / heeft gege⸗ 
gen 3 Canfulck eenich onderfchept mm de gantz 
fche Sche:fruere gevonden worden! worden niet 
veel meer Daer in alamme ahebaden gelefen / die 
ſtrengelyck van ons eyſchen Dat Wp Fullen onfe 
bpanden lief hebbẽ: Want hoedanich ig dat ghez Pzeezs.2r. 
bot daer in ons gheboden wordt onfen hongheri⸗ Erod. z. 
gen vpant te voe den: ſyne dwalende offen ende 
ezelts ten vechten weghe te brengen / ofte Die on: 
der het laſt ligghen / op te helpen ? Sullen wa den 
beeſten onſes Byants goet doenſonder eenighe 
goetwillichendt tot hem te hebben 4 Wat ſuſſen 
Wp fegahen 4 Iſt niet eeneeuwich woort des 
Weeren (Dat hp fept: Gheeft my de wrane / ende 
ick falfe gergelden, Der welcke ooc ergens claer⸗ 
cker ſtaet ſaldus:Shp en fult geen wrake ſoec⸗ 
ken/ noch het ongheljck uwes naeften niet ghe⸗ Jevit. 19.1b. 
encken. Dit moeten fp npteeepen upt De Wet/ 

of fp moeten bekennen eñ beljde dat de Heere zp 
een Wergever/ende nieteen raetſman gheweeſt. 
57 Boven defen / Wat Willen defe fententien — 
Die fp hebben beſtaen met gloſen ende uptleggin⸗ inge — 
gente verdzaepentte weren: Hebt uwe vpandẽ fe dwar-nahe 
ſief: doet den geenen deucht Die u Gaten/brdt voor * — 
de gene Die u vervolgẽ zegent De gene Die u LET” 5 Shai 
vloecken: opdatabp zijt Kinderen uwes hemels ture ende der 
fchë Daders die in de hemelen is, FWie en foude ouden Eben: 
hier met Chepfoftama niet feaghen / Dat het wet Pass ag, 
ſulcke nootſakelycke oorrake openbaer ghenoech anc.5.27, 
is / dat dit geene bermaningẽ / maer geboden zjn? + Tibet be 
Wat ſullen Wp nach beloudt als wp unt Get gez Enig 
tal der kinderen Godts uytgheroept worden? 
Maer nae haer ghevoelen fullen alleene He Mo⸗ 
nicken Kinderen Des hemelſchen Daders zyn / 
die ſullen alleene dorꝛwen Godt Hen Dader aen: 
roepen. Wat ſal dan de Ghemepnte hierentuſ⸗ 
fchen! Sy fal merden ſelnen rechte onder de Hey⸗ 
— ot — — med 

ant Cheiſtus fept : dat ACE 
Ben gonſtich zyt / wat Danck fuit ghy hebben # are bd 
Doen niet de Wepderen ende Publicanen dat 
felve 2 Wy fullen dan welzijn als ons de naem 
Wozdt ghelaten Dat tap Chziftenensijn / maer 
de erve Des hemelſchen rycx Wort ontnomen Met 
ig ooc een flevcargument dat Vuguftinus fept Lana 
Ars de Heere verbiet te hoereren / ſo berbiet hpal * 

Deutz 2.3 5 

en verwerret worden. *Daerom is het fo mel des Ppants als des vrients wijf af te taz 
eh vechten wech eñ regel Der liefde wil ſtẽ:als ho diefte verbiet / ſo en laet hu miet toe gãt⸗ 

ſchelck 



Cap.8. Het [I. Boeck: Fol.73. 
ſchelck pet te ſtelen ban vrient ofte vpant, : Eft, ons/ende fn gheboden wederſpreken / die betup⸗ 
deſe twee dinghen / te weren / niet ſtelen ende Zhen dat den thoorn Godts uiet wel in onſe conz 
niet hoereren / ſtelt Paulus onder de veghel der 
tiefde/ ende leert datſe vervaet zyn onder Dit gez 

bot : Ghp fut uwen naeften hef hebbenals u 
ſelven. Daerom moet Paulus een valfch upt- 

fegaher der Wer gheweeſt zijn / of hier volcht 
nootfakeljchupt / dat wp upt Dit ghebot oock 
onfe bpanden moeten lief Gebben / gelijck onfe 
vrienden. Zoo geben fp dan waerachtichlijck 
te kennen / Dat fp hinderen deg Datans zyn / de: 
wijle fp het ghemepn jock der kinderen Gods / 
fao floutelgch Wan Gen worpen. Men mocht 
twijfelen of haer beeftelijck onverftant / ofte 
haer onbeſchaemtheydt meerder gheweeft zp in 
De voorſettinghe deſer leere. Want ander De ou⸗ 
De Teeraers en ig niemandt die niet alg ſeker 
zijnde/ en oozdeelt / Dat Bit enckeljck geboden 
zjn. Ende dewÿle Gregorius dir ſelve fonder 
emmeften oogdeelt / foo ift claer Dat oock ſelfs te 
fijnen tijde daer geen tWwpfel van en Was : Want 
bp fept ſonder Daer aen te twyjfelen / dat het ghe⸗ 
boden zyn. Ende hoe dwaſeljck argumenteren 
fp: Weers (leggen fp) veel te ſwaer een laft voor 
de Chziftenen. Haer meynen fp dan dat per 

VRom.i3.9. 
Achat, 1 94170 

Wederleg⸗ 
guge van 
een fopbiftie (Waerders can bedacht worden Dan Godt lief te 
pe Anfbea- Gebben / upt gautſcher herten : upt gantfcher 
ee ziele/ende upt gantfeher macht? als men Dit ghez 

bar aenftet/faa moet alle dinck Daer bp aheleken / 
licht geacht worden / oock Ben vpant lief te heb: 
ben/oite alle begeerte der wrake upr Be herten re 
Doen, Doormaer alle gheboden zijn (waer eñ la: 
ſtich voo? onfe fwachept / oock het minfte punctz 
ken der Wet. Het is De Heere in den welcken Wp 
cracht doen: Die ghebe war hp gebiet ende ghe⸗ 
biede wat hp Wil, Dar de Chriſtenen zjn onder 
de Wer der ghenade/ Dat en 18 niet onghebonden 
(onder Wet wandelen ; maer in Chꝛiſto geplant 
te zijne / Doo? Wiens ghenade fp ban de vervloec⸗ 
kinge der Wet vrp zijn/ ende Door Wiens Gheeſt 
fp de Wet Gebben in haer herte gheſchreven. 
Defe genade heeft Paulus (onepgbentlijck ſpre⸗ 
kendejeen Werghenaemt / De felwe geljekende 
met de Wet Gods / teghen de welcke hyſe ſtel⸗ 
de. Maer defe philoſopheren dwaſelhck / ende 
te vergeefs in de naem ber Wet. y 
58 Seo wepnich reden ig oock daer in dat ſp Datſe d 

— “De verborgen ende bedeckte ongoddelicktept Die 
godioofie: gegen deeerfte Tafelis /ende de rechte overtre: 
—— heb⸗ Dinge des laetſten geb ots hebben genaemt ver: 
ben geaemt gevelcke zonde. Want fp beſchryven de verghe⸗ 
een bergebe. gelijcke zonde alfoa/ Bat (p is booſe begeerte ſon⸗ 
eerte der beraden wle / de welche niet Langhe in het 
Capa4e fecr,z8 herte enſit. Maer ick ſegge dat gheen boofe be: 

gheerte encanin het hertecamen / anders dan 
door het achter laté der Dingen Die in De Wet gez 
boden ende geepfcht Wmogden. Ons is verboden 
vreemde goden te hebben. Als nu het herte doo? 
de cracht des miftrouwens verflagen zijnde / el- 
derfwaert ommefiet dan op Godt / als het dao? | 
haeſtige bofe eñ quade begeerte getrocken wort 
am fn falichept elders in te ſtelſen: of ſchoon 

— ſulcke roeringhenlichteljck ende haeſtelhck ver: | 
fecerfte __ gaen/rochtang waer door comen ſy / anders dan 
Dlalinge/gt: gm Dat in De ziele Wat ydels is / am fulcke verz 
de heete fom: foechingen ende becozingen aen te nemen. Ende 
ma ‘der thien BP Dat Wp het niet lauck in defe fake en maken, 
geboden/ge: Daer is een ghebot F van Bodt lief te hebben uyt 
teens Gantfeher herten/ upt gantfchen verftande/ ende 
moedeg upt gantſcher ziele. Daeromis het dat alle de 
naefien. maachten ber ziele niet tot De liefde Gods ghe⸗ 
eut Aſtreckt en Wopden / ſoo is Daer nu cert afwijcitin: 

ghe van der Wet gheſchiet. Waut de vpanden 
ende 10. 12. 

Enda 30460 GV * 

„Mattsz2e37 Die in onſe herte op ſtaen teghen Gods rijcke in 

fctentie beeftichtig. Tp hebbenbewefendat 
| her laerfte ghebot epgenctyych hier toe dient APceft 
ons eenige boofe luft in het herte gep2ickelt ? ſoo 

[zjn wp nu firaffelijc van booſe begeerte: eñ woz: 
‚Den ooc mede overtreders der Wet geftelt, Aant 
‚de Heere en verbiet niet altcenlic vaer eñ daet Die 
tot eens anders (chade is / maer verbiet voc met 
booſe begeerte geprickelt te wordẽ / ofte te bran⸗ 
(Den. Ende over De overtredinge Gods is altijts 
de Berbloecktnghe Godts. Daerom en moeten 
Wp oock De alderlichtſte boofe begeertẽ niet van 
Wijfen van het oogdeel Des Doots, Auguſtinus ain. bezsat 

fept: ALS Wp de zonden Willen wegen / foo en laet prif.contca 
(ons gheene balfche ende bedziegbelijcke waech⸗ Ponatifts 
ſchalen ghebzupcken/ noch daer in weghen wat CPC 
Wp wilſen / ende alſoo Wp Willen /nae enfe goet⸗ 
duncken / ſegghende / dit is (waer) datis licht, 
daer laet ons De waechſchalen Godts nemen 
upt der Scheiftuere/ als upt DE thzeſoor Godts: 
ende Daer in weghen welck ſwaertſt zp: Jae laet 
ong niet weghen / maer Hat ghewichte bekennen Bek 
dat Bod gewegen heeft. Eů war fept de Scheif gerunnen he 
tuere # Boorwaer als Paulus fept Dat de Boot des Noſtels 
ig de befaldinge der zonde/ foo bewijft hp dar Dit Bons. ze 
ſtinckende ouderfchept is hem onbekent ghe 

| weeft. Ende De wijle Wp meer dan te feer vor gez 
vepnſtheyt gheneghen zijn / foo en behoorde men 
Dit vaetfel niet te gheven / waer doo de lupe on: 
Berftandinge confctentien ſoudẽ Berloct Worden. Ben Era 
59 Och of fp overdochten mat Cheiftus Zanon 
mepnt /als hp fept : Soo wie een van deſe alderz cept, 
minfte gheboden fal overgetreden / ende De men: HRatthesss} 
fchen alfoo gheleert hebben, Die (al van geender 
weerde zijn in het rjcke der hemelen, Eyn niet 
deſe onder der ſelver ghetal / die de overtrtedin⸗ 
ghe der Wet beſtaeñ ſoo licht te maken / ghe⸗ 
tyk of fp De doots met weerdich en Ware? ane 
jen behoorde niet flechtelijck te aenmerchen 43 end 
wat ons gheboden Wort / maer oock wie hy is Maajcfterk 
die het gebiet / Want in alle overtredinge ſynder Soda 
Wet / hoe clepne fp oock zp / wordt fijn autozitept 
vercort. Ende achten (p dar clepne/dat de maje⸗ 
ftept Godts in eenighen dinghe ghefonden 
wordt? Boven defen / iſt dat Godt ſhnen Wille 
beeft in de Wer verclaert / (oo mifhaecht hem 
alle Dinck Dar teghen de Wet is, Willen fp dich⸗ 
ten dat Gods taopnichept ig (a (eer ontwapent/ 
dat de firaffe des doots niet en (oude terftant 
belghen * Waert dat fp voornamen liever De 
‚femme Godts te hoozen / dan ſyn openbaer 
waerheyt met onwiſe vedenen te berdupsteren 
fo heeft Bodt felwe een claer oordeel ghegheven/ / ñ hoé 
feggende : De ziele Die (al geſondicht hebben /die aoze 
falfterven. Item / dat ick wepnich te vazen Herz eer over de 
haelt hebbe: Ze befoldinge der zonde ig De doot, — J 
Maer deſe menſchen wilten houden ſtaende dat Re 
het niet dootlyck en is / dat ſy nochtans beken⸗ 
nen zonden te zyne / dewyle fp dar niet en cone 

| nen berfaken. Maer laetſe pmmers te eenighen 
tijde leeren wjſer worden:dewile fp dus langhe 
veelte vele haerder raferie hebben toeghegeven, 
‚Ende ift dar fp blyven raſende / foa moeten de T beflupt 
| hinderen Sods hen ſelnen van de ſulcke afwen: erroerren 
den / ende houden dat alle zonde dootljckis / Dee wmederiegs 
wle fp is een wederfgannichept teahen den Wil- ginghens 
le Godts/ waer doo? ſyn toornichepdt nootſake⸗ 
lyck verweckt wort: ende om Dat (pig een over⸗ 
tredinghe der Wet / teghende welcke het oorz⸗ 
deel Godts is (onder uptneminghe vercondicht, 

De zonden der Heylighen zijn verghevelijck/niet 
upt haer natuere / maer om dat fp Door De 
\bavmbertichept Godts a je worden. 

8 



Cap.9. 
Het ix.Gapittel. 

Dat Chiftus , hoewel hy onder-de Wee den | 
Toden is bekent gheweeft , nochtans eerft door | 
het Euangelium voor ooghen gheftelt is, 

—— D Ewðle Godt niet te vergheefs Geeft boor: 
beebs ier tð den hem ſelven willen door de reyninghen 
bebbengefien ende offerhanden / betuyghen eenen Dader te, 

zjn / en Geeft och niet te vergheefs een uytver⸗ 
coren voſck voor hem ſelven gheheplicht : ſoo is 
hp oock doen ſonder twyfel in het ſelve beelt bee | 
kent gheweeſt / in het welche hp ons nu miet bol: | 

Den dach 
Chit, maer 
dunſterljck: 
maer ons liez 
Den Die onz 

Grgeig Son der claerfgendt werfchijnt, + Daerom als Wala⸗ 
is Enanus’ chias dewyle het ampt der Propheten ſtont na 
Halemerije fijn Door eenighen tijt ſanck op te hauden) hadde 
bd den Joden gheboden opde Det Moſe achte te 
tage, hebben / ende m der felver oeffeninghe geduerich 

te Blijven, ſoo fept hp terftont : dat Daer de Son: 
ne der rechtveerdicheyt falop ſtaen. Met welc⸗ 
ke woorden Gp vermaent / dat de Wer daer toe 
diende / omde godfalighe inde verwachtinghe 
des toecomenden Cheiſti te houden : ende Dat 
nochtans door fijn comte veel meer lichts te 

rePeterez, hopen was. Hicrom ſeyt Petrus / datde Pro⸗ 
pᷣheten ondervraecht / ende neerſtichlyck ondere 
ſocht hebben van De falichepdt die nũ dao? het 
Euangelium geopenbaert iste Dat hen geopen⸗ 
baert Was / dat fpniet hen felven/ noch haren 
idc/maer ons toe Dienden het gene Dat door het 
Euangelium vercondicht wort: giet Dat haer 
teere zp den Afraelitifchen bolcke onnut geweeſt / 
of hen oock gheen Boordeel ghedaen en heeft: 
maer om Dat fp Dien fchat niet ghecregen en heb⸗ 
Ben / welcken Godt heeft dodz hare Ganden laz 

reden ban ten tot ons comen. Want te Defen tijde wort ong 
“fatcke booze De ghenade / daer Ban fp ghetupcht hebben/ ghe⸗ 

Hinghe/ mepnſamelyck voo? oogen geftelt : ende het ghe⸗ 
2OEEEDE brek Daer van Wort ans ouervloedelijck ghe: 
Epzifti ende gheven / Get welche fp weynich gheſmaeckt heb⸗ 
deld ben. Daerom hoewel Chieiſtüs betupeht dat 

hy ghetupgheniſſe heeft van Moſe / foo verheft 
bp nochtans De mate Der genade waer mede 
Wp de Joden te boven gaen, Want hp ſpreeckt 
fijn Bifcipulenaen/ ſegghende: Salich zijnde 
ooghen die fien dat ghy fiet : ende falich zijn De 
oogen Die hoezen Dat ghy haat. Want vele Co: 
ningen ende Propheten hebben dat begecrt/ende 
en Gebbent nret bereregen, Hier wopr de Euan⸗ 
getifche openbaringhe niet wepnich ghepreſen: 
Dat Bodt ons meer ghedaen Heeft dan den hep: 

Hoan, 5 46. 

Mat.1316. 

Luc.19.23. 

Vande kennifle Gods des Verloſſers, 
doo? fijnen lieven Zone, Daerom hoewel de 
cengheboren Done Die ons Geden is het fchöuz 
fel der cerlyckheyt / ende net mat geduchte beelt 
der fubftantie Godts des Daders, veortijdenig 
den Joden bekent gheweeſt / ghelijck wp ergens 
upt Paulo verhaelt hebben / ten hp zo De ſeptſ⸗ 
man det ouder verloſſinghe gheweeſt / fau ift 
nochtans waerachtigh datde feloe Paulus er⸗ 
gens Icert : Dat Godt die geboden heeft dat het 
cht foude upt De dupfterniffelichten / vu heeft 
in onſe herten ohelicht omde kemiſſe der eer: 
lckheydt Godts te verklaren in her genſchyn 
Jeſu Chriſti. Want als Gp in defe fijn beeldt is 
Berfcheenen / ſoo heeft hp eenichfins hem felven 
ſienlyck ghemaeckt/ bp Dat fijn ghedaente te vo⸗ 
re Dupfter ende onder fchaduwen was, Daer: 
am is Dier menfchen ondanckbaerheydt ende 
booſhept te fchandelijcker ende hatelhcker / Die 
hier m den middach blinde zjn, Ende daerom 
fepdt Paulus dat haer verſtant ig van den Da: 2002414. 
tan berdupftert / op Dat fp de eerlickhepdt Ehri⸗ 
fli niet ſien Die (onder eenich voorhanckſel in ’t 
Euangelium ſynen ſchin gheeft, 
2 Bp het Euangelium verftae ick De klaere poemervat 
openbaringe der verborghentheypt Chriſti. Ick woor Euans 
bekenne voorwaer alg het t Euangelium worde — 
van Paula genoemt de lecre des geloofs / Dat deueck 
‚dan onder fijn ſtucken ende deelen ghetelt Woz: wodt daer 
den / alle De beloften Die erghens in de Wet ghe⸗ boo: / dat het 
(Bonden worden ban de on verdiende vergevmge KALE 
der zonde / Doo? welcke Gode de menfchen Geeft vegvijut, 
met hem ſelven verſoent. Want hp felt Daer het welke God 
gheloove teghen de vreeſe ende verſcheickingen / Ve oant" 
Boo? De welche de canfcientie Benout ende gbc bacmvertice 
guelt wordt / als men maer De falighept ſoecken bevtbeeft gee 
inde wercken, Wier upt bolcht / batonder de Wrang 
naem Des Cuangeljin het Bzeede ahenomen/ imocter ev- 
de ghetupgheniffen berbaet worden / Die Godt genthick ende 
boorden heeft Den Baderen van fn Dader Laornemelpe 
lycke gonfte ggegheven. Maer ick fegge dat de Daane be 
berhondinahe Der ghenade Die Door Thriſtum bercondigina 
is ghegheven / ig Doomemeljck Cuangelium geder gena⸗ 
ghenaemt « ende Dit cu ig niet alleenljck door 
abemepn ghebzupck aen ghenomen / maer ſtaet de dod enve 
oock op De authozitept Chzifti ende der Apoſte⸗ ee df 
Yen, Daeram wort dat hem cyghentlyck toeghee Ein 6. 
ſchreven / Dat hp het Cuangelium des rjcx qhez marta, 
peedicht heeft, Ende Marcus begint fu Cũan⸗ ende. 
gelium aldus « Het begin des Euangelij Hef Paree. 
Theiſti. Maer het en ig niet noodich plactfen 
der Sc Heiftueren te ſoecken / om een (ake te beve⸗ 

2. Coz.4.6. 

lighen Paderen / in De weleke ſonderlycke god⸗ 
falichept\was, Wier mede comt oock een ander 
plaefe wel aber een/Daer ghefept wort / dat Abra⸗ 
ham den dach gheiſti heeft gheften / ende hem 
verheucht. Want hoewel dat aenfclhouwen des 
dincx dat feer Berre was / is Dupfter gheweeſt / 
feo en heeft Daer nochtans tot de fekkerhept der 
goeder hope niet ghebroken: Waer upt Die blij: 
fchap is gecamen / die den Geplighen Patriarche 
is tot inde doot bp gebleven, Eñ met dat woort 
Jogmnnis Baptifte / Daer hu fept: Niemandt en 
heeft Godt geften/ de eenich-alebozen Die in den 
fchoot deg Daders is die heeft het ons Gelaert: 
Daer mede en Worden de godfaltgen Die te Lozen 
geweeft zijn / niet uptgefloten bande ghemeyn⸗ 
(chap deg verftants ende lichts dat in den per⸗ 
foon Chꝛiſti ſynen ſchyn geeft. Maer haer con 
ditie Wort daer met DE onſe gheleken / ende ge⸗ 
leert dat de die fp alleenlijck 

ni Dupfterlijck onder (chaduwen gheſien hebben / 
ong openbaer zijn « abeljck De autheur des 
Sendtbriefs totde Webzeen wel berclaert dat 

Hoan] 56. 

Lom.i18. 

ſtighen die openbaer genoech is. Soo heeft dan 
Chꝛiſtus met ſyn comfte het leen ende De on: 2. Tim. troð 
fierffelijchhept berclaert / Dao? het Euangelium. 
Met welche woopden Paulus niet en verſtaet 
dat de oude Daders zóu in De Dupfterniffen Des 
doots verſoncken gheweeſt / tor datde Sone 
‚Godts Heeft het viceſch aenghenomen: maer 
hy abeeft defefanderljeke eere Den Euaegeliof 
leerende Dat Get een nieuwe ende anghewoone 
bootfchapis/ Maer door Godt velbzacht heeft 
Dat Gp belooft hadde dat de waerhept der belof? 
te foude openbaer zijn in dE perſoon des Soons, 
Want hoewel de gheloovighe altijdt bevonden 
hebben dat dit Woot Pauli waerachtich is / dat 
in Chꝛiſto alle de beloften zijn Jae ende Nmen : 
(want fp zijn in hare Gerten verfegelt gheweeſt) 
nochtans dewyle Chꝛiſtus alle de Delen onfer fac 
tichept Geeft in fijn vieefch bolbzacht / foo heeft 
Die levende vertooninghe Der dingen met rechte 
eenen nieuwen lof ghecreghen. Hier upt iſt dat 
Chriftus fept: Na defen fuit ghy de Henielẽ open 

2 Car 128 

Gaarne ungs 

_ odt Boogtijden dickmael ende menigerlep wijz 
fe gheſproken Geeft dooz de Propheten / maer nu 

ſien / ende de Engelen Godts opclimmende ende 
neder comende op Den Done Dea aaa ee 

an 

Ehzifto/zijne , 



i Coꝛ. .t. 

J Devz: tel 

Cap.g. 
ant hoewel hp fchijnt daer cen ghelckeniſſe 

Gene,:Berze te nemen van de leeder Die den Boorvader Jacob 

was in een gheſichte ghetoont / foo gheeft hp 
nochtans hier mede de cracht fijnder toecomſte 

te kennen/ te weren / Bat ong Daer doo? De Deute 
der Hemelen is gheopent / op Dat Wp vrpen in⸗ 
ganck hebben. 

zen meet nochtans toe fien van De dup⸗ 
Dolcht de velſthe mepnmghe Serveti / De welcke als hy 

wederleggn⸗ mil / ofte pnnmers veynſt dat hp Wil de groot⸗ 

gevan Se Gept der ghenaede Chriſti verheffen /foa maeckt 
geheel de bez hp de beloften gantíchelyek te niete / ghelöch of 

toften mech fp met de Wet aockeenepnbebadden. Ap fept 
neemt dat ong door het gheloove des Cuangelij wordt 

aller beloften bervullinghe ghegeven. Maer dat 
ig gheſproken ghelych of tuſſchen Chriſtum 
ende ong gheen onderfchept en ware, Ick hebbe 

wel boven bermaent dat Cheiſtus nier en heeft 
achter gelatenbande gantſche ſomma onfer fa: 
lichepdt : maer hier upt wort qualdek befloten/ 
Dat Wp nu de Weldadé befitten Die hy heeft voor 
ons vercreghen: ghelck of her valfch ware dat 

Goansser4. Paulusfept / dat onſe gheloone is in de bape 
“aerom verborghen. Ick bekenne wel dat Wp in Cha⸗ 
———— ſtum gheloovende / Lande doot in bet leben coz 

hat moeten Men & maer hierentuſſchen moeten wp weten / 
met qrootec Dat Joannes fept: taemel wp weien/ dat Wp 
neerftichept Kinderen Godts zjn / Dar Get nochtans noch 
benoe, miet gheopenbaert enig / tor dat wp fullen Gem 
reden. ghelck zjn £ te weten / als Wp hem fulten ſien 
t1,Joagere ghelhck Hp is. Daerom hoewel Chriſtus ons 

in het Euangelium de volhent der geefteljcher 
goeden voor ooghen ſtelt ende gheeft / foa blijft 
nochtans altijts het befit daer van onder De bez 
Waerniffe der hope / tot dat wp dit verderffeljch 
dleefch af ghjelept hebbende, verandert woeden 
tot de eerjjchhept Des ghenes Dic ons is voor 
ghegaen Bierentuffchen ghebiet ons de heplighe 
Gheeft op de beloften te ruften : ende fijn aura: 
ritent bejoort bp ons alle het baſſen diens ou⸗ 
beſchaemden honts / te dwinghen. Wamt naede 
getungeniſſen Dauli / heeft de godfatichepr alfaa 
Wel belofte gan dentoecomenden / als ban det 
teghenwoordighe leven ; met welcke waorden 
Paulus betupcht / dat hy een Apoſtel Cheiſti 

.Tim. 4. d. 

2.Tim. i.1. 

is / na de belofte des levens dat inhen is. Eude | s 
hp vermaent erghens / dat wp de felve beloften 
Gebben Die boortijden den heylighen ghegheven 
Waren. @ndeepndelijck ſtelthy de fomma onfer 
geluckichent / te weten / dat wy verſegelt zjn met 

De andere Den heylighen Gheeſt der belofte. Eñ wp en be⸗ 
reden · ſitten Chriſtum niet anders dan ſoo verre Wp 

hem aen nemen gelijck Gp vecleet is metfijne bee 
wEo247e Joften, Maer door tigheſchiet dat Gp wel m onſe 

herten waont/ erde Dat wy nechtans verre van 
.Coꝛ.iz· i2. hem zjn want Wop wandelen doo Get gheloove 
Boederleg- ende niet Booz het aenfchouwen. Ende deſe twee 
der en comen miet gualijck met malcanderen ober 
hept/ Die in een te weten dat wp in Chzifto befitren al wat 
defen handel tot De volmaeckthent Des hemelſchen levens 
bootbalf. Dient / ende Dat noebhtans het gheloave is een 

ghefichte der dinghen die menniet en fier, Het 
onderſcheyt moet alleentijc-in de natuere der be: 
loften / oft m De gualitept oft Goedanichepdt chez 
„Remen zijn: want war De Wet onder figueren af: 

Biee woꝛden heelt / dat roont Ger Euangelimumer den vinger. 
Par oee, d Beicupt wordt oock Bier menſchen dwa⸗ 
die be berge ſiinghe overwonnen / die De Met nemmermeer 
lijckinge des anders met der Euaugelio en hergeljcken / dan 
abersende ghelyck Be verdienſten dee wercken met de on- | 
——— derdiende toeſchrhvinghe der rechtveerdichepdt 
„En maken, vergheleken wordt. Deſe verghelekinate en is 

wel niet te verworpen:: want onder den naem 
Ber Wet / verſtaet Paulus den reghel om recht⸗ 

Het LI. Boeck: 
beerdelijck televen / Waer doo? Godt van ons 
epfcht Dat Wp hem ſehuldieh zhu / gheen hope 
Des levens ghevende/ten zp Dat wp alleſins ghe⸗ 
Goorfaem shu ; ende wederom met DE HErDloe cz 
kinghe dreyghende / ift dat Wp in Get aldermin⸗ 
fte af wijchen: te Weten/ daer hp handelt dat wp 
bupren berdienfte Gode behaghen / ende Door 
verghevinghe rechtveerdich geacht Worden, 
Want daer ent Woet nergens geen onderhoudin⸗ 
ghe der Mert gevonden der welcker loon belooft 
is. ®aerom doet Paulus bequamelyck als he 
de rechtueerdichept Ber wet ende des Cuangelg 
tegen maïcandere ſtelt. Maer Get Cuangelrum 
en is niet alfa in de (lede Der gantfcher Wer ghez 
comen / Bat het foude eenen anderen middel der 
falichept beenghen : maer cer omdat het (oude 
verſtercken ende bemijfen vaſt te zijne al War de 
Wer belooft hadde / ende on: Dar Her ſoude det 
fchaduwen haer lichaem gheven. Want als 
Chꝛriſtus fept / Dac de Wer ende Propheten zijn JAaterré 12e 
geweeft tot Joanuem / daer mede en ſielt Gp De Luc. 16. 16. 
Daders niet onder de vervloeckinghe / De welc: 
fe De dienſtknechten der Wet niet en connen ont: 
gaen: macr gheeft te kennen/ dat hen alleenlijck 

Fol.74- 

Deuit · 27 

Aomʒ · 12. 

enbe 43 

Epef.2.%. 
Pereeninge 
van eenighe 
bzaatgen Die 
bier voorbak 
lens 

een begin der leere ghegheven was / fo dat die 
verre was onder de hHoochept der Euange liſcher zons :16, 
leere. Daerom als Paulus her Evanghelium 
noemt de macht Gods tet allen den gheloovi⸗ 
ghen / fo fept hp terftont daer bp : Dat het ghe⸗ 
tupgheniffe heeft van De Wet ende Propheten. 
Ende Gaewel Ip in her epnde des feligen Sendt⸗ BOR 16:35 
buefgleert / Dat de verrondinghe Jeſu Chaifti 
is een openbaringe der terborghenthept / die 
ten eeuwigen tijde is verborghen gheweeft/ 
foo verſoet hy de fententie met een verclaringhe / 
leerende Dat de bercondinghe is door De Proph⸗ 
tifche Schriftueren gheopenbaert, Maer upt rose unt⸗ 
wp berftaen Dat het Cuangheltum alteenlijcks egamge vans 
aengaende De clare apenbaringe / is van de Wet alfuicke bers 
gerfchepden / alg men ban de gantfche er 3etuchinades 
ſpreeckt. Ende om De onuprfprekelijchke over⸗ 
vloedichepdt Der genade Die ons is in Chriſto 
verclaert / en Woet niet fonder oorſake gefept/ 
dat Get Bemelfche rcke ig door ſyncomſte op 
der aerde opgericht. Det derde 

Pu ig Toannes ghefteldt gheweeft midden deer ves 
tufichen de Det ende Get Evangelimm, de Welc: — 
ke een middel⸗ ampthãdde / het welcke eenich⸗ Des Soorers 
fins met beyden overeen quam. *Want hoewel dienſt/ dienen 
bp ſeggende dat Chriſtus het Lam Gods / ende er ea 
be offerande tot verfoeninghe der zondenis / Balie haus 
Geeft be (omma de Euangelg gheopent: noche deringve, 
tang Deijle hy de onbegrypeſycke craeht ende Aoan. i⸗ra⸗ 
de gr niet en heeft berclaert / de welcke 
eerſt if De mederopftandinghe gheapenbaert: 
foo fept Chriſtus dat Joannes is minder dan 
de Apoſtelen gheweeft. Want dat bedupden DE 
woorden EChafti / daer hp fept : dar hoewel 
Joannes ouder de kinderen die ban wijven ghe⸗ 
boven zyn / uptnemende is nochtans Dre De min: 
fie is inhet rijche der Hemelen / meerder ig dan 
Gp. Want hren priſt daer niet De perſoouen der 
wenfchen : maer Joamem boven alle Prophe⸗ 
ten verhevẽ hebbende / verheft hp de vertauduiz 
ghe des Euangelij tot Ben opperften &ract / De 
welche Door het rycke Gods bedumt Waat ghe⸗ 
lyck wy ergens gefept hebben, Ef dat Jaannes 
antwooet Dat hy alleentje een ftenune is / gelijck 
ef hp mider ware dan de Propheten / Dat en 
doet hy niet om vernederinge re veynſen / maer 
wilte kennen gheven / dat hem geenepgen boot⸗ 
fchap-enis bevolen : maer dat hp Get ampt eens 
vercondigherg-bedient / ghelhek Banden Pro⸗ mal 
phete sRalachia voorfept Was: Biet / itk fepude TAL 

Rú Eliam 

Matt. t te In 

Goan ergs 



Cap.1e. 
Eliam Hen Prophete ect de groote eñ verſchric⸗ 
Keljeke dach des Heeren come. Ende hp en heeft 
inder gantſchen loop fijns dienſts niet anders 
abefocht / dan Chriſto Difcipulen te maken/ 
ghelijchk hy oock uÿt Eſaia bewyſt / dat hem dat 
gan Godt bevolenis Hierom is hp van Chꝛiſto 
ghenaemt een Gernende ende lichtende keerſſe: 
om Dat de volcomen dach noch niet en fcheen, 
Nochtans en verhindert hem dat nier onder de 
bercondighers des Euangelh ghenaemt te wor⸗ 
den / ghelyck hy den felven Doop ghebruvyckt 
Geeft Die Daer vae Den Apoſtelen bevolen was 
Maer dat hy heeft begennen/ dar en is niet Dan 
nae dat Ehziftus is tot De hemelfche glorie 
gpghevaren / met vryen voortganck vervult , 
aheweeft. 

Efais48-3e 

Haans 43 Se 

Dat x. Capittel. 

Van de vergelijckinghe des Ouden ende Nieu- 
wen T eftaments, . 

& het ghene dat boven ghefept is / mach! 
brik W men nu Weten Dat alle de menfchen die 
waerinbp Godt vanden beginne der mereldt aen/Geeft tot 
bewh ſi dat fijn volck aenghenomen / ziju met de ſelve Wet 
om Sets ende met Den ſelven bant der leere Die wp Gebben 
Setesdoos Aen hem verbonden / nochtans demijle Daer veel 
pers noodich gen is gheleghen Dat Dit hooftftuck bevefticht 
bs/dehande- mode / foo Wil ick boor cen aenhanckfel Daer 
ecnelijckine bp leeren hoe verre de conditie Der Baderen zp 
ge ende ober⸗ van De onſe verſcheyden gheweeſt / in defe ghe⸗ 
eencomungde mepnfchap in de welche fp der felver ere met 

ons zn deelachtich gheweeft / ende Door De ghe⸗ 
fade De felven Modelaers de ſelve falichepdt 
ghehaopt hebben. Ende hoewel be ghetupghe⸗ 
uiffen Die Wp upt de Wet ende Propheten ver: 
madert hebben am dir te bewiúten/ghenoech ver⸗ 
tlaren Dat nopt gheen ander reghel Der Beligie 
ende Godfalichepe en is ander Gods volck ghe⸗ 
weeft: nochtans dewyle by de Sche hvers dick⸗ 
mael van het onderſcheyt des Ouden eñ Nieu⸗ 
Wen Teſtaments veel ghehandelt wordt / waer 
Door de Hefer Die niet feer voorſichtich en ware / 
mochte befwaert warden / foo fulien Wp mer 
rechte eenander fonderljeke plaetfe verordenen 
om defe fake beter ende claerlcker te onderfoecz 
ken. Jae oock dat ons anders ſeer nut was / dat 
Geeft ans Die angefchichte boeve Servetus / ende 
ſonmighe vafende menſchen upt de feckte Der 
Wederdooperen /nootfakelijek ghemaeckt : De 
welcke gheen ander ghevoelen en hebben van 
den Ffrachtifchen volcke / Dansaneenen hoop 
fonen. Want fp achten dat het alfoa is van 
den Heere ghevoet gheweeſt in defe werelt/ ſon⸗ 
der ecnighe hope Der Hemelſcher onſterffelyck⸗ 
Hept, Baerom op dat Wp defe fenjnighe dwa⸗ 
linge ban Der godfaliahen herte verdrhoen / 
ende Bock mede alle fwaricheden wech nemen/ 
Die plegente camenals Be Berfchepdenhepdt des 
Ouden ende Nieuwen Teſtamendts ghemeldet 
odt / ſoo laet ong int corte Beften wat ghelyck 
hepdt ende wat berfchepdenhept fp hebben: wat 

ende Hieu⸗ 
wen Teſta⸗ 
ments. 

| 
verbondt de Heere boortijden heeft voor De toe: | in Cheiſto Jeſu gehoort / ende uwe liefde tot 

Dat andere tomſte Chriſti met De Iſraeliten ghemaeckt | Heylighen : omde hope die u bewaertis in De 
eel — ende war verbondt hp uu nae dat Chriſtus ghe⸗ hemelen / vande welche ghy ghehoort hebt dao? 
reatie Bet waerachtieh\moopt des Euanghelij. Prem: | 

2 * Ende dit bepde can met eenen Woort becort Lp Geeft ons gheroepen door het Cuanghelium ⸗che · 214: | 
e bergteldes openbaert is / heeft met ons ghemaccht, 
inge int gez 

Wan de kenniffe Gods des Verloffers, 
upt te legghen. @nde om defe gheljchhepdt/ofte 
cer cenbept te bewijfen / ſaude men te vergheefs 
alle ftucften Die nu Beeort zijn / Bau nieus / Mez 
derom handelen / ende men ſoude oock te ontijde 
bier in vermengen De dinghen / die noch erghens 
\ullen ghehandelt worden. Diie hooftftuchen 
moeten Wp hier voornemelyck aemnercken, 

Dꝛie Looft: 
ſtucken zjn⸗ 
der / waer ut 

Cen eerſten / dat wy weten dar de Joden niet en deſe cwee 
verbonden is vleeſchelhcken rijchdom ofte gheluckicheydt 

voo? gheftelt om epndelijckk Daer nae te ſtaen / D;ermover- 
maer Dat fp warẽ tot de hope Der onſterffelyck⸗ ecn comen. 
heyt aen ghenomen/ ende dat het gheloove ende Én 
de vaſticheydt defer aenneminghe hen was mer 
Goddelijcke openbaringhen / ende met de Wet 
ende met Prophecien bevefticht. Ten anderen / 
Dat het verbondt door het welcke fp met den 
Deere verfoent waren / niet op cenige hare verz 
dienften/ maer alleenlyck opp de barmherticheydt 
Gods / diefe ghevoepen heeft / ghefondeert ig. 
Tenu derden / Dat fp den Middelaer Chriſtum 
hadden ende bekenden doo? den welcken ſy ſau⸗ 
den met Bod vereenicht / ende ſynder beloften 
deelachtich worden. Dan defe drie fal het tweez 
de Dewile het moghelyck noch niet openbaer 
ahenoech en is) te funder plaetfe in her breede 
gerclaert ende Bewefen worden, Want Wp ſul⸗ 
fen met vele ende clare ghetupgheniffen der 
Schriftuere beveftighen dat her al upr enckel 
goethepdr ende goedertierenheydt is ghecomen/ 
Wat de Heere opt fijnen volcke goets ghedaen / 
ofte belooft heeft, Det derde is oock Gier ef daer 
claerlyck bewefen gheweeſt. Ende het eerſte en | 
zjn Wp niet fonder-aen te voeren voorby gegaen, | 
3 Daerom dewyſe dit eerfte ſtuck ſeer Dient Dererfie al: 
tot de teghenwoordighe fake/ende ons Daer van Haitienge 
meer Wort teghen gheſproken / foo fullen Wp te isvatner 
meer neerftichept doen om het felbe te berclaren: oude Teftas 
mar Dat fullen wp nochtans alfa Doen / dat Ares Dee 
wp oock al Wat tat De Berclatinge der anderen zricuwe niet 
ghebzeecht / (uilen voldoen / ofte hier nae ter bez alteentor de, 
guamer plactfe roe Doen, Doowaer Paulus beloften de 
beneemt de twyfelinghe van allen/ als hp fept: waordigen/ _ 
*dat God de Dader het Cuangelium dat hp van maer beet 
ſynen Sone nae den tt verordent hadde / ende meer nee Ines 
gheopenbaert heeft / langhe te bozen heeft Dao? wene/ende 
de Propheten in de Geplige Dcheiftuere belooft. tot de fekere 
tem / Dat de rechtueerdichept des geloofs Hie hore der ons 
Boor het Evangtelium gheleert Wordt / ghetup- LEIDE 
geniſſe heeft bande Met ende Propheten, Ende —— 
dewyle Get Euangelium de herten Her menſthen dbi | 
niet en houdt in bljfehap Bes teghen woordighen zom.z,22e 
levens / maer tot de hape der onfterffelijchhent 5 
optreckt : fooen worden Wap daer door niet aen 
aerhiſche gheneuchte ghehecht / maer het voert . 
ons eenichſins op ten Hemel / de hope Die ons | 
vaer bewaert is / verrondighende. Want hp fept | 
er ghens aldus: Nae dat gho den Euangelio ge: Epbel. 115 | 
looft hebt / zijt ghy verſeghelt geweeft door den 
beplighen Oheeſt ber beloften / De welcke is het | 
pant onfer erve / tot verloſſnghe der verereghen 
befittinghe. Item : Wp Gebben uwe ghelaove | 

j 

de Golof.1 4e 

mepu)te Wes Wogden/te Weten: Wet verbondt der Padereneu | tot de deelachtichept.der eerljehhept onſes Deez 
ten/dat het 
verbondt Der 
VDaberen een 

is in der ſubſtantie ende inder daet niet alleen: | ven Jeſu Chrifti, 
Iek niet verſcheyden Lan het onfe/ maer is oock | fin ghenaemt het woot der falichept / ende de 

dierom wordt het Euanghe⸗ 

Zeriey ismer gantſchelyck het felue / maer de bedieninghe ig | macht Godts omde gheloovighe ſalich te ma⸗ 
teg nochtans verfchepden, Maer dewijle uvt fulc: | ken / ende het vijche Der hemelen, Iſt dat de lee⸗ 

‘moe ke groote cortheydt niemandt en (oude een ſeker re des Euangeſh gheeſteihyck i8-/-ende den weeks Leff bershes 
bebieninghe verſtant gheerhghen/ foo is ans noodich ift Dat |-opent tat de Defit ( 
Woerderle, sap villen voozderljek zyn / dat ſelve breeder vens /fo en laet ong niet denckẽ dat de gene 

waer m De 

“ieden van 

lijfinge ofte 
AES obereenco⸗ 

Dien minghe. 
files 

tinge des onverganckelickẽ lez 

met maican⸗ 



Cap. 10. 

ſulcx Belgoft ende ghebootſchapt was / de ſorghe 
der ziele verlaten / ende den lichamelycken wel⸗ 
Tuft} gisele ouredetijche beeſten / gheſocht heb⸗ 

„ben, Piemanten can oock ſeggen Dat de belof⸗ 
ate —* ten van den Euanghelio Die in de Wet ende Pro⸗ 
aksi. phetensijn verſegheit / voor het volek des nieu 
Amwoort. wen Teſtaments berozdent waren. Want een 

vwcynich nae dat Paulus dat gheſent heeft van 
den Euangelio dar in De Wet belooft was / ſeyt 
hy dat al wat im de ied 5 / 5 
twijfel eyghentick tot die noecht ende ghe⸗ 

wort / die onder De Wet zijn. Hek behen: 
me wel dat hy Dat im een ander handeſinge fept : 
maer hy er was ſoo feer berghẽtelhek niet / Dat 
hy / daer hp fept dat al wat de Wer leert / Waer: 
Ichteſhck Be Goden aen gaet / niet er ſonde gez 
dachtich ahemeeft Gebben wat hp Wepnieh te 
voren gheſent hadde van den Euangheho / dat in 
Be Wet belsaft was. Son bewyſt dan de Apo⸗ 
ſtel ſeer claerlhck / Dat Get oude Ceſtament heeft 
op Get toecamende leven voornemehck gheſien / 
als hy ſeyt var de befoften des Euangheih daer 

igemen Onder vervaet ende begrepen zjn. 
—— — 4Deſghelycx vetcht daer upt oock/'Dat Bet op 
Kinge bewe De onaerdiende barmherticheydt Godts frondt/ 
fensinbe: ende door Chriſtum beveſtirht was. Want de 
dte : Verrandinge bes Suangeen feert'anders niet/ 
te weren /dat dan Dat DE ſondaers Doo? dePaderlicke goeder: 
bie twee bet: · rierenheydt ende toegheringhe Gods / gherecht⸗ 
ben op bron, vreerdcht mozden fonder cerigBe wercken, Bup- 
becdienve tenhaer verdienfte : ende De gantfthe famma 
baembectie. Daer han epndighetin Chriſts. Wie foude dan 
erde aoe” Dozbenfegaben datde Joden niet en sijn Ehziftt 
Chziftum  Deelachtich gheweeſt / dewyle Wp hooren Dat 
Spubeves _ Bet verbondt des Cuangelij met hen ghemaeckt 
Rib Wiens eenich fondament-Ehziftus ie + Wie 

faude deſe dorwen vreemde maken van de wel⸗ 
Doet der onberdienderfalichepdt / dewyle wy 
hooren dat de leere Der vechtoeerdicgept Bes gez 
bofs /hen if toeghedient £ Ende op dat Wp niet 
lange vaneen clare fake en Difputeren/ wy heb: 
ben die ſchaone fententie des Weeren / Daer hp 
feps, : Dat Afzaham Gem ſeiben verheucht heeft/ 
Gu dat hu Hen dach des Beeren fien foude : Gp 
heeft bemabeftenende is verblijdt gheworden. 
Ende Dat Cheiſtus daer betupehr van Abra 
ham / dat betuucht de Wpaftel in Get gheloovi⸗ 
ghe volckgheutepn gheweeft te zijne / als hp 

pt : Dat Cheiſtus giſteren ende heden / ende in 
tuss. Der ecuwichept Blijft. Maar hy en ſpreeckt daer 
er hemien DES piet encheljck van dectuwighe Godrhept Chei⸗ 
te beraere E/ maer vau fu cracht Hie te alten tijde is den 
BE gheweeft f Daerom 

t 

Wong, 3. 
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ingen op 
Deerſte ſien / 
fa iſt / dat in 
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Apo⸗ 
el/De weitke 
upt de eben 
Eel kd . 

— ende aat. Zacharias in hare gefan- 
De fatichept die in Chzifto abeopenbaert 

is eeu albzenginghe der beloften die Godt 
voortuden hadde Wraham ende den. voervade⸗ 
ren belooft. … Ps het dat Godt ſynen Chriſtum 
ſendende heeft de trouwe fig ouden eedts voi⸗ 
bracht / ll men uiet anders ſegghen / dan 
dat Ber eynde daer van spin Chriſto / ende Get 
eeuwich leven abemeeft, js 
I de Ipoſtel maeckt de Iſraeliten gelijck 

mer ans). jer alleenljch. om des vexbonts wil⸗ 
le / maer dock door de Bedupdinghe der Sacra⸗ 

| — end —— der 
aer wede De Iſraeliten vooethdensijn 

abemeert/ wilde Cazintgen wermanen 
tenbeuor/ * êhDe verſchichen dar tp uiet inghelijcke zanden 
Der Dker EiiDalfen/ {oo begint hp met Defe Voorrede/ fry: 
fant met Qende  * DAL, Wa niet en: moeten aug eenich 
Bemonfen * Boordeel toe ſchr hven dat ons oude ban Deuraz 
eenderler is. Ke ende ſtraffe Gods benijden / in de welefse (fp 
Broere _sBnghevallen, Want de Heercen heeft Benmiet 

Het II. Boeck. Fol.7s 
alleenlch De ſelbe weldaden gedaen / maer ooch 
met de ſewe teeckenen ende Sacramenten fijn 
genade onder hen betupcht, Bhelijck of ha 
wilde ſeggen: Iſt dat ghy betrout dat ghy bupe 

ten perijchel zyt / om datde Doop daer mede 
qbp ghedoopt zijt / ende het Arontmael Dat ghy 
daghelijcks ontfanght / groote Beloften hebben : 
ende leeft Daer en tũſſchen vepelich in dertelGept/ 
de goetheydt Godts verachtende / ſoo Weet Dat 
oock de Goden futche teeckenen hadden / tegheu 
Be weleke De Heere nochtans (hu opzdeel feet 
firangelijek gebruyckt heeft, Ap zn gedoopt 
gheweeft în Den doorganck der Zee endein de 
wolcke / Waer door fp tegen de hitte der Sonne 
bedecht worden, m/p feggen dat de doorganck 
zp cen en Doop geweeft die met onfen 
gheeſte heken Boop — over een komt. 
Maer waert dat wy ſulcx toc lieten / ſoo en ſoude 
Ger argument des Apoſtels niet deughen / de 
welcke hier wil Der Chriſtenen te kermen geben} 
‚Dat ſy de Goden met geen Previlegie noch voor⸗ 
deel des Doops te basen en gaen. Eú fp en kan: 
nei oock fulcks nietfeggentegenhee ghene Dat 

| terffont Daer na volcht/ te weren/dat fp De ſelve 
gheeſtelhcke ſpyſe met oug gegeten / ende den fel: 
vengeeſtelhcken dranck ghedroncken hebben / de 
welcke Was Chꝛiſtus / geiyck hp daer ſeyt. 
6 Omrdefen fin Paulte breken / beenghenfp Tegenwor⸗ 
hiertegen dat Chaſtus fepr: + Dwe vaders Geb: ge, iel 
ben Sanna ide woeftijne ghegeten/ ende zijn ven het 
geſtorven: Wie myyn vleeſch eet / dieen fal in der Mama ace 
eeuwichept niet ſterven. Maer deſe twee woor etl 
den oordenlichtelijck gereenicht,  Dewmijle de Poesen vez 
Heere tot ſulcke Goosders ſpreeckt / die alleenlijcht ro:ben. 
ſochten met vocdefel des bupeke verfaet re wor⸗ rr, 
den / ende op De Waerachtighe fpite der zielen, LOL bees 
gheen acht en hadden: faa voecht Gp ſyne Wooz: (che chrſi⸗ 
deneen wepnigh nae haer berftant/ ende berge: de 
Wet boopnemelick het Manna metzijn lichaem / 
uaebaer verftandt. Sy begheerden dat hp am + ncwoouf 
meerder autositept te gekryge / ſaude fijn Bracht waerin de 
met menigh mirakel beveftrghen/ gelijck Moſes 
gedaen heeft in Der woeſthne / doeñ Gp het Man⸗ voorfczeber 
uabhadde upt den Demel gekregen, Ende in Get —— 
Manna en verſtondẽ ſy anders niet Dan de ver⸗· ccc· 
ſadinge des nleefchelijchen hongers / daer mede te rijden) 
het bolck Doen gequelt was : maer tot die hooge met des a⸗ 
verbo2gijenthepdr/op De welcke Paulus ſiet/ en LL re 
ſtrecktẽ haer verſtant niet. Daerom Ehpiftug gereken wozs 
willende bewyſen Goe veel grooter weldact ſy den. 
behoorden van Genrte verwachten / dan haere 
Paders hadden van Moſe ontfangen / gelijck fp 
fepden / ſos maeckt Gp deſe vergelijkkinge, Afk 
„dat tac twe mepninghe dit eeu groot ende Wone 
Derlich mirakel was dat de Deere ſynen volcke / 
op dathet niet Door hougher in de Woeſtjne en 
verginghe / Geeft Doo? Moſen Hemelſche fpijfe 
ghegheven / om Daer mede eenen Klepnentijdt 
„anderbouden te Worden / foo denckt hiet upt 
hoeveel hoogher erde weerdiger de ſphſe is / die 
ouſterffeihckheyt gheeft. Wy fien wacrom de 
Deere Get, here Dar in het Manna het booze 
‚meemftemas/ heeft achter ghelaten / ende al 
deenltjels De minſte nuttinhept aengheroert die 
daer in was: te Weten / Dewijle de Boden al 
ſdeckende cChriſto een verwyt re Doen/hem Poe 
ſentegeroorpen / die het volck doe Get in hon⸗ 
ghers noar was / heeft met het Panna gehol⸗ 
gen £ ſog antwoort hp dat hy cen peel hooger 
„Genade Bedient, bp de Melche de vleefchelicke 
voedinge des volcks / de welcke alleen ſos groot 
van Bent gehouden wert / behaarde klepugẽ acht 
„tewo2den, Moer dewyle Paulus wifte dat de 
“Heere Doe hy Manna upt dẽ Hemel regende/dat 

2 in niet 



Cap.L0. Vande kenniffe Gods desVerloffers. 
Geeft nochtans van een ſeer cleyne make eent⸗ lycke mifdaet Auben ſynes eerft - gebozen ſone / 
gher foetichept ghecreghen / Gp heeft oock Hie 
ee ghehadt / Die Ben menſche verhin⸗ 
even gheluckichſyck re zijne. Lp moet door Diez 

rentije upt Get lant Cangau verdreven / fijn Wijf 
wort Ber wat ſhuen (choarghenemen : Zijne 
ghebueren quelten hem dickmaels / ende Ger: 
drucken Gem alleſins / faa dat Gp bedwonghen 
wort / oock our warerte kijven, In ſyn huys 

ne lide hoveel van Eſaus ſynes ſoons wijven / bp 
Genef‚z3es. Wot door dentwiſt ſynder ſonen benaut + ende 

en can teghen ſulek een groot quaet geen reme⸗ 
Die vindem anders dan dat Ip Bien van hem ver⸗ 
fonden heeft / welcken hw ghefeghent hadde, 
Jacob ents anders oock miet / Dan een uptnez 
mende exemplaer der opperfter ongeluckichepdt, 

Gen. ⁊6. 35 

Geu.ꝛ6. 20. 

Ende Ja⸗ Dine jonghe daghen Geeft hp met grooter on⸗ 
robs. ruſte doo? gebracht onder ſynes broeders drep⸗ 
—— ginghen ende verſcheickingen / em der welcker 

5 mite hy tem epnde bedwonghen is gheworden 
te vaijchen, AIS hp van ſyne Ouderen / ende npt 
fn Baderlant ghevluchtet Was / beven dat het 
bitter ig een nꝛeemdelinck te zijne } Wert hp oock 
alfa onfachtelijck ende onmenfcheljck ghehan⸗ 

Genſ.ꝛ9. 20. Delt Ban Laban ſynen Dam, Heten Was niet 
ghenoech dat hy ſeven Baren lanck eenen ſwa⸗ 
ren ende ſtraugen Bienff Biende / hp moefte noch 

bovben Diew ſchandelyck fn IDyf bedronghen 
zijn. Hy moeſte am fijn ander Wyfeenen nieu: 
wen Dienft begimnen / in den welcken hp den 
gantſchen dach vande hitte der Sonnen miaefte 
bzanden/ende des nachts wakende / moeſte ban 
coude ende vorſte ghjeguelt worden / ghelck hp 
ſelve elarehr· Dewijle hp deſe fcherpichept des 
levens twintich Jaren lauek verdraecht wort 
Dagheljcr van fjnen Sweer nieu pt 

Genszouus Doet, Vnde in Ladd en heeft bo gheen ruſte / 
het welcke hp. Ket Door haet / ghekofendende 

fjnder Wyven verſcheurb / ende bp nae verdor⸗ 

Ger. 13,40, 
le, 

Benziese metekeerentotfjnvaderlandt / foomgefte ha 
ſoecken hoe hy niochte wech gaen / gelijck als 
oft hy ſchandelyck gebloden hadde, Ende noch: 

Seneſ·z2.11. rang en can h ſhus Sweers ongherechjtichept 
alfoaniet ontgaen/fonder met fijn verwijt ende 
laſteringhe midden in den wech ghequelt te woz: 
Den, Cerſtont Daer naet comt hp in veel groo: 
ter en Want als ho tot fHnen broeder 
gaet/foo heeft hpfoo menighen doot voor oogen / 
alg hem moggen Ban eenighen wreeden vßant 
berept worden, Daerom moet hp boven maten 
met grouwelycke verſchriekingen gheguelt ende 
abewont / fs lange als JAE toecomfte ber: 
wacht als hp voor ſyn oogheñ comt / ſoo valt 
hp voor Gem neder ghelyckhalf doodt / tot dat 

Sen. 35.16. Mhem ghevoelt vriendelycker te zyne Dan! 
hadde —— — Boven deſen foo wort hp 
dan Rachel ſyn liefſte wf berooft / terſtont als 
hp inhet tant tam. Daer nat hoort hy dat de 
ſone / welcken hy van haet hadde / eñ dDacromme 
bogen de andere lief hadde / is van eenen wilden 

GRsrl57032e Dire Berflondens Ende wat druck ende rouwe 
bpupt des ſelven doot hadye'/ dat verclaert hp 

ſelven / als Gp naer vele trannen / Den wech voer 
alle wertvooftinghetoe Aipt'/ niet meet behou⸗ 
Dende dan dat hy weenende tot ſynen fone in het 
graf gae, Hierten· tuſſchen Wat benautheßydt / 
ae —— —— B Lijk de HE 

n ge ende onteeringhe ſynder dochter / ende npt 
Beneſ⸗a⸗5. de ſtouticheyt ——— te weken Be 

welcke hen mèt alleenltjeke en maechte te ſtine⸗ 
ken bp alle Be inwoonderen des landts / maer 

Gemefizre a see hem ooc een feer ſeker peruckeldes ver 
derfs acti; Daer naer bolcht oock De grouwe⸗ 

Genefs42e 28 

vente zijne,” Als hem gheboden was wederom: | % 

boven de welche niet ſwaerder en cande geſchie⸗ 
den. MWant dewile dattet voor Get opperfte on⸗ 
gelucht gheacht wordet Dat pemandts wijf ont: 
repnighet Wordet : Wat fal men ſegghen daer 
Die boofe daet 18 Ban den eyghenen faone bedre⸗ 
ven £ Wepnich daer naer Wordt ſyn hupse noch Gene. 38.18. 
met andere hoererie befmet / foo Dat ſoo Leel 
oneerſyckheydtsende verdziets / moeſte oock cen 
ſeer vaſt erde ſtantvaſtich herte cranceken. By 
Get eynde ſyns levens / dewijle hp ſoeckt fijn 
hupſgheſin in den dieven tt te ſphſen / foo\wordt 
hp met eene bootfchap des nieuwe onghelucks 
verflagen / als hp berftaet dat ſyn ſone wordet 
ghevanghen gehouden / om den welcken te ver⸗ 
loffen / hp ooek bedwonghen Wozdt Benjamin 
ſhnen eenighen trooſt / van hem te laten. Wie 
fal dencken dat hp in foo menichbuldich verz 
driet / cene cleyne wijle hadde om eenige ruſte 
fonder zecfete Gebben £ Baeromme 15 Gp een 
feer goede ghetupghe van hem felven' / al& hp 
boo? Pharaa ſept / dat ſyne daghen zjn coztende mene, 47,50 
boog gheweeſt op Der aerden. As hp fept Dat hy 
ſyn leven heeft altijdte in eltendichepdt ghelept/ 
foo verſaeckt hp boorwaer dat hp Die geluchicz 
hept gheboelt heeft / Die hem ban Den eere bez 
looft was, Zoo was dan Gacob een boos ende 
| ondanckbaer meerderder Der ghenaden Gode, 
afte hp fept de waerbhepdt doen hp beleet dat hp 
ellendich op der aerde gheweeft hadde, Aftdat 
hp de waerhepdr daer van fepde/ foo volcht daer 
upt / dat fijn hope wiet en ſtondt op aerdtſche 
dinghen. 
13 Ge bet dat de heplighe Paders hebben cen „Eerde 
ſalich teven verwacht upt de hant Godes / Waer des vierden 
van niet cn ig te twijfelen / foo hebben ſy een au⸗ argumdug 
der gheluckichepdt bedacht ende gheſien / dan de — 
aertſche. Het welcke de Apoſtel oock ſeer wel zis nam, 
leert / ſegghende: *Dooꝛ het gheloove ſoo heeft. Well oech 
beaam ghewoont in het landt der belofte 

gheſhen als in een vreemt ſandt / Waonende in sop mits ane 
Gutrekens met Iſaac ende Jacob / die der ſelper dere onder de 
erve deelachtich waren. ant fp verwachteden — 
een fer mel gebouwede ende gefondeerde Stad ver op dee 
Wiens maker Godt is, Deſe zjn alle in het ghe⸗ aerden/ maer 
loobe gheſtorven / De Belaften niet ontfangBen U dei 
hebbende /maer ban verre fiende / ende ghelod. handore 

Genee42,32e 

ee — — 

twa bt. delinghe Waren ep der Aerden. Waer mede fp L —— 
te kennen gaven / Dat fp haer Paderlandt ſoch⸗ 
ten. Ende hadden fpdat Baderlant begeert / dat 
weleke fp verlaten hadden / ſy hadden connen 
Wederomime daer inne comen + maer fp begeer⸗ 
den een beter / te weten / het Hemelſche · Daerom⸗ 
me en fchaemt Godt hem niet haer Godt te hee⸗ 

hp ten / dewjle hp hen een Stadt berept heeft Pant 
fpfonden plomper dan ſtaken ende Blocken ghe⸗ 
weeft hebben / hadden fp ſoo hartnechichtijck de 
beloften ghevoſtht / vande welche gheen hope 
gheftenen mert in de Wereldt/ende niet erghejs maere 
de avorenninade daer Ban verwacht. Wet enis bebbenſo vit 
ootk miet (onder. dofafte dat hp voornemeljch Perdfide les 
vermgent Dat fp dit ſeben hebben een perigrima⸗ gvimage gez 
gie / dat iseen wandelinghe in veeemden lande/ wnaemejende 
—J5 geych oock eoſes verhaelt, Pant agen 
ig Get dat fp vreendelin ghen sn ur Ger landt on (owe 
Cañaan / Waer is Ban De belofte des Heeren / cen figuer 
boot De welcke fp waren erfghenaen Daer van AE AE 
— ts Soo gheek dan claerlijck te ken: cenwige gez 
ñen / dat hen voo der ffretht dat Godt hen ban Tuckfatichepe 
de befietinghe belooft hadde. Daeromme en heb⸗ — 
ben (pr niet eenen voet landte bercreghen in het arne 
landt Canaan / anders dan tot De begtabeniſſt: teenc.47.5, 
waer mede fp te hennen gaven / OAD E 

er bez 

> 

—f 

vende / ende belndende dat fp gaſten ende vreem⸗ beroftenkerz | 



Cap. ro. Het lI 
der Belofte hooptenalieenlijc nae de doot te ont: 
fanghen, Ende dit is de dorſake Waeromme 

zi as ben te wowen / Dat hp Joſeph fijnen fone Dat 
; dede met eenen eedt beloven : ende waeromme 

Joſeph wilde datmen nae vele Garen foude ſy⸗ 
Gensons, Hebeenen / die over langhen tit aſſchen ghewor⸗ 

den waren / daer benen brengten. 
Bebijftene- 14 Somma Get is openbaer / Dat fp in alle, 
ijsveden/ oeffeningen des levens / hebben de geluckicheydt 
genomen uot des taecamenden lenens voor onghen ghehadt. 
banani, Want Gadde Jacob gheen hooghet fegheningte 
De welcke aen aheften / \vaerounmme foude Gp de eerfte ghe⸗ 
was naede boozte foo feer begheert / ende met ſoo groten, 
gefteartoor perijekel gheſocht hebben / om Der Welcker Wil: 

te hp maefte fijn Daderlant berlaten/ende bpnac 
gafte kenmen verworpen Worden / endeniet goets Daer Haa, 

Jacob ſoo hooghe gheacht Geeft aldaer begra⸗ 

IL. Boeck: 
gheſproken hebbende /fept hy daer nae Maer 
De Bacmhertichept des Heeren / blijft in der ceu⸗ 

Fol.77 
Pſal.ioʒ „17e 

Wichepdr over de qhene Die Gem zeefen. Wier * - 
mede comt oock overeen / Dat in den Gondert 
ende tweeden Pſalm gheſchreven ſtaet z Heere rar, zoz, 2é 
gp hebt m den beginme de aerde gheſchapen 27-2829: 
ende De Wemelensijn het werck uwer handen / 
fp fullen vergaen / maer ghy fuit bljaen : fp ſul⸗ 
ten ghelyck een cleedt Berouden / ende ghy ſultſe 
gheſhck als een cleedinghe veranderen, … Maer 
ghy blijft de ſelve / ende uwe jaren en fullen niet 
vergaen. De hinderen uwer dienſtknechten fulz 
fen waonen / ende hare nacomers fullen voor⸗ 
uwe oogen ffaende blijven. Iſt dat de Godſa 
lighe nieten laten boo? Den deere ſtantvaſtich 
te blijben/ als Hemelende Herde vergaen / foa 
volcht daer upt / Dat haer falichept met De ceuz 

Pant dat 

Datbphaee mercrijghen 4 Ende dat hp een hoogher fegenin: 
aistenbee ge erwachtede / dat heeft hp met de felve 
toecomenden Wooden gheopenbaert die Gp in ſyn laetſte 
5* z. fpeach/fegghende : Deere ick ſal u falichept ver⸗ 
ADE achten, at falichepdt foude hp verwacht 

hebben / doe hy fach dat hp moefte ftecven/ had: | 
de Gp niet in de doot her begin eens nieuwen [ez 

fmaeckdeg vens gefien £ Ende wat ff: HDen Wp ban de Dep: 
Berftants ligen ende kinderen Godeg / de wijle fulche ſma⸗ 
got Balaam ke Des Berftandts oock in dien gheweeſt is / Die 
avant Deelt: anders ſochte De waerheyt te bevechten. Want 
TEN‘ doe Balaam fepde : Myn ziele ſterve den doot 

ber rechtveerdighen / ende mijn laet fte worde 
den haren ghelijck: Wat Wilde hp met die woor⸗ 
den / anders dan dat hp ghevoelde het gene Dat 

Vſal.u16. i5. David daer nae betupelt Geeft / te weten / dat 
je de doot der. Hepligen coftelijchs is voor De oogen 
Pal, 34e 22e des Heeren:ende Dat de Doot Der gaddeloofen de 

alderboofteis, Ware de alderlaetfte linie ende 
Get laetſte epnde inde Dood : ſoo en foude men 
daer in geen onderfchept connen maken tufichen 
den rechtiweerdighenende goddeloofen : act 
fp Worden ban malcanderen. onderfchepden 
— de berfchepden tonditie Die ſy hebben na de 
oodt. 

Weltken 

Belete 15 Op en zyn noch bupten Moſen niet. ghe⸗ 
reinen as gaen/den welcken deſe meuſchen ſegghen / Dat 
Sabd ve hp gheen ander ampt hadde dan om daar de 
hem re vrꝛuchtbaerheyt Des landis / en abervloedichept 
Bao beroor: „Aller Dingen Bat vleeſchelycke volck te bewegen 
ennochrans om Godt te Dienen : ende nochtans ig De vercla⸗ 
es leben an: ringhe Des geëftelijchken verbonts nu openbaer/ | 
boude te zjn ECN 30 Dat, peinant Get licht pliedt Dat banfelfs 

Boo? ooghen cont. Iſt Dat wy Willen tot de Dan pdelheyt zi 
waer upt dat Propheten comen ). Daer fal het eeuwich leben 
voſcht / dat 

wicheyt Godes vereenicht is. Maer deſe hope 
en can gantſchelyck niet ſtaen / ten zy datſe op De 
belofte ruſte die bb den Propheet Eſaiam ver⸗ 
claert‘wort; De Hemelen (fept de Deere) fullen 
ghelyck roock ſmelten / De aerde fal ghelck een 
cleet verſſhten ende hare inwoonders fullen 
deſghelycken bergaen maer mijn falichept fal 
eeuwichlycken Dueren/ ende mijn rechtueerdicz 
heyt ſal met vergaen. Daer woest de rechtveer⸗ 
Dichepdt ende Her falichepdt een eeuwicheyt toe 
gefchzenen/ niet ſoo verre Die bp God zijn / maer 
fog verre fp ban den menfche ghevoelt worden. Ds regens 
16 Men cant ooch niet anders verſtaen Dat verijg veder 
Gp alomme ſinghet ban den gheluckighen voort⸗ genomen vet 
ganck / ten sp datment opde openbaringhe der DTe 
Demelfcher glorie dunde. Bheljck als hp ſeyt: aingien 
De Meere bewaert de zielen finder Heplighen: die hp aroma, 
Ga falfe gan der hande des fondaers verlofjen, Me deens 
Den recht peerdighen ig cen licht op ghegaen gen voor 
ende brides deu genen Die rechthertich zijn, fwaebiggen 
Item:* Bevechtveerdichepdt des godſalighen Hooztaanck / 
b hft wan ceuwichepdt tot ceuwichepdt. ſouen nsdde se 
Waor wort in eerligchhept verheven:de begeerte vupven op ve 
det ſondaren fat vergaẽ. Item: *JRaer.de recht⸗ gevietinge 
peerdigte lullen uwen nam belijden : de techte vn VM 
fultenmet dijn aenfchijn Woonen. Item: t De detwijte fp in 
rechtveerdighe fal in eeuwigher ahedachteniffe deſer werelt 
zjn. Item: + De Heere (alde zielen ſynder Dienft- oeren 
knechten verloſſen. Want de Heere laet (ne wervzuckt 
dienftknechten dickmael niet alleenlijch Wii De Loogden. 
Goddeloofen nae haren luft gheguelt /hraer FAN 
oock berftheurt ende gheſchendet worden : bps, * 
dr Dat de goede in duyſterniſſe ende dreck lig⸗ Plal. 40⸗ 
glen / dewijl de goddeloofen bp nae onder de A, r⸗. 5 
terren glinfteren > ende ho en verblydtſe dark 3 —— 

Eſai.y 1463 

ſal 34.230 
ende het rcke Cheiſti hem (elven met ſeer Bol; | niet alſos met de ſchoonhendt ſynes aenſchüns / 
ten fchijn openbaren, Ende ten eerften David / Dat ſy lanahe bljfchap hebben, Daeromme en 

} de welche De wijle hp nae Heu tijdt Was voor de | berfwijcht. De oock ſelver dat niet datde Ghe⸗ 
erer andere /alſod oock na de orden der Goddelijcher ſoovighe /iff Bat (p haer doghen op den teghen⸗ 
Hept Govs uptdeylinghe / heeft de Hemelſche verborghent⸗ Woorbighen ſtant der dinghen flaen / ſulleũ met 
beveenicht is. heden Bupfterlijcker dan de andere af ghebeeldt: | feer ſware verſoeckinghen verflaghen wo den / 
phi ef nochtans. met Wat grooter claerhepdt ende fe: | ghelyck oft de omooſeſheydt bp Godt nach ver: 

eeft, kerheydt ſchiekt hp alle fn doen tot Dit epnde. | golden noch gheloont en moder. Dao ſeer ghe⸗ 
Bisous. Doe groot hy deſe aertſche Woonftede gheacht | mchichs ende voorſpoedich zijn de goddeſooſe goe 

v1r3e heeft/Dat betupghen deſe wooden: Ick Ben hier | meynlck / Dele Dat het gheſſachte der God: 

he elders fijn 
Welbaren enz 
De falichept 

gen gaf ende veemdelinck ahelijck alle mne ſalighen met chaude / armoede / verachtinghe / 
aders:Alle menſche zie leeft/18 pdelhepdt/een eñ allevtererupee vexdruckt Wort. Meten wWas / pfar72-75 

| ' … Pegeljch wandelt ghelyck een ſchaduwe Eñ uu | fept hp / niet verre Daer Ban dat mii voet ſoude 
‚ Wat is mijn verwachtinghe Deere 4 Wynhope | ahefiibbert hebben / dat mijne ganghen fanden 
is tot u. Voorwaer die belijdt Dat op der aerde gheweken hebben /dewyle Het gheluck Her Diva- 
niet vaſt hoch ſeker enis / ende nochtans een ſen mp guelde / als ick det hooft — gef 
vaſte Hope op Godt Goudt / Die aenmercht een | (ach, Erde ten epnde beſſuyt Hp fpnverhaet/ 
gheluchichept Bie hem ergens bewaert is. Cor | (eagbhende : Ick onderwees mijne gedachten 
deſe aenmerchinabe pleecht hy de vince of ick Dit conde bekennen; maer Bet is mijren 

| 

te roepen / foa Wanneer Gpfe wil waerachtelpeh | abeefte ten_guelinahë / tot dat ick conie in 
trooften. 5 erghens van de cortheyt ende | het heplichdom Des Heeten / ende haer iaetſte 
verganckeyekheydt des menſchelckẽen lebens verſtae 

x7 Daers 



Cap.1o. Vande kenniffe Gods des Verloffers, 
De achtſte 17 Daeromme lact ong ooch upt deſe Bel: | (chapppe hebben: haer ſchoonhept fal vergaen / 
bewijs-rê: 
den / genomen 

dinghe Davids leeren / Bat hen den heplighen 
uprdealges VBaderen in het oude Teſtament niet vervor⸗ 
meyne ge· ghen en was dat Godt ſelden ofte nemmermeer 
fmhept ende ry deſe werelt en vertoont dat Gp ſynen dienſt⸗ 
alte ole, FmecGtenbelaoft : ende Dat fp daerom hare her⸗ 
tuigen diein ten tot Godts Heplichdom verheven Gebben, in 
Denbemel het welcke fp verborghen vonden Dat in de ſcha⸗ 
Bootlebers duwe des tegbhenwoorbighen levtns niet ge: 
endebope  fienen wordef : Ce meten / het laetſte oozdeel 

gheſocht bebe Bodes) het welcke hen ghenoech was dat fp het 
bervoatin de met Ben Gheloave Berftonden / dewile fp het 
Befes tevens met de doghen nietenfaghen; Op Dit betrouw 
niet enisgez wen ftactde / en twyſeſden fp niet / Wat in deſe 
bleken · merelt gheſchiede / Dat nochtans eenmael (oude 

pe tijt comen / in de welcken De beloften Godts 
fouden velbracht worden. Ghelyck defe woor⸗ 
den Betwpgen : Gek fal waenfthjnin rechtveer⸗ 
dichepdt aeufchouwen / ick falmetu gheſichte 
verfaedt worden. Item / ick fal geljck een olp: 
boom ziyn in het hus des Heeren. Item / De 
rechtheerdige ſal gelyck een plamboom bloepen / 
ende ghelyck een cederboom des berchs Libani 
groenen. VDie in het hups des Heeren abeplant 
zjn ſmen in den hof onſes Beeren bloepen / fp 
fulten doch vrucht draghen: fp ſullen in de out⸗ 
hept vet ende groene zjn, Weynich te voren 
Babbe hp ahefept : Hoe Diepe zijn uwe ghedach⸗ 
ten Beere dewyle de goddeloofe blocpen ende 
fozupten ghelijch gras / op dat fp eeuwichlyck 
vergatit, Waeris defe ſchyn ende cierlyckheyt 
der ghelooviahen/ anders Dan ge aenſchyn 

q 

Pſal.17.15. 

Pſal.52. 10, 

Dſal.92.13 . 
14.215 

deſer werelt ſal door de openbarighe des rycks 
Sods omahekeert zyn? Als ſy hate ooghen op 
defe remo heyt ſſoeghen / ſoo Waren fp de haeſte⸗ 
tick vergaende ſwarutheyt der tegen woordiger 
etterdickrept verachtende / ende riepen gheruſte⸗ 
lyck d —— upt « Ghp en fult in Der eeu⸗ 
Bren ritt toelaten dat de rechtveerdighe (al 
flecte. _ Naer ghy fuit De boofe in Ber poEe 
Berderfsrteder (forten, Waer isin defe werdt 
de pit VEB eeuwigen verderfs Die de boofe ver⸗ 
{lint '/_tm ber weſcker gljeluckichept ooch Dit er⸗ 
ghens Bjetelt wort / dat fp den laetften Dach in 
geren purct Des tyts fonder groote cranckhepdt 
epndigfen t Waer ig Die feer groote ſtantvaſtic⸗ 
hept der Heyſighen / de welcke David alom be: 
ctaecht dat fp niet alteenlde aengevochten/ maer 
pock t'onderghedzucht / ende gantſchenck ber: 
treden waden? Boorwaer hp en ſtelde niet voor 
fn ooghen wat de ongheftadighe ende feer hit⸗ 
kighe perartderinghe Defer werelt mede brengt / 
maer wat de Heete (al Doen als hp namaels fal 
fitten om cen eeuwighe ebde Des Her 
merg ende der Verde te maken. 
een andér plaetſe wer beſchz yft; De dwaſe fteu- 
ven op. Garenrjckdoir : fp fullendooz haren 
rhckdom vergaen; ende nochtans en can nic: 
manthoegroot bp zy / (nen Broeder ban der 
doot verloſſen / memant en can Den prijs Der Herz 
foffinge Gode betalen, Ende hoewel fp fien dat 
de mite ſterven / ende dat bepde De verkeerde eñ 
dwaſe vergaen / ende anderen haren ryckdom 
faten/ fog dencken (p nochtans Dat Gare hupfen 
ende woonfteden (uilen ín der ceuwichepdt blz 
ken s ende fpmaken haten naem Groot op Der 
acte. — de menſche en fal niet in eere blij 
ven / 9 al den beeſten ghelyck zijn die vergaen. 
Deſe haer —— — ig feet groote dwaeſ⸗ 
hept £ De welcke noc ie de naecomerg met 
groote Begeerte nae volghen. Ap futen gelijck 
gen tudde in be graven Delete en / de doot | 
fat over hen zn. Als het licht fal op ghegaen 

Mals Se23e 
24e 

Tob, 21,13, 

Pſal.49.7. 
ðeetc · 

elek hp op, 

‚de qhe 

het graf ſalhaer wsbouftede zjn. Cen eerften 
waat Door de beſpottinghe Ber dwaſen / dat fp in 
bet flipperighe ende ongheftadigh goet der Wes 
velt vufteden/ beweſen / dat de gene Die Wijs zyn/ 
meeten cen veel ander gheluckigheydt ſoecken. 
Maer de verborgentrhepdt der wederopftandin: 
ge/ wort daer kaerſycker van David geopent: 
daer hp het rycke der godfaltgen oprecht als DE 
goddeloafe verdorwen ende vergaen zyn. Want 
ick bidde / welck ſal de opganck diens neus 
wenlichts zijn / anders dan de openbaringhe 
des nieuwen levens / het welcke volcht nae het 
ij defes tegenwoordigen lenens. 
18 Hier uyt quam dar ghedachte dat de ghe⸗ 
loovighe gheb2upckten tot gerlichtinghe der el: 
fendighept / ende hulpe der Wdtfaembepdt / ſeg⸗ 
ghende: t De verbolgentheyt des Leeren duert 
een oogenblick tjts / maer (jn barmhertigheydt 
Duert het leven ſanck. Woe waren hare verdruc⸗ 
kinghen in eenen goghenblick ghë-epndicht / dez 
Wijte fp bp nae geheel haer leven lanck verdruckt 
waren? Waer (agen fp ſoo groote geduerighept 
der goddeljcher goedichepdt/De wijle fp nau een 
de alderminfte fimake daer Ban gekregen £ Wade 
de ee herte op aertfche dinghen gheftaen / ſoo 
en hadden fp fulcks nier konnen Beninden: maer 
Dewile fp den Hemel aenfaghen / ſoo bekenden 
{p dat het een ooghenblick tt was Waer in de 
Deplighe Worden ban Den Deere door het krup⸗ 
ce gheheylight: ende dat de barmhertighept in 
der eeũwigheyt is / Booz de welche fp verſamelt 
wopden, Wederom vaorſaghen fp dat eeuwige 
eude oneyndelycke verderf der goddeloofen/ die 
nau eenen Dach als door eenen dzoom geluckigh 
waren. Wier upt komen defe Woorden: De ale: prob . 10: * 
Bachtenifie des rechtveerdighen ſal in feghenins 
ghe sn : maerde naem Der gadloofen ſal ber: pfat.rr6erse 
rôtten, De doot der Heylighen ig Dierbaer voor eude 34 . 22+ 
de oogen Godts ; De doodt der fandaren is be 
afderbaofte, Item bp Samuelum: De Weere 1-Dames 9e 
fal de voeten der Beplighen bewaren / ende de 
godlooſe fulten in dupfterniffe fwijghen. Defe 
Woorden heven genoegh te kennen / dat fp 
wel wiften dat het laerfte epnde der Heplighen / 
ig leven ende falighept: hoewel fp hier menger: 
lep Wijf ommeghevoert worden; ende Dat de î 
geluckiggept der godlooſen zp een foet lieffelijch E3cr8: 10e 
leben / Door het welche ſy lancks foo meer ín de ——— 
doot ballen, Saerom noemdẽ fp Der ſelver doot / 
een eyndelck verderf der onbeſnedenen:als den 
welcken de hope der wederopſtandinghe afghe⸗ 
{neden ende benomen Was. Daerom en moch: 
te David gheenen fwaerderen vloeck bebac J 
Gebben / dan deſen: Taetſe uytghewiſcht wor⸗ Prakesorg, 
den den Boeck des levens ende laetſe onder 

Dooztaanck 
ende bebertie 
ginge ban DE 
boorgaende 
bewijs · re⸗ 
den / geno⸗ 
men ban 
de ope Der 
Godtfatigen/ 
ende Den on⸗ 
derganck Der 
Godlooſen / 
die in deſe 
werelt la⸗ 
chen · 
f Pal. 30. 6e 

de rechtveerdige niet geſchreven worden. 
19 Ende boven alle andere zijn deſe woorden me negenſte 
Jobs uptremeude Klaer : * Ick weet dat mijn bewijs-res 4 
Derloffer leeft / enderck ſalten laetſten daghe Sap ren 
vander aerde edet op ſtaen: eñ in wijn vleeſch vande ban deſe ho 
Godt nijnen Salichmaßker fien, Deſe hope ie in alberktaerihe 
mijnen fchoot bewaert. Die haer fcherpfinnig- phefpoaken 
bept Witter toonen / bie ſegghen Bier tegen / Dat «got 10:25. 
defe woorden niet ent zyn te verſtaen ban De laet: únitoozt 
fte wederopſtandinghe / maer vem den eerften brie 
Pach in werché Gob verwacttede dat God hem worpmnghe · 
foude fachter zjn «ende hoewel wp hen dit cenf- 
Deels toelaten / ſoo ſullen wy nochtans (of fp 
willen oft niet en witten) bewopfen/ dat Job niet 
en hadde kourentot ſulcke graote hope komen/ 
Badde ſyn bag 9) mier voorder dan op Be acre 

ect. Soo moeten Wp dan bekemen / 
zyn / dan ſuſlen de rechtſinmighe over hen heer⸗ dat Tob fine oogben heeft op de toekomende 

onſterffe⸗ 



Cap.1 o. 
onfterffelijehhent gheſlagen / dewhle hp ſach dat 
de Dertoffer hem lande bp ſtaen / oock als hp in 
bet graf laghe. Waut den genen Die ailceuljch 
ep her teghen woordich leven dencken / is de doot 
De upterfte miſtrooſticheyt: nochtaus en conde 
deſe de hope Jobs niet benemen. Want hp fept: 
Al waert dat Gp mpdoode / fo en fal ick niet tc 
min in hem hopen. Ende dat mp Gier niemant 
teghen en worpe / Dat niet bele nenſchen ſuicke 
waagden gheſproken hebben:eñ datmen daerom 
niet en can Daer uyt bewijſen dat onder de Jo⸗ 
den ſulcke icere gheweeſt zz. Mant den ſulcken 
fal ick terſtont antwoorden / dat die wepnighe 
niet en Gebben doo? ſulcke woorden eenighe ver⸗ 
borghen wÿſheydt te kennen ghegheventot de 
welcke alleenlyck De menſcheñ die nptnemende 
gernuftich zijn / fouden bedecktelijck toegelaten 
Worden. Maer dar fp van deu Gepligen gheeft 
Leeraers Des voler abefteltsijnde / de verbor⸗ 
ghentheden Die ghemepnlijck te leeren waren / 
ende beginfelen Der gheneyne religie zijn moe: 
ften/ opentlyck Lerca: Dicht Gebben, Daerom, 
als wp defe gemepne leere Des Geplighen Geeſts 
hozen / Door de welcke hp fao claerlyck ende 
openbaerlyck im Der Joden Ghemeynte heeft 
Ban Get gheeftelpek leben ahehandelt : fu ſoude 

Job 13e15e 

Gen andere 
tegenwor⸗ 
pinge · 

Antwoort. 

HetII. Boeck. 

her een overdraghelycke hartueckicheydt zijn / 
datmenſe ſoude alleemck cot het vleeſchelhck 
verbont verworpen / Waer in alleenljck Bean der 
aerde ende Ban dengertſchen ryckdom ghemel⸗ 

De EE bat ick wit t de Prophet / Ü 20 at ick wil tot de Pzopheten comen 
bedeesd pie daer nae gheweeſt zyn / Daer mach ick vrpe⸗ 
bzachtupt de ljck ghelijck in onfe epghen velt fpaceren ende 
toerfte Pao amdelen,Dant ift dat ick in Dabid / Job / ende 
rate, Samuel hebbe connen lichteiijch overwinnen: 
epe der goe ſo falt Gier veel lichter zijn. Want de Heere heeft 
(auaben abez deſe oden in De uptdeelinghe ende beſchricknge 
lere des verbonts fjnder genade ghehouden / dar 
buptendepaz Bp t / hoemen nae Den loop des cijdts naerder 

De thienfte 

len deſes guagem tot de voltomen volbrenginghe /met ſoo 
aertfchente: veel te meerderen waſdon der openbaringhe 

gerclaert heeft, Daerom inhet begin doe de cer: 
fte belofte der ſalcheyt wert Adam ghegheven / 
hebben fp gelyck elepne boncxkens gheglinftert/ 
daer nac zijn Die vermeerdert / ende Daer beeft 
grooter lieht begomente ſchynen / het welche 

Malac..2. Daer nac is meer ende meer op ghegaen / eñ heeft 

epnde Chriſtus de Sonne der rechtveerdicheydt 
alle wolcken verdreven / ef het gantfche aertrijc: 
Ke volcomelck verlicht heeft, Daerom en heb: 
benwp niet tc vreeſen / dat ons ahetupgenifjen 
der Propheten tot beveftinghe onfer faken ghe⸗ 
breken / ft dat wp Die begeeren, Maer dewhle 
ickfie / Dathet faude een groot boſch Hol mate: 
rie zjn / inden welcken ick (oude moeten langher 
Blijven Dau onfe voornemen can lijden Want dit 
foude eens grooten boecx werck zijn) ende de- 
wide ick meyne Dat ick den Teſer Die pmmers 
een Wepnich verſtandich is / met het ghene dat 
bovenghefcptis / tenen wech gemaeckt hebbe 
dooz den welcken ha canfander hem te ſtooten / 
boot gaen / foo fatick mp onthouden ban lan 
gher handelinghe die tot de tegen woordige fake 
niet ſeer noodich en is /nochtans be Leſers ver: 
manende / Dat fp mi den wech met Dien fleutel 

Cap ·s .ſect. Doorgaen/ Dien ick Gen eerft inde hant gheghe⸗ 
lede wen hebbe, Te weter/ foo Wanneer de Prophe⸗ 

ten De gheluckicheydt Des gheloovighen volcx 
verhalen / Waer van naude alderminfte voet⸗ 
flappen in Dit teghenwoordich leven gheſien 
Wordensfoa fullen fp tot Dit onderfchepdt comen/ 
namelijch/Dat de Propheten de gaethepdt Gods 

ſynenſchyn breeder uytgheworpen / tat Darten | 

| 
; 

Fol.78, 
(om die te Beter te prijfen) hebben met tútlĳcke 
WelBaden/ ghelyck met eenighe verworpinghen 
de volcke afgebeclbet : maer hebben ſulck een 
ghedaente Daer ban gheſchildert / Waer door de 
Gerten bupten dit gertrycke / ende defe beginfelen 
deſer werelt/ ende Beten bergauchelijcken tht qez 
trocken warden / ende om de aheluckichepdt bes 
toecomenden geeſtelhcken levens te bedencken / 

ſpreucke 
Eſaie. 

De laetſte 
bewijs· re⸗ 
den · Dat 

Pꝛo⸗ 
ſom⸗ 

foo ſal uwe zaet ſtaen. Ende het (al zijn Maent —— 
upt Maent / ende Sabbathupt Sabbath, Alle Eſaissren 
vleeſch ſal comen om Loe? mijn aenſchynte aen⸗ 
bidden ſeyt de Heere. Ende fp ſullen uet gaen 
ende ſullen fien De doode lichamen der mannen 
die tegen mp gefondicht hebben / dat haer Worm 
tet en ſal ſtervẽ / ende haer beper niet en fal uptz é 

gheblufcht worden, De andere plaetfe is in Daz 
niele / daer hp ſeyt: In dien tijt fal Michael een Danrzriee 
groot Prince opftaen / De welcke fact Hoorde 
Kinderen ſyn voleks: ende Daer faleentijdt der 
benauthept connen / ſoodanich als niet gheweeſt 
enig van dien tijde acn/in welcken de Heydenen 
Begonnen te zijne : Ende dan (al alte uwe volck 
behouden worden dat inden boeck fa! gheſehre⸗ 
gen zijn, Ende de qhene Die in Ben ſtof Der acrde - 
flapen/ ſullen ontwaken / Die ſonmighe tot het 

reuwighe 



Cap. 11. Van de kennifle Gods des Verloffers, J 
ecuwige fel ef de andere tot eeuwige ſchande. Ken fp hen nu ſoo veel ſy connen / ſoecken af te 

Event 23 3 om de twee andere voorſchreven ſtuc⸗ trecken ende te vervreemden. 
ve gantfchee hen te beveſtighen / en fal ick geen arbepr doen: Capittel xj 
Dan enber dewnle Daer vain tegenfpeekers / ende meer clas p 
tijckbept dev richepts in is. Ce weten / Dat de Daders Cheri⸗ onderſcheydt des Ouden ende Nieu- 

beprer Ees ſtumtot eeuen pant haers verbondts ghehadt / VER Achaments. 
ſtamenten. ende alle betrouwen der ſegheninghe in hem Haer machte pemandt fegghen / Wat? fal Ditbolgen 

gheſtel hebben, Laet ons dan ghevuftelijck be | men dan gheen onderfchepdt des Ouden — 
flupten / het welcke oock Doo? ãheene liſten des ende Pieuwen Teſtaments behouden 4 Hoe river Keen 
duppels en canbenomen moden / dat het oude falmen dan alle De plaetfender Schrifture vers menten zaet 
Teſtamene afte Derbont/ welck Godt met den ſtaen daer het Dudeende Pieuwe LCeftament/ we ng 

volche Afract ghemaccht heeft / niet en was in gheihck feer verfchepden dinghen / bp matcandez deninge aenf 
* ieninge aen 

aerdifche dingen gheleghen / maer de belofte des ven vergheleken worden * ck neme dat onder: Rn Lr bel 
geeftelijcfen ende eeuwigen leoeng vervate: des | (chept geerne aen dat inde Scheiftuere verhaelt bont flbee 
Welckes verwachtinge moefte ineens pegelijcr | Wort : maer alſoo / Dat de waerhept Die nu bez 
herte ghedruckt zjn / Die dat berbont waergeh⸗ | Wefen is / daer door niet vercort en worde: ghez 
ticnlck bewillichden ende boor goet hielden. ljck men fien fal als Wp ſulcke onderfchepdin: 

ot meerder Ende laet ong deſe raſerie eff fchadelijche mep: | glen ſullen opdentlijck gebandelt hebben. Ende 
beveriguge ninge verre verworpen / te weten) Dat Godt niet foo heel als ick can aenmercké ende gedenckten/ 
ie anders en foude de Goden boorgheftelt hebben / zijn daer voornemelck hier onderfchepdinghen: 

gevugemf- ofte Dat fp niet anders en fouden gheſocht heb⸗ | ende ift dat pemant wil de vnfſte Daer bp fetten/ 

re bleefchs / bloepende ryckdom / uprwendige ghe ende wil bewüfe / dat die alle ſulck zjn oat 

AEB heden den fjnen geen ander vijche der hemelen) / Teſtaments te zijne / ende dat de ſelve beloften 
äctorsei. Dan Daer fp moghen met Abraham / Plaac ende cen fondament hebben / namelck Chriſtum. 

Jacob rufien, Ende Petrugbetupchde datde Het eerfte onderſchept is / datde Heere hoewel Dat eerſte 
Joden te ſynen tijde erfghenamen der Euan⸗ hpde herten ſyns volcks heeft willen tot de Gez berichit. är 
aelifcher genade waren/om Dat fp kinderen Der | melfche erve opheffen ende fchicken : vochtans 

gedaen ende gheleden heeft tot vercryginge der merckt / die meent dat het Iſraclitiſche volck res SE 
eeuwiger fatichept / alfoo welden ghelooLigen niet en is hoogher gekomen Dan tot Dat goet danige aeta 

des oudé Leftaments/alg ons toe comt. Want | dat den lichame belooft werdt, Sphoorendat che bebuive 

agttoz.is.8e fp Waren (ghjeljck Petrus betupeht ) met Ben fel- | landt Canaan foo dickmael noemen / alg eenen [elen achteren 
wgen gheeft des aheloofs begaeft / door den welc: | vptnemenden ende eenigen laon der gener Die DE race, ge 

setorserz, Fen wptot het leven wedergeboren worden: Wet onderhouden, Sp hooren oock Dat de Heere 
enden Dewyle Wp hooren dat de Gheeſt de welcke is Den overtrederen Der ſelver Wet niet ſwaerders 

—— des lebens benemen? Daerom iſt te (eerder te | kondicht worden / bp na tot deſe fomma komen, 

ge ber verwonderen /* dat voortyden deſSadduceen / tot Hier upt beſlupten zy / ende en twijfelen daer niet 

duteen ade fulck onverſtant vervallen waren / Dat fp bepde |aen / dat de Joden niet om harent / maer om anc 

der dopen de wederopſtandinghe ende De ſubſtantie Der zie: | derer Wille, ban andere volken berfchepde was 
keteniete … len / verſaeckten / welcke twee dinghen hen met | ven:te weten / om Dat de Chꝛiſteljcke kercke fous 

wigbefaliee ſegheit maren, Ende de dwaeſhepdt des gant: ſchyn fp foude het bewijs der gheeftelijcker din⸗ 

—5 fen Jodifchen gheſlachts in de verwachtin⸗ ghen * paer dewle de Dchriftuere dick: 
ex kercke 

— free te verwonderen / haddede Schriftuere niet hp hen ga 

„Saker fanghie te bozen ei Dat fp deſe ſtraffe ſou⸗ alſoo feude tot de hope der Hemelſcher dinghen 
Hhar. i2.18. De Dagen / omdat ip 
33 worpen hadden. Aant 
Acioj · zl verhtweerdighenoopdecle Godts de Gerten met te plomphepdt) zjn/ fulcke ordeninghe ende bez 

Coꝛ.3.14 houden: maer fp worden Door het deckſel dat naan / de welcke de Iſraeliten voor de opperſte 



Pfal.73 «26, 

bruyckten / hebben alg in eenen ſpieghel de tac: 
comende erge aenghemerckt / De welche fp ghe⸗ 

oofden hen inden Hemel berept te zijne, gd 

Benijede 2 Dit fal claerder worden upt de ghelyckeniſſe 

fes cerſten 
beefchites/ ſyet hét vale Der Ioden bp eenẽ jonge erfgenaem 

genomen de welcke noch niet beguaem enig om hem fef- 

—— gente regheeren / maer wort van fjnen beſorgher 

nes jongen oft Schoolmeeſter beweeght / in wiens bewarin⸗ 
ecfgertaems ge hp bevoelen is. Eñ dar Paulus de gelckeniſ⸗ 

Daerhande, fe mceft gebrupcht tegé de ceremonié/Dat en ber: 
meldt, hindert ons niet de felve feer beguamelijg tot de 

Oalagie handeunge te voegen, Doo Was dan hen de felve 

erne berodent Die Wp Gebben / maer nae Den tijt 

cn waren fp nach niet beguaem om Die te gengaẽ 

eñ handelen. De felve gemepnte Was onder her; 
Die wp hebben : maer ſy Was noch in hare kint: 

fche eden al Godt onder ſulcke kinder: 

teke onderwyſinge gehouden / dat hp hẽ de gee: 

ſtelheke beloften niet alſo naect ende opẽ En gaf/ 

maer eenich ins met aertfchen Dingen beſchadu⸗ 

De, Daerom als hp Abraham, Iſaac / eñ Jatob 
eñ hare nacomersg tot de hope der onfter ffelijchz 

hept aen nam / ſoo beloofde hp hen het lant Cana⸗ 

an tot erge te geven: niet om Dat haer hope daer 

in foude blijven ende gheepndicht worden / maer 

Doo? des welche aenſchouwẽ fp hen felvë ſoudẽ 
geffenen ende verſtercken / tot de hope dier waer⸗ 

achtiger erve die noch niet gefienen mert. Ende 

am dat fp niet en fauden connen DWalen/ fo wert 

Daer een hooger belofte gegeben/de welche (oude 

De betupgé dat het lant Canaan de opperfte wel: 

Daet Godts niet en was. Alſoo en laet hp Abra⸗ 
ham niet lupe ende flaperich zijn inde belofte des 

jants die hp hem gegeven hadde: maer zijn herte 

Wot Hoor meerder belofte tot den Heere opghe⸗ 

Geven / want de Heere fepttot hem: Abraham / 
ick ben nme befchermer / ende uwen loou ig (eer 

groot, Wier fien Wp dat het epnde des loons 
opt Abraham voor gheftelt inden Heere / op Dat 

hp die niet alg verganckelic ef flibberlic en ſoec⸗ 
ke in de elementen ende onderwijfinge deſer We: 

relt / maer denche dat hp onverganckelyck is, 

Daer na fet ho de belofte Des lants Canaan /op 

geen ander conditie/ Dan op Dat ſp zp een teccken 

der gonfte Gods / ende cen voorbeelt Der hemel 
fchererve, Ende dar de Beplighen dit ghevoe⸗ 
len hadden/ dat bewſen haer woorden. Alſoo 
climt David vande thtljcke fegheninghe tot de 
pperfte ende laetſte / als hp fept: Mijn herte eũ 

Pfal.16ss. bn pleefch ig flaudoor begheerte, De Deere is 

mijn deel indereeuwichept, Item / De Deere is 
Dſal.iaris. Get deel mijnder erve eñ mijns Drincbekers : ghy 

zijt de gene Die my myn erve bewaerſt. Gtem/ 
Ic hebbe tot u geroepen Heere /ick hebbe gefent: 
Bhp zt myn hope / mijndeelis in het lant der 
levendighen. Te gene Die alfa beftaen te ſpreken / 
Die belijden voorwaer Dat fp de werelt/ ende alle 

het goet dat teghenwoordich is / met haer hope 
te boven gaen. NRochtans moet deſe geluckichept 
Des toecomendentevens dicmael vande Prophe⸗ 
ten beſchreven / onder het voorbeelt dat fp van dE 
Heere ontfangen hadden. Alfa zijn deſe fententien 

Job. id.i · gegerftaen : Vat de godfalighe fulten het landt 
gep €fziam taterve befitten / maer de godloofen fulten daer 

either, WE erfkropt ende verdoven warden. Dat Je: 
fen, rufatem fal in alderlep rjckdom overvloedich 

sjn/ende Zion met volheydt aller dinghen ober: 
bloepen, Weicke dingen alle Wp fien dat fp 
uoch op Get lant daer in Wp vꝛeemdelingen zijn/ 
noeh op het aertſche Ferufalem uiet epgentligck 
eu ryjmen maer op het warachtige vaderlant der 

Gemefsis 1e 

ende 84.3 . 

Die Paulus gebrunckt tot de Galaten. Wp verge⸗ 

IHI. Boeck. Fol.79 
geloovige / eñ op De hemelfche ſtadt in be welcke 
de Deere heeft inder eeuwichept ſeghen ende lez Prar33.z. 

| Ben Bebo'en, p 
3 Ditis de oorſake Waerom de Derlighenon: @m dere 
der het onde Teſtament / het fer ffelijc leien ende oozfaken witz 

‚De weldadendaer in hooger geacht Gebben dar rpl? 
| het nubetaemt, Want hoewel fp wiſten dat fp Bets onder. 
| hiet en moften daer in gelijck in het epnde haerg de Der vat 
| Yoops ruften nochtans de\wijte fp bekennen wat zutſceie 
afbeeldingen zynder genade De Heere daer inge: fegeninsen, 
druckt hadde/om hen nae De mate haerder (mac: des (cin 
heydt te oeffenen/fo vonden fp meer foetichepdtg Spopscliee 
daer in / dau of fp het op hem {elden aengeimercht ——— 
hadden. Eñ gelige de Heere met tijtltjche eñ tegẽ⸗ boor de ſtcaf⸗ 
woordige weidaden zijn gonſte tot De gheloo Kl — 
ge bewyſende / de geeſtelheke gheluckicheot doen ——— 
met ſulcke figueren eñ teeckeñen beduyde / alſoo vogeſchy⸗ 
gaf hy sack Daer en teghen mer De liehamelijcke neideker was 
ftraffen cen bewüs sns oordeels tegen de ber: 
Worgene, Daerom ghelyek de weldaden Godts 

| ctaerber ende ſiehtbaerlheker Waren in aertſehe 
‚ Dingen/alfg opt De ſtraffen. Dewijte de ongeleer⸗ 
‚De eñ onwetende menfchen deſe vergelijckinghe 
| ende ob CEE (op Dat ick alfa fpzeke) 
‚ met en overlegghen/ foo zijn fp verwondert ban 
fo groote veranderinghe in Godt: als die vadgz 
‚Eden weeet ende Gacftich was om allerlep fep: 
fen der menſchen met wreede ende grouweljcke 

‚ firaffen te wreken ende nu veel felder ende fachz 
telheker ſtraft / ghelyck of Gp de gheneghentheÿt 
dier ouder td hadde afghelept:ende om - 
defer faken Wille / dencken bpna dat het Dude 
ende Nieuwe Ceftament verſchepden Goden 
hebben / het welcke oock Hen Manicheen ghe⸗ 
ſchiet is. Maer wp fullen tichtetijck upt fulcke „ere, 
fwaricheden comen / iſt Dar wp onfe herten Wen: ze enne hac 
den tot De ordeninghe ende befchickinge Gods / frige ſtraffin⸗ 
Die ich be wefen hebbe :te weten ; dat Godt Doe Bnr neet 

‚metde aertſehe weldaden heeft Willen de ghe⸗ sijn, — 
nade der toecomender eeuwiger geluckichepdt/ 
‚ende met De lichamelijche ſtraffen De fwarichept 
‚des gheeftelijcken dasdts bedupden ende afbeet: 
den / nae Dien tijdt inden welcken hp zyn Ceſta⸗ 
ment / het welcke nocheenichfins Dupfter ende 
—— en / Oe gaf. Ouden ef Pi 
4 Det ander onderfcheptdes Ouden eft ieu: ne” 
wen Teſtaments / is inde figucre gheleghen, ne —— 
Te weten / Bat het Oude alleenlhekeen beeldt Chriſtim aſe 
voo? de waerhendt / ende een fchadutwe voor Get HELI ende: 

|ichaem toonde : ende dat het Ricuwe de waer: zaieutse ſtelt 
heydt teghenwaordich / ende het vaſte lichaem booz oogen 
woot ooghen (felt. Ende Bit onderfchepdt wordt pe testen 
bpnae alamime gemelder / Daer Get Picuwe Ce: macriens ene 
flament tegen het Oude aheftelt Wordt : maer de bat lice 
wojt nochtans inden DSendbzief tot de Hebreen/ baem felbe, 
breeder ghehandelt dan in centghe ander plaetfe, 
Daer handelt de Apoſtel tegen de gene die meyn⸗ 
den Dat de onderheudinghen der Wet Moſis/ 
nieten conden wech ghenomen Wozden fonder 
de gantfche religie medete Doen vallen, Om dez 
fe dwalinghe te wederlegghen/ gebrupckt hr het - 
ghene dat Lan het Priefterfchap Chrifi woor 
fepr was/door den Pꝛophete. Mant dewijle Gent Pſal.ito. ſ. 
een ceuwich Priefterdam ghegheven wozt / ſod iſt 
vaſt dat Bet Peieſterdom te niete wordt im het 

Dat tweede 
verſchil. Dat 

| welcke dagelijer d'ecn Prieſter nae den anderen 
geftelt wert, Ende dat de inſettinge deſes nieuz 
wen Priefterg de weerdichſte is / Dat bewijſt hp 
Daer mede / Bat fp met eenen eedt beveſticht is, 
Daer nae fepdt hp dat inde veranderinghe des BELT: 119 
Priefterdbems/ oock de veranderiuge des Ceftar enne zou. 
ments is. Ende hp bewijft met teden Dat noot 

® fakelijck 



Cap.lt. Van de kenniffe Gods des Verloffers. 
ſakeljtk gheweeſt te ſyne Waut de Wet hadde | onderwyſinge der Wet geleyt geweeſt tot Chri⸗ 
ſulckẽ ſwãcheyt / dat fp gheen dinck en conde tot ſtum / eer hy in het vleefth betraant wilt A Dieruptis 
volmaeckthept beenghen. Daer na verhaelt hp , kent Dar fp oock kinderen eũ erfgenamen 
Swele De ſwacheyt geweeft ſy / te weten / dat fp de 
uptwendige rechiucerdichept des vleeſchs had: 

| de / Be welche DE ghene Die hen daer in oefenden 
| miet enconde na der confttentie Bolmaect maken: 
| Want door de offeringe Der beeften en conde noch 

de fonde Weel genomen/ noch Warachtige hep: 
tichept Lercregen Worden, Daerom beflupt hp 
Dat de ſchaduwe Der toecamende goeden / eũ met 

| het levende beelt der Dingen ſelve / inde IDet gez 
__Betooge: eeft fp : eñ Dat fp daerom geen ander Werck en 
merck ee hadde / Dan Dat (P foude een ilepdivnge zijn tat eẽ 
beu Bebreens Beter hope / Die inhet Evangelũum voor ooghen ach? d * 
weike dite geſtelt Wort, Hier moetmen aenften in Wat deel 
groertebert Get verbont der Wet met DE verbonde De Coan⸗ 
RAE gelj/ende De Dienft Chziftimet den dienftafts/ 

Woet vergelekẽ. DAL waert dat de vergelijchin= 
he ware de ſupſtantie der beloften sengaende/ 

(50 fouden tuſſchen de twee Ceſtamenten groot 
gefchit zjn. Maer de wijle de gront defer queftie 
ei handelinge / ong op cen ander dinek Wijft/ fo 
macten wp daer toe comen / op Dat Wp de waer⸗ 
Bept binden, Laet ong Dan dat verbondt Dat hy 
ẽe wichlic ende onverganckelic gemaect eñ bee: 
{licht heeft / voor aagen ſtellen. Zin vervullinge 
paer ban Bet zjn vãſticheydt en verſekertheydt 
heeft / is Chꝛiſtus. Deijle ſulcke bebeftinge ber: 
wacht wort /fo heeft de Heere doo? Moſen cerez 
monien verordent / de welcke gelijck gewoonlicke 
eñ clave teeckenen der beveſtinghe Waren. Lier 
Banis eenbragt ende twiſt gecomen: Of de cerez 
manien Die inde Det veropdent Waren / moeſten 
Gipita EEn, „®eceremonieu hoewelfp niet | 6 
ander fubftantie des verbonts / maer alleenlic 
toevallige ofte aenbangende dingen warẽ: noch: 
tang Dewijte ſp inſtrumenten waren om Get ber: 
bont te Bedienen, fa Gebben fp den naem des ver: 
bonts /gelije hp aoe anderen Sacramenten plach 
ghegeven te Worden. Daerom / omin ſomma te 

Be efchröe finchen / ie het Onde Teſtament hier ghenaemt 
Peuwen LEN gewoonlicke wyſe om het verbont re bebe: 
(@efta: ftigen: welche wyſe in ceremonien ch facrificien 
ments· bervactis, Eñ dewijle hier in gheen vaſticheyt 

en is ten (p dat-men hoogerop clinme /(o bewift 
] gnd dat die moefte te niete ghemaecht / ende 

Hebꝛ. d.6. ech genomen worzden / op dat Cheiſtus plaetfe 
hadde Die cens beteren Teftaments borge ende 

Middelaer is:door Den welcken den uptvercore⸗ 
ven eenmael ecn eeuwige heplichmakinge ver⸗ 
cregen is / eñ De overtredingen uptgewifcht zijn 
Die onder de Wet bleven, Iſt dat ghy Wilt / foo 
meuehtahp’toot albus verſtaen: Barbet Ou: 
de Teſtament Was het Teftament des Heeren) 
Dwelc met de fchaduwelicke eñ crachteloofe on: 
derhoudinge der ceremonien bewimpelt gege: 
ven wert : eff Dat Get daerom verganckelic was / 
om dat Get was gelije twyfelachtich tot dat het 
óp de vafte eñ fubftantiate beveftinghe ſteunde. 
Ende dat het doe ten eynde nieu eñ eeuwich gez 
maeckt wert / alg het doop Get bloet Cheiſti gez 
Geplicht ende bewefticht wert, Daerom ſeydt 
Theiſtus dar be deinckbeker / welcken Gp ſynen 
Diſcipulen in het Pachtmael gaf / fp een Drinckz 
beker Dek Neuwen Ceftaments in zijn blacdt: 
om dat fp foude te kennengheven / Dat het Ce⸗ 
5 Gods dan waerachtichlick zijn waer⸗ 
ept heeft/ door de welche het nieu ende eeuwieh 
eo, als het met fpnen bloede berfegelt wordt. 

ier upt iſt openbaer / op wat ghevoelen de 
poftel gefept heeft / + Dat de Foden zyn dooz de 

Mat · 26422, 

Godtg ord nd vat 

Waren/macr alfa/ dat fp om der findeichept Wik De8 wers 
le moeften onder de bewaringe des Achaolmece onderwofine 
fters gehouden Worden. Wañt Get betaemde Dat ze tot Elzis 
Doe foo groore Rlaerhept der openbaringhe noch Laman 
fo groate fcherpfinnighept des verſtants niet cn +oar, 324, 
was / alg de fonne Der rechtveerdighept noch nz ende dere 
en Was opgegaen. Do heeft Gp hen Get licht zijns JRA dn 
woordts alfoo bedeelt / dat fp Bet nac Ban verre lucere7Be 

en verdupſterljck fagen, Daerom Geeft Paulus 
deſe dertelhept des verſtants betehent met den 
naem der kintſcheydt / de welche de Heere wilde 
dat fp met be elementen en beginfelen defer we⸗ 
relt / ende met upt\wendige onderhoudingen alg 
met regelé Der kinderljcher onderwÿſinge / fou: 
den geoeffent worden / tot Dat Ehpiffus verſche⸗ 
ne/ Boog den welcken de kenniſſe det geloovigen 
bolck s moefte Waffen. Dit onderfchepdt heeft Aat, 1e1Se 
Chriſtus feive beteekent doe hp fepde / darde “iss 
Wet ende De Propheten zyn tot Idannem ghez 
weeft / ende Dat ban Dien tijdt aen bet riche der 
Bemelen verkondicht wort Want hebben de wet 
ende Propheten te haeren tyde den menſchen 
gheopenbacrt 4 te weten / fp Gebben een make 
ghegheven van de wijfhepdt Die naemaels oude 
Klaerlch gheopenbaecrt Worden / ende hebbenſe 

figueren befloten, 

te bogen getoont Ban verre glinſterende. Maer 5 
als €heiftus Kan met den Linger getoont wor⸗ Lolof,5.5, 
den / dan is het rijche Godts ont (loten. Want in 
hem zjn alte defehatten Der Wijfhepdt ende ber: Tean.r26, 
ſtants gheopent / met De welcke men bp nain het 
verborgenfte Des Hemels komt. 

Het endoet hier tegen niet Dat bpnae nie: — 
mandt en kan in de Chãſtelhycke Gemeynte ghe⸗ der de oude” 
vonden wordẽ / Die aengaende de grootheyt Des Daders onz 
gheloofs / mach met Abraham vergheleken zr erom; 
Wozrden: Ende dat de Prophetenhebben ſulcke terdag 
uptnemende cracht ghehadt / dat fp daer door loobe feet 
noch heden De gantfche werelt verlichten, Want Pors 3Dn Bee 
de bzaghe en is hier met / wat ghenaede Godt zen wwarcten 
Wephighen menfche ghegheveñ Geeft £ Maer vprans miez 
wat opdentlijcke bedeplinghe ende befchichinge mjn more 
hp ghehouden heeft in het bolck teleeren : De is rebane 
welcke oock bp de felve Propheten ghevonden tijken: wane 
wordt / die met fonderljche kenniffe beven andez ME moet op 
re menfchen begaeft waren. APart haer bercone oef izickige 
Dinge is dDupfter / als van Herre dingen / eñ ig in Goùs fien. 

e Boven deſen / hoewel fp Won- Daer nazin 
derlijche kenniffe boven anderen hadden dewh⸗ Ans EE 
te fp nochtans hen felven Gebben meeten Der onderoefe 
gemepner onderWwijfimge des volcks onderwor⸗ onderwuſin⸗ 
gen / foo Worden fp oock felwe onder het ghetal Beten 
der kinderen getelt, Ten lactffen enig nopt eeni⸗ doo: be ceres 
ghen menfcie ſulck claerhepdr ghegheven / Dat mouen gez 
de Dupfterhepdt zijns tes niet imeenighen deel Bars 
en ſy Daer in bevonden gheweeſt. Daecom fept num ban sf 
Chriſtus: + Dele Coninghen ende Propheten berre ſouden 
Gebben begeert te fien dat ahp fiet / ende en Gebs hen ende 
bent ntet gheften : ende te hooren Dat ghp hooet/ : » 

(@en boet 

en. 

ende en hebbent niet ghehoort Baerom zijn uwe — 
oogen gheluckich om dat ſy ſien: ende uwe ooren 

tijde nut was. 

zjn gheluckich om dat ſy hoogen. Ende boor: 
waer het Wag recht dat de tegheuwoordichepdt 
Cheiſti deſen lof ende Dit boogdeel hadde / dat 
ten claerder openbaringhe Der hemelſcher ver⸗ 
borghentheden van hem guame, Hier toedient 
oock dat Wp boven verhaelt hebben / upt den eer⸗ 
Den Sendbrief Petri / te weten/ dat hem geopen⸗ : Pet, 1,125 
Baert was dat haren arbepdt aldermectt onfen 

7 Ack 



Cap: 10. Het I 
7 Fe come tot het Derde onderfchept/het welc? onrechtveerdicheyt: Bet nieuwe is een bedienin⸗ 

Het derde ke upt Jeremia wort ghenamen / daer hp aldus 
ed fpzeeet:t Dier de dagẽ ſullẽ comen / ſeyt De Heere) 
Geromene Cie ſal den hupſe Iſrael / ende den hupſe Juda et 
istetteelijch/ nieu verbont maken / niet gelyck het verbont Dat 
Dat Nieuwe ie met uwe Daders gemaeckt hebbe in Dien dach 
geleek: doen icfe bp der hant greep / om dar icſe ſoude upt 
@@'gene is — * 
em bedienin- DEN Egpprifchen lande lepden/ welck verbont fp 
abe Des —* hebben / hoewel ich heerſchappie over 
Doors : MAR hen hadde, Maer Dit ſal mijn verbont zijn dat ick 
Beideeiee _ fal met den humfeFfracl maten: Ick fal mijn wet 
hens. ſtellen in Baer binnenſte leden / in haer herre fal 
tglevez ste ge die ſchrnven / eñ ic fal haerder ongerechtichept 
3..5. genadich zijn. Eñ een pegelije en fal (pnen naeft 
ge ende fpnen broeder niet leeren. Want (p fullen mp 

alle kennẽ / vanden minften fot den meeften. Dpt 
deſe woorden heeft de Apoftel oorſake genamen/ 
am defe vergelyckinghe der Wet met den Evan: 
ghelio te maken / Dat hp de Det ghenoemt heeft 
een tetrerlijche/ende het Gbangeltum een geeftez 
Icke leere: cit heeft gefept/ dat de leere Der Wet 
was in ſteenen tafelen ghedruckt / maer De leere 
des Evangeli is inder herten geſchreven:dat de 
leereder Iet was een bercondinghe des doots 
eñ der verdoemeniſſe / maer de lecre Des Evan: 
gelij een bercondinge des levens ende der recht: 
veerdichept:eft D3 De leere Der met te niete wort: 

Diver, _ maerdeleere des Evangeli blijft. Dewyle deg 
ſchu / d weick Apoſtels voornemen is / den fin des Propheten 
Relbaorge, pe te leggen / (a ſalt genoech zijn Des eens woor⸗ 
Dragenis/ Dente overlegghen om haerder beyder mepnin⸗ 
wort eerſte⸗ ghe te verſtaen. Hoewel fp ſchillen oock Wat van 
tick in Det ale malcanderen, ant de Apoſtel ſpreeckt hatelhc⸗ 
Gandeir,  Hervande Wet dande Prophete. Het welche 

hp niet en doet / de wet enckelick aenftende/maer 
om datter ommige rabbauwen waren met ver⸗ 
keerde bperichepdt tat de Wet / de welcke doo? 
gerkeerde liefde Der ceremonien / De claerhepdt 
bes Evangeli verdupfterden. Bp handelt vande 
natuereder Wet / nae ſulcker menfchen dwa⸗ 
linghe ende dwaſe ghefinthepdt : Soo moetmen 
Dan Dit ſonderſhekẽ in Paulo aenmercken. Ende 
dewijle fp bepde het Oude ende Nieuwe Ceſta⸗ 
ment bergelijchen d'een tegen D'ander flellende/, 
foo en aenmerchten fp aleen dinck ide Wet an: 
ders dan dat haer epgenis, Ercmpel : De Wet 
gerbaet alamme de beloften der barmbertic- 
hept « Maer dewÿnſe Die elders van comen dan 
upt de Wet / foo en worden (p onder De wet niet 
gherekent / als men bande fupver ende enckel 
natuere der Wet ſpreeckt. Maer ſy ſchryven der 
Wer alleenlyck tae dar zp ghebiet wart recht is / 
de (ande verbiedt/ den vechtveerdighen toon ber: 
tondicht /den overtrederen ffraffe dreygt / maer 

dat ſp daerentuſſchen de booſheyt des herten die 
Baer na int Ban natuere inalle menfchenis / niet en veran: 
bofonder,  Bertnoch betert. B | gek 
figeverges 3 Baet ons nu de verghelhekinghe des Apo⸗ 
Ickinge ban ſtels Han ſtucke te fluche berclaren. * Het Oude 
ee tben Geftament ig letterlijc/om dat het fonder cracht 
voftolie  DeSQHeefts vercoudicht ie: her Pieuwe is ghee⸗ 
ſchen tert ſtelhck / om dat — eeft aͤheeſteljck in 
ſtaen doo2 ——3 de herten der menſch 

tegenftelz - Ee 
Lien at eerfter, Det Oude Leftament is dootlyck/ want 
DEAL het en can anders niet Dan het gantſche men- 
tetrertijch, ſchelycke gheflachte onder Ben Lloeche brengen: 
Doodelijck/ Det Nieuwe is cen inſtrument des levens / want 
edes bet berloft den meufchen vanden vldeck / ende 
gheertelijch, Berfoentfe wederom met Godt, Het Dude Te⸗ 

ſtament is een bedieninghe det Gerdaêmenifre/ 
want het befchuldieht alte Adams kinderen net 

cCcdꝛ · 3.8 

Heh ite26e 

lebendich 
ceuwith · 

RBoeck. Fol.80: 

ninge Der rechtveerdicheyt / Want Get openbaert 
de barmbertichepdt Godts / door De welcke wy 
gherechtweerdicht worden. De laetfte vergeljez 
kinge moetmen vande ceremoniender Aer verz 
ftaen. Dewile het oude Ceſtament het beelt 
hadde Der Dinge die niet tegenwoordich en wa⸗ 
ten/fo moefte het met Der tijt vergaen eñ vᷣſwin ⸗· 
Den ; maer dewÿle het Evangelinm het lichaem 
ſelve boog oogen ſtelt /foo heeft het cen vafte eft 
eeuwige geduerichepdt. Jeremias noemt oack Tere, 35.32 
wel de met der zedé een kranc eñ wac verbont: 
maer Dat ig ons een ander oorſake / te weten / om 
dat het Door deg ondancbaré voler haeſtige afz 
wijchinge/ terftont gebroken wert. Maer de wijz 
te fulche ſchendinghẽ is door des vocht fchult fo 
en falmenfe niet epgentlijck den Teftamente toe 
ſchrynen. Maer dewile de ceremonien om haer 
epgen ſwackheydt zijn doop de coemffte Chriſtite 
ntete gewordẽ / fo hadde fp de oorſake Der (tac: 
hepdt in haer felven. Moopt dat enderfchept der Bat ond 
letter eñ des geeft s/en maetmen niet alfo nemen (cept ruf- á 
gelijck of Be Beere zijn Wet fander eenige vrucht ſchen de let⸗ 
vercondieht hadde/ niemant upt hen tat hem bez — — 
keerende maer is doop een bergeljchinge geſet eeſt · 
om de overbloedicheydt der ghenadete prijfen/ 
met dewelcke De felve WBet-gever/als eenen niee 
wen perfoon aen nemende / de vercondinge det — 
Evangeli verciert / ende ge-cert heeft, ant iſt 

HDebr· 8.5. 

Ende 10.1. 

Bory — 

dat wp Willen De menichte tellen der ghener die 
| ban den Heere zijn upt afte volcken Hoorde pre⸗ 
Dikinghe deg Ebangelij wedergebozen/ ende tot 
de ghemepnfchapznder ghemepnte verſameit/ 
fo fullen wp feggen Dat fp feer wepnich / ende b 
na geene en zyn / Die voorthden upt Get volck ai 

‚ raelbet berbont des Weeren Gebben van herten 
aenghenomen : Hoewel 3p bele zjn als fp op 
henſelven / fonder —— — 
den Dat vi 9 Wt het derde onderfchept openbaert hem het verse — 
vierde. Waut de Schꝛiftuere noemt One —— * Teſt ament een Ceftament der dienſibaerheydt/ Bont Ws een 
om Dat het vreeſe in het herte wercht : maer het der dienft- 
Pieuwe noemt (peen Ceftament der baphepdty baerbert. 
amDat het tat betrouwẽ eñ gevuftichept Gwect Maer dar, 
Alſo fept Paulus tot den Momepnen mt achtte : ecn Cenas 
t Ghp en hebt / ſeyt hp / niet ontfangen den geeft merit der 
der Bienftbaerhept wederom tot breef: maer den ee 
Gheeſt der aememinghe tot Kinderen/ door den bbele 
welcken wp roepen/ Abba Pader.Bier toe Dient aetupgenigre 
dat gefchzeven ſtaet tot de Hebreen / te weten) £ —— 
dat de geloovige nu niet en zijn gecomen tot dert chicht 
lichamelycken Berch eñ brandende vper / eñ tem⸗ +Kom.,13. 
peeſt / eñ dunſterniſſe ende onweder / daer niet gez tebze1ze18, 
hoort noch geſien en wort dan dat de herten door wei 
vreeſe verſchricke: fao dat oock Moſes bebzeeft 2 
wort / alg Die verfehriehelijche ſtemme haer gez Exod·ig. t3 
luyt geeft / deweleke fp alle begeeren niet te hoä⸗⸗⸗ꝰ 
ren Maer ghp zijt gecamen tot dE berch Zion/ert. 
tot de ſtadt des levendigen Gods tot dat hemei⸗ 
ſehe Jeruſalem / ete. Ende dat Pamus inde * 
woo den die top upt den Dendtbzief rotten Lroe- 

ii 

* nenſchen gheſchreeven Daerom is/ mepnen voortgebracht hebben / mepní 
de tweede vergelyckinghe een verclaringhe Det! in —— zachth /_mepnich end 

genroert / Dat verclaerdt hp bzeeder tof de Galaten / als Gp een allegorie maeckt ban. 
Abꝛahams twee Kinderen/op deſe wyſe: dat de 
dienſtmaecht Agar ist een figuere des berche 
Dimai « daer fet bolck Iſrael heeft de Wet ont: 
fangen.@nde Dat Sara die cen bep Wijf was zp 
geweeft eenfiguere des hemelfchenFerufarems/ 

Gal.q4.22. 

het welcke het Evangelum comt. Wã gelije 
et zaetAgar wort dienſtbaer gebozen/fo dat het 

© nemmer⸗ 

ej 

J 



Cap.rò. Van de kenniſſe Gods des Verloffers. 
nemmermter tot ber erve entomt / ende het zaet welcken fp ſouden wel doen / eñ Dat hen verghe⸗ 
Sare wort bep gheboren / ſoo dat hen de erve toe | Ben wert/ ſo wanneer fp ſondichden. 
comt:alſoo worden Wp door de wet begheven tat | 
dienſtbaerheyt:ende door het Euangeltum alleen 
mgeten wy wedergeboren worden tot vephepdt, 
De fomma is dit / Dat Get oude Teftament heeft 
den confcientien vreeſe eñ verſchrickinge aenge⸗ 
bꝛacht:eñ Dat Wp door de weldaet des Nieuwen 
Teſtaments tot blyſchap comen, Dat het Ow 
de heeft de conſcientiẽ met her joc Der dienſtbaer⸗ 
hept gebonden gehouden / eñ Dat wp door de bape 
hept des Nieuwen / worden B2p en los gemaeckt. 
Iſt dat ons Woet tegen geworpen Dat de heplige 
Daders onder Ger volck Iſrael zijn oock Der fel- 
ver vrphept eñ blpfchap deelachtich geweeft/ gez 

: lyck wp/ de wijle fp met den felven Geeft des gez 
— loofs begaeft waren. Zoo antwoorden Wp/ dat 

Segenwor⸗ 
pinge. 

jaktende een geen Ban Bepden(te weten / noch de vbephept / noch 
derſcheyt. De Geeſt upt de wet en was: maer alg fp gevoel: 

Den Dat fp door de wet met Dienffbaerhepdt ber: 
dzuct / eñ met ongeruftichept Ber confcientie verz 
moept wordẽ / doe zijn fp tot De hulpe deg Euan⸗ 
geld ghevlucht. En daerom was het een fonderz 
unghe vrucht des Nieuwen Ceſtãments / dat ſy 
bobende gemepne wijfe deg Quden Ceſtamẽts / 
zjn ban fulc quaet gevzijt geweeft, Boven deſẽ / 
fullen wyverſaken dat fp alfa zjn met den geeft 
der vryheyt ende geruftichept begaeft gheweeſt / 

ermede dat fp niet eenfdeelg de vreeſe en Dienftbaerhept 
aodanich 

der Wet ghevoelt en hebben. Want hoewel fz 
——* Dat voordeel ghebruyckten dat fp doo, De ghe⸗ 

naede deg Euangelij vercreghen hadde/ foo Waz 
ren fp nachtang mede met Den ahemepnen bolce 
Ke den ſelven jocke ende lafte der ceremonien onz 
derworpen. Daerom dewijle fp bedwonghen 
Waren de ceremonien ſozchvuldichlyck te on- 
derhouden / „De welcke teeckenen waren Dier bez 
waringhe die der dienſtbaerheydt gheljck was / 
„ende hantſchriften Waren door / de weleke fp bez 

20% kenden -Genfelven inde fonde ſchuldich te zijne / 
ende ande Berbindinge niet Berloft en Wozden/ 
ad foa fepdtmen te rechte / Dat ſy bp ong verghele⸗ 

Ren) onder het Teftament der Dienftbaerhepdt 
ende bzeefe Waren. /-alfmen de ghemepn befchic: 
kinghe ende bedeelinghe acnfiet / Daermede dé 
Heere doe met het Ifraelitifche balcke handelde, 
ro Be drie vergeſyckinghen Die Wp ſaetſt verz 

en de uangelij : daerom woꝛt Daer inde Wet niet 
eberfchite Den naem des Ouden Ceſtaments / en hetEuan⸗ 
en ende het gelium met Den naem des Mieuwen Ceſtaments 
erſte . opetecchent, De eerfte ſtreckt haer wijtft/Want ſy 
. berbaet onder Gaer ooch de beloften Die boor be 

ze … Wet geopenbaert gd Tnbe dat Auguſtinus die 
&ib,BBo: giet en wil onder den name des Ouder Gefta- 
MCD ene mente getelt hebben / daer in hadde hp feer goet 

Pyuder haelt hebben / zijn verghelyckingen der wet ende 
sfchept tufz 

laet deg 

er booze geboelens eñ en Geeft Daer mede niet anders ghe⸗ 
eben res 

Denen geno⸗ 
men upt Au⸗ 

Wilt/ dan dat up leeren: Want hp ſach op de ſen⸗ 
tentie Jeremie en Pauli / inde welche het Dude 

uftino,  @eftament wopt ban den woorde Der genade cn 
EN ete harmherticheydt onderfchepden, Daer nat fepdt 
* hp ooc ter felber plaetſe ſeer wel / Dat banden bez 

ginne der werelt aen/ de kinderen Der belofte tot 
Bet Neuwe Teſtament behooren / die van Godt 
wedergebooren / en met DE geloove Dat daer door 
de liefde werckt / den geboden ghehoorſaem ghe 
weeft zjn, Ende dat niet Door hope der vleeſche⸗ 
lcker / aertſeher ende verganckelicker / maer Der 
geeftelijcher /hemelfcher ende eeuwiger goeden, 
Doopnemeldek op ben Middelaer betroũwende 
gan Den welcken fp niet en twyfelden dat hen 
daor hem de Gheeft ghegheven wert / dooz den 

Gal. .6. 

Pant die 
ig dat ele Dat wp Gebben Suillen bebeftigen / te 
weten: Dat alle de heplighen die de Schãftuere 
verhaelt panden beginne Der werelt acn (onder: 
linge van Gad uptbercozen gheweeſt te zn / zijn 
Der felter fegeninge met ong tat eeuwighe falicz 
bGept deelachtich geweeft. So is dantuflchen ons 
fe Beclinge eñ De ſyne Dit onderfehert / dat de on⸗ 
fe een onderschept maeckt tuſſchen de claerhepdt 
des Euangelij ende Dupfterder uptdeelinge des 
woorts Die daer te vobren was / achtervolgende 
De fententie Chaiftis de Wetende de Propheten Matt. 15e zo 
zn tot Feannem/van dien tijt aen Waat het rijcz 
ke Gods Lercondicht, De ander deelinge onder: 
fchept (lechtelije de fwachept der Met / vande ba: 
flichept beg Euangelj. Ende hier moetmen oock Sener egel 
Weten bande Geplighe Doozvaders/ dat fp alſoo bande Gert: 
Gebben onder Get oude Teftament geleeft/ dat fp 3e — 
Daer in niet en bleven ſtaende / maer hebben al- Gerraimeir 
tbts ghefocht tot het zRieuwe Teſtament te ca: 
men ; foo Dat fp de ſeker gemepnfchap daer van 
aengenomen hebben. Mant de ghene die met de 
teghenwoordige ſehaduwen te Hzede zijnde) hact 
herte niet en hebben cot Chriſtum gheftrecht/ die 
gerdoemt De Apoſtel ban blindthepdt ende verz 
bloeckinghe, Aant op dat wp Lan andere Din: 
ghenfwighen/ wat meerder blindthepdt mach; 
men bedencken / Dan Darmen foude hopen door 
een gheflachte beeſte reyn Lan fonden te wor⸗ 
den 4 ofte inde uptwendiglje befpeengingbe deg 
waterg / fupveringe der ziele te ſoecken d ofte te 
willen Godt met onnutte ceremonien paepen/ 
gheljek oft hp. daer ín groot behaghen hadden? 
ant tot fulcke ongheſchicktheydt vallen alle de 
gene Die fonder Chriſtum aen te fien / blijven inz 
de onderhoudinge der Wet fichende. 
zi Det vffte onderſcheydt dwelck ick wil hier zer bijfſte 
bp fetten/ 18 daer in gheleghen / dat Godt boog verſchit. Het 
be comfte Ehaifti / Geeft zjn volck afgefondert In Lela 
ende upt ghenomen / om het welcke ho het ver⸗ maer atteen 
bont zinder genade ſoude behouden : ren De cen volck toes 
Woſes fept:* Doe de alberdoochfte de bolchen Lente 
bedeelde / doe hy Adams hinderen deelde / ſoo is ane men 
zjn volck hem toe ghecomen tot befittinghe, ſchen 
Jacob ig het (naer ende Deel zijndererve, Ende Veut. zi.k. 
erghens fpzeecht hp het bolck aldus aen « Diet 
de hemel tnde de aerde behoort den Deere uwen 
Godt toe / ende al wat daer in is / nochtans is 
hp alleentijck bp uwe baders gebleven: hp heeft: 
fe liefghehadt / foo dat he haer zact na hen ver⸗ 
copen heeft # te Weten/u/bupten alle Heydenen. 
Soo heeft hp dan dat walck alteen (abelijck ofte 
het alleen upt alle menfchen hem toebehoorde) 
geweerdicht met De kenniſſe zyns naemg te bez 
gaven / zn verbont heeft hy ghelyck in des fel: - 
ven volcks ſchoot gheſet: De tegenwoordichepdt 
zins naems heeft hp hen gheopenbaert / met al 
terlep oordeel Geeft hp't berciertende ghe⸗ eert. 
Ende(ap dat wp andere weldaden Lerfwijghen) 
Gp heeft het daor De ggemeynſchap sijne mooste 
acnbhemserbbnden / Dat hp Diens. volcx Godt 
ghenaemtende geacht werdt, Hierentuſſchen 
Geeft hp de andere Depdenen / ghelck of ſy niet 
met hem te Doen en hadden / laten in pdelhepdt Act. ra· ts · 
wandelen: ende Hen eenighen middel Waer daa? orar,erss. 
hy haer berderf machte beteren / en beeft hy hen 
niet ghegheven / te \ueten/ de bErcondinghe sijne 
woordt, Soo Wag dan Iſrael doen den Dees 
re een lief fone. / ende de ander Waren vreenide: 
Iſrael was bekent ende onder des Beeren trou: 
we ende bewaringhe aengenomen, De 33 

in Die 

Beutero, 14 * 



Cap.10. 

in dunſtermſſe verlaten £ hp ig ban Godt gehey⸗ 
urcht / de andere zjn onheplich « Dp is met de tE: 
genwoosdichepor Sodes verciert/ de andere zijn , BErboraenrtbept fo feere/ dat fp is verborgen ghe⸗ 

Galat. 4.4 

van afte tegenwoordicheydt Godts uptgefloten. 

Maer als de volheydt deg tjts/ Die verordent 
Was om alle dinck weber op te vechten is gheco⸗ 
men eñ die Derfoener eñ Geeniger Gods eñ der 
menſchen / vertoont is / ſo is de muer omghe woꝛ⸗ 

pen / Die Be barmbhertichept Godts fo lange had: 

Epbe rens 

Galat, 65e 

Pfalz. 

Pal: ede 

ende elders. 

gel in 
et corte 

Phil.2.9. 

Mat.i5.24 . LOL 

Be inde palen Iſraels beftoten gehouden:den ge⸗ 
rien die Berre waren is vrede vercondicht / als DÉ 
genen die na ende bo waren / om Dat fp te gelhcke 
met Gode verfoent zijnde / ſouden in een lichaem 
Waffen eñ wereenigen, Saerom en wort nu niet 
gheften op Grieck ofte Jode / op belnijdinge ofte 
peers be Chꝛiſtus ig alin allen/ Den welc- 
Ken de Bepbenen zijn tot erve / eñ De eynden der 
aerde tot engendam ghegheven:op dat he fonder 

onderfchend: Geerfchappie hebbe van D'een tat 

De ander Zee) ende vande rinieve aen/tot De upt⸗ 

fpnen Pader eenê naem ontfangen heeft / die bo⸗ 

gen alle namen was / voor ben welckẽ alle knen 

faet oock de Apoſtelen inde eerſte ſendinghe uiet 

h ber Bep 
maríitanen:maer gaet liever tot Be verloren ſcha⸗ 

Daerom ve Pen Des hups Iſraels. Ende hoewel de roepinge 
beroepinge 
der heypdenen 
fo meuw en⸗ 
De ongewoon 
Den Apoſte⸗ 
kern ſcheen. 

der Bepdenen met fa veel getupgeniffen geopen- 

Baert was / nochtans doenfe De Apoſtelen moe: 
ften beginne, fcheen fp Gen ſo nieu eñ ongewoon / 
Bar hen daer Ban ge'ijc ban eert onmatuerlije Dinc 

bergruwende. Sphebbenfe voorwaer ten eyn⸗ 

de met vreeſe / eñ miet fonder Wepgeren aengeno- 

men. Eñ het en was geen Wonder : want het en 
ſcheen met geen reden over een tc cammen / dat de 

Beere : Die ſo menighen tt hadde Aſrael upt alle 

de ander Hepdenen uptuercozen/foude De verkie⸗ 
inge wech ſemen geihc of hp haeftichtjck ſpnen 
raet verandert hadde. Dit was wel met Pro⸗ 
ges «maer fp err conden niet ſo neer⸗ 

chiyck op De Prophecien mercken / dat fp Door 
de nieuwmichepdr die in Garen oogen fcheen/ wiet 
beroert en worden. Oock de extinpelen ende be: 
wijſinghen de Godt vertoont hadde Bande roe: 
pinghe der Wepdenen die namaels geſchien fou- 
De / en aren nier crachtich ghenoech om hem 
Dacr toe re beenghen. Want boven dat Gper feer 
wepnighe geroepen hadde / foo plantede hpde 

fêrae eenichfins inhet hupſgheſin Abrahe om 
Dat fp fouden tot zjn volek ghedaen Worden : 
maer met deſe openbare roepinghe Warden de 
Wepdenenniet alteentjekden Joden ge yck gez 
maeckt / maer fchenen oock ghelyck m der wer: 
ſtorvenen Boden plaetfe te comen. Bowen defen 
en hadden de premde Die Godt voortyden hadde 
tot het lichaem sijnder ghemeynte aengenomen/ 

Het l [.Boeck. Fok. 8r, 

nopt den Boden geltje gemaeckt ge weeft. Daer⸗ 
om en paft Paulus niet fonder oogfacche defe 

weeft ban eeuwen ende geflachten/ eũ dat fp ooc 
— Engelen ig wonderlgek geweeſt / gelyck hp 
ept. 
13 Set defe iere ofte wijde ſtucken men ne deal ves eee 
ick dat her onderfchept des Ouden eft Nie uwen pir.amerek 
Teftaments wel en getrouwelyck verclaert is / Wederlept ee⸗ 
fa veel tat de eertvoudige Wijfe van leeré genoech merpings 

is : Maer dewijle fammighe deſe veranderinghe 
inde regeeringe der Gemeynte / ende verfchepden Ten ie niet 
wife in Ger leeren/ende groote beranderinge Der gycloobelijck 
gebzupeken eude ceremonien voo? groote onghe⸗ dat God one 
ſchicktheyt achten/fomaeten wp defen oock te nee 
waarden eer Wp tat andere Binghen boort gaen, foude mi: 
Ende Bit can met cote wederom gefchien/ Want vrife/Dmetek 

de teghenworpinghen en zijn fa ſterck niet / dat ſy ——— 

feet nauwe wederegginge noodich Gebben. Sp heeft. 
ſegghen / het en ig Der wãerhept niet geljck / dar 
Godt die akties hemſelven ghelhek is / (oude ſoo Antwoort / 
veranderlije geweeſt zyn / Dat hy het gene Dat ho genomen van 
eenmael geboden ende bedelen hadde ſoude Daer Pens 
nac wifpeijfen. Ick antwoorde ‘Dat Godt niet venen cot ie 
en mioet daerom geoogdeelt worden / veranderlic mer ber ahe⸗ 
te zne om dat hp heeft ben verſcheyden tijden ners best 
heeft verſcheyden wijfen toe ghevoecht /nae Dat len 
bp f acBeen pegheldchen tijde nut te zyne. Dat 
eert Landtuian ſynen voſcke ander werck des 
winters gebiet dan des ſomers / daerom en ſullẽ 
wp hem nie beſchuldigen met ongeſtadicheydt / 
noch dencken Dat hp Bwaelt banden rechten re⸗ 
gel der lantbouwinge / die met de ceuwige orden 
der natuere over een coemt. Ptem / dateen 
hupfsaderzijn kinderenanders onderwift / vez 
geert ende handelt inde Kintfchepdt / anders alg 
fp graot‘wotden / ende anders als fp volwaſſen 
zijn : daerom en fullen wo niet ſegghen / dat hp 
ichtveerdich is / ofte van fijn ghevoelen wijcht, 
Waerom befchul Wpdan Godt met on: 
gheſtadichept / om dar hp De gerfchepdenbepdt 
der tijBen Geeft met voeghelnene ende beguame 
teeckenen onderſcheydẽ? De laetſte vergelyckin⸗ 
ghe moet ong gantſchlyck genoech Doen. Paus 
tus vergelyckt de Goden met kinderen / ende DE 
Chriſteñen met jongbelinghen, Want anerdent⸗ 
lchhept ig doch in Defe regheeringhe / dat hp de 
oden Geeft inde grove beginfelen der leere ghje- 
houden / De welche met de mate haerder jonck⸗ 

hept over een guam: Ende ong met vaſter ende 
alg manlijcher leere onderwijft ende leert? Soo 
wort Gier inde ſtantvaſticheyt Gods openbaer/ 
Dat Gp te aften tijde De felwe leere gheleert heeft / 
ende dien ſelven Godtſdienſt blijft eyſſchende / 
welcken hp eenmael gheboden heeft · Dat hy de 

uptwendige maniere ende Wijfe verandert heeft / 

daer in en heeft hp hem ſelven niet beweſen HEL: 4, Tegheu⸗ 

anderlyck te zjn maer heeft hem ſelven ſo verre worpinges 

gevoecht ende ghematicht nae der menfchen be: —— — 
grip het welche betanderlijch is· — mee 
14 + PPaer van waer caemt Defe Berfchenden den Joven 
heydt ſegghen fp) anders dan om dat Godt die CIE hans, 

geeft witten Gebben 4 Wadte hp niet alfoo wel 
vanden beginne acn alg nae de tomſte Cheiſti / neenfdaegs 
comen Hee eeuwighe leven met clare maagden met den 

fonbder eenige figueren openbaren / eu zyn voici zus 
met wepnighe ende clave Dacramenten onder- * Antwoozts 

wijfen / den heplighen Gheeft gheven / ende zijn welcke ont⸗ 

gfjenabe oer de gautſche wereidt uptbzepdent ogererichte 
Maer dit is eben geſck of fp met God keven / dingen in 

gat Gp de werelt folaet heeft gefchapen / demij- dere teavernr- 

te hp Die hadde connen ten cerfien maken, Jem) wozginge, 
tj an 

Col.1,26, 



Câap.14. …_ Vande kenniſſe Gods des Verloffers. J 

.Antwoort· 
genoten 
buteen ge⸗ 
Wekenigte, 

dat hp heeft willen beranderinge maktufiehen | tot hen comen, Ef wie hadden connen tot heur 

dichige gedaen is War var Bod geBaents/gae: | verfcheicht,. Kie foudedan tot Godt ghecemen VELEN 
welp Dickmael de oorſake niet en weten waer: | hebbendeenich Engel Dien was oock cen hooft oft Encet 

en was afaebeeldet / en doe hy och fontte kor | kende / in ſomma / met allerlep Berwloeckinghe Lat 
mente boten berkondicht moden ende mals Herladen: Daerom en ift niet ſonder oopfake Dat … 8 

ze utiooort Bat de rocpinghe Godts is in de komſte Chriſti Daer ig/fept hy / een Middelaer Gods ende des ‚cin, 2.5. 

woeginge bar nade des Gheeſts breeder uytgeſtort dan te bor Hy hadde hem mogen Godtnoemen/ofhphad- … 
„ren + Ick bidde u wie can verſaken dat het recht de immers mogen den naem menfche/achterta- 7 

ECE fp Dat De Dape bedeelingte der ghenaden ende | ten/ gele hp de naem Bod/Geeft achter ghelate. wort / ende 
Gode een 

CTis een 
naotwendicz 
hept geweeſt 
niet bol: 
gomelijtk 
maer vor het 

iddelaer 
Gob ſoude 

“bercondinahe zus woordts verwecke in Wat | goedenmiddel gebzupekt om Die bequamelickte 2 

naemg in wat tijden ende eeuwen Gp-Wil/ upt | Daerom niemandt en quelle hem felben waer Ende dere 
der wererde meel neme om haerder ondanck: | Die Middelaer te foecken (p / ofte Doop Wat mid sozorens 

wil/- om zjnder BarmBhertighept wille weder | noemt menfche / foo Wermaent hy dat hp ong AS Boor) 

gebe Soo fen wp Dan dat defe valfehe befchul- | nae bp / jae aen ons is / want hp onfe vleeſch is aje menfee- 

i Sodts / ofte het gheloove der Schriftue⸗ Priefter en hebben / die niet en ſoude connen me⸗ 
eben bep. ‚| delijden hebben met oufe fmackheden / dewijle Pet» 

sets Det rij. Capittel. ij 3 Ì is 4 
\ Dat Cheſſtus om nek ampt Des alRIDdetaers tc wolbzengen 2 Ditfaloock claerder Worden / iſt dat Wp 
moefte menſch Worden, overſegghen wat grooter een fake Get Was / dat De ondere 
NP was one veel Daer aen gheleghen dat | de gRiDdelaer maefte olbzengen: te weten / ons 



Cap. 12. 

fen beeren) hem fervent koe aheboecht/ om dat hp 
ſonde cert met ons zijn. Datong epghen was / eñ 

„heeft Gp uiet ghemepgert aeu te nemen / on dat 
het wederom ons foude toebehooren Dat hem 
tpgen was / op dat Go alfa mochte int ghemepn 
met ong 3tjn/bepde cen Soon Godts ef een ſone 
des menſchen. Wiet upt comt de heplige broeder: 
ſchap / De welcke hp met zynen eyghenen mont 
prft/als hp fepde Ae gae ap tot mijn Dader eñ 
men Pader / mijnen God ende nwen God. Dooz 
Defen middel is ons De erve des Hemeſſchẽ tert 
ſeker : want de eenige Sane Gods weltkẽ fp ep: 
grentlic geheel toe quam/ Geeft ons tot zyne broe⸗ 
ders aengenome/Wandift dar wp zyne broeders 

Mom8a7e zjn / ſo zji wy ooch mede deelgenoaten der erve. 
Bosen deſẽ was het ſeer nut dat de gene die on: 

ſe verloſſer ſoude zijn / vock om deſer ſaken voille 
waerachtieh Godt eñ úfenfche are. Ho moeſte 

den dodt verſlinden: wie tande dar doen / anders 
Dan het levert Hymdeſte de ſonde overwinnen: 
Wie conde Dat Doen/anders Dan de rechtveerdic⸗; 
heydtſelve? Hy maefte ve machten eñ heerſchap⸗ 

| 

| 
| 
| 
_oan,:017: 

pen der werelt eñ der lucht verdryven «wie Con: tuert roept dat hy is met onſen vleeſche becleet J 
de dat doen anders demeen cracht die boben gheweeſt / onrdat Gp ſoude onſe Verloſſer wor⸗ 
be wervelt ende lucht ware alle andere He boven | den /ſo is geel te groote pdelheyt ofte lichtveer⸗ 
gaende 2 u bp wien is Get leden / ofte de recrht· ditheydt / darmen een ander dorſake oft een an⸗ 

…… Weerdichende/ of de heerfchappie ende macht des Der eynde ſoude bedeucken. Wet is ghenoech bez Betwijs gez, 
NHemels anders dan bp Bed allee? Da heeft dan kent / waer toe Chriſtus is vanden beginne aen faceiticien 

Cor..i. Dealdergoederrievenfte Dader / hemfelvEinden beldoft gheweeſt: te weten / om dat hy de bere ves Were, 
eef gerfeonzjns-eengebozen Soons /onfenDerlof: vallen Werelt foude wederom terechte brengen / ee 

fer gemaecht/ alg hy ons wilde berlofthebben. ‚ende den verloren menſchen te hulpe comen, 
3 Het ander hooftſtuck ouſer verſoeninghe Daerom was Gp ander De Iet afghebeelt in 

ontateie, mer od was) dar de menſthe dewy e hp hem offe handen om dat de ghelosvighe fauden hoz 
Dat he m onz ſelbẽ hadde door sijn ongehoorſaemheyt verdoz: | pen dat God hen ſoude gheuadich zjn / als hp 
fen bieeſche ven foude omdat te beferen / sn ghehoorſaem⸗ door de repninge Der fonde foude verſoent Woz: N 
— 235 heypt daer tegen ſetten / dert oordeeſe Godts ghe⸗ den Voorwaer dewyle in alle eeuwen ende ty⸗ 
e noech doen / ende de ſtraffe der ſone noldraghen. den / oock eer de Det ghegheven was de Mid⸗ 

bewifen, So is dan onſe Heere waerachtich menſchẽ ghe⸗ delaet nopt en is ſonder boet belooftgheweeſt / 
ndi wordem hy heeft Adams perfoon aen gedaen/en ſoo Herffaen wy daer upt / dat hp dooden ecu: E: 
den Godvee naem aengenamen/om in zijn plactfeden Dader | wighen raet Gode ig verordent gheweeft ons - e 
incken ge⸗ _ghehoofacmtezjne / on ante Dleech tot eenen de anvepvichepdt Der. menfchen wẽch te nemen: 
B oi Pis de verſoeninghe voor Get vechtueerdich want Bloetvergieten / is een teechen der repninz 
ende de frraf Oordeel Gods te fretten / eit inbet felise vbleeſch de ghederfonde. Alſoo hebben de Propheten van 
fedee fonde ſtraffe Die wp verdient Gadden/te Holdoen, Sam: hemgheſproken / Dat fp belooft hebben dat hp 
— — ma; dewyle de doot nieten conde van den genen ſoudẽe een Verſoener Gods ende Der menſchen * 
floeren” Die alleeniijek Godt was gevoelt / nach van den zjn, Die ſeer frhoone ghetupgheuiſſe Efaie / fal «/ 
wnge ade genen die alleenlijck menfche was / verwonnen | eer voor alle genoech zjn / daer hp voorſent Dat Dan die 
rig bd wordem ſo heeft hy de menſchelycke natuere met Chriſtus fade ban Gods hant gheffagen Woz ie 
EE De Goddelijehe bereenicht/am der eender natue⸗ den om de fonden des volex / om dat de caftijdin: BEreseuife 

ren fwachepdt / derdoot te onderworpen tot ven: | ghe des vredes ſoude op hem zijn / dat hy foude ó 
ninghe der fonden : ende Boo? de cracht der an: ‚ een Pziefter zijn die hem (elven (oude offeren:dat 
deren natuere/febt teghen de doot aennemende | andere fouden npt zjn wonde ghefont Worden: 
De Boot te overwinnen / ende vietorie te ggecry ende dat het Gode. behaecht heeft hem te hee 4 
gen, Daerom die Chriſtum ban zjn Godthepdt drucken / omdat hp aller menſchen ongherech⸗ 
ofte van zjn menfchept bevooben / Die bermin: | ticheden foude dagen / dewyle fp alle gedwaelt 
Beren zn majeftent ende eerlyckhendt / ofte verz | hadden /-ende geſyck ſchapen verſtroyt waren, — cena 

__Dupfierenztjn goethepr, Ende opeen ander fpde | Als wy hooren t dat Chriſtus van God epgent: jer gerupaes 
Doen ſyoock den menſchen groot onrecht / Der | lick verordent Wort em den armen ſondaren te wife berèipaa 
Welcker gheloove fp alfoo Doen Wanckelen ende | hulpe te comen / foo ie over deſe palen treedt/ Oene 
Ballen het welche niet en can ſtaen / ten fp dat | die gheeft hem-felben-te Beel toe in dwaſe ende or cpzint 
Get op Dit fondament ſteune. Boven defen/mae: | (atte curieuſhent. NQuals op ſelpe is gecomen/ ſcifs. 

Se vierde ſte men dier ſone Abrahams/ ende Davids / den | fa heeft: hp berupeht dat de oorfake zijnder com⸗ tu. Pet 2e 250 
ooyfake/be- welcken Godt inde wet belooft Badde / tot eenen | ffe Was-/ dat hp nd verfoenende / foude ons : 
——— Salichmaker Verwachten + Waer upt De gode | vander doet in het leven verſamelen. Dit ſelve 
ge ende vers ſalige Gevren cen ander breucht ende muttichepdt | hebbende Apoſtelen van hem betupeht · ¶Alſoo 
fteschinge  hebben/ te weten / Dat fp daor het atnfchoutsen | verlgaelt. Idannes de afwijckinghe Des men: sroan, ro, 
bee gants … Des oorfpzoncht tor David ende Abraham ber ſches Ter hoyleert dat her Woozt ig vleſch Gez ende 14, Rhee kercke. 

ZeoHlek lb 1.Boeck. « 

fepde / re ſekerljcker bekeren Dat defe Chriſtus 

pant onfer gemepnfchap met den Sone Gods: 
| Dat Gu met onfe vleeſch Beeleet zijnde / heeft ven 
Daodi ende de (onde overwonnen /om dat de oz 
verwinminge eñ triumphe foude onfe zijn: en dat 
Gp het Bleefch Dar hp ban ons Geeft aengenoms/ 
heeft tot eer offerande gegeven / om Dat hp de 
reyninghe valbzengende / foude onfe ſchult pts 
wiſſehen / eft denrechtneerdigen toorn ct gram⸗ 
fchap des Daders (killen. Be erſte tes — 
4wie dit gelnt het Betacmt / _ meerftich acne gentopine 
meecht / Die fal delichtveerdige ſpeeulatien eñ bez ge tegen de⸗ 
denckingen ſichtelnck Berachten / dooe de weicke ſcorrechte 
de lichtveerdige eñ nieuplichtige geeſten getrac: eere 
ken worden: gele /Dat Chriſtus ſoude menſche 
geworden hebben / aten hadde Get niet noodich 
geweeſt tat verloſſinge des menſchelicken ghe⸗ 
flachts. Ic bekenne wel vat hp inde cerſte opdes Alwoort· 
ninge der ſcheppinge eñ in den geheelenef onge: 
ſchenden ſtant Der natuere / / was den Engheſen 
eñ den menſchen tor een Hooft geſet? waerom hp 
ooe van Paulo wortde eerſtgeboren aller creas 
tuerẽ genaẽt. Maer de wijle de gantſche Schrif⸗ 

hj 

Col 1ex5s 

worden. Maer men noet hem Boven al hooren 
is / Biedaor foo veel Propherien aheopenbaerdt | daer yy ſelve Van zijn ampt ſpreeckt / feggende: 
wad. Maer dat ick wepnich te vozen berelaerdt | Saoltef Geeft Gad de wereldt ghehadt / Dat hy 
hebbe / moeten voornemelyck weten / name: | zijnen eenichgheboren Sone heeft ghegheven/ 
Iek / dat de ghemeynſchap der natuere ig een | op dat een pegheljek Die a be abeloof 

ü 

r / niet Joan, 3.16. 

en ver⸗ 



Gap.12. Van de kenniffe Gods des Verloffers. 
en gergaë/maer het eeuwige lesen hebbe, Ftem/ | Die bewijft dat hy oock niet ſelfẽ met deſen Chri⸗ 

Zoanserse De ure comt / datde dooden ſulſen de ſſfemme | (fa te bzeden en is Die ons is tor verfoeninge gez 
des Soons Gods heogen/ende Die Hem fullen gez | geve, En Paulus enverhaeit niet alleêlijck waer Bei 
boot hebben/fullen teven. Ick beu de wederop: | toe Chriſtus ghefonden is / maer bedwingt oock “° be. 

oane ſtandinge ende het leven / die in mp gelooft Die fal 
leven / almaer hy fchaondoodt, Item / de Donec 
Des menſchen is gecomen om fatich te makẽ dat 
verloren was. Item / Die gefondt zijn dien en is 
de Medecinmeeſter niet naadich. Daer ſoude 
geen epnde zjn Waer dat ick alte ghetupgeniffen 
wilde verhalen, De Apoftelen roepẽ ons cẽdrach 
tichlijck tot deſe fontepne : ef vooꝛwaer ware hp 
niet gecomen om Godt te verfoenen / fa ſoude de 
eere des Priefterdoms te neder vallen/ Want een 
Priefter wort midden tufſchen Godt eñ De meuz 
{chen ghefet-om te verbidden : Gp en foude onfe 

2,C0}7e19. vechtveerdichepdt niet zjn/ want hp is een offers 
hande voor ons gheworden / om dat Bod ons 
nier en faude onſe ſonden toerekenen : Somma / 
Gp fal vanden gantfchen tof daer mede hp in de 
Scheiftuere verciert wordt / berooft worden. De 
reden Pauli ſal oock valfch zjn/daer Ip fept/Dat 
Godt sjuen Done ghefonden Geeft /om Dat hp in 
De ghelijckeniffe des bleefche der (onde / foude 
boo? ong voldoen dat der Iet onmogheljck 
ag. Getenfoude oock niet Waer zijn Dat hp 
erghens leert / dat de goethepdt Beds ende zyn 
onghemetentiefdetot de menfchen / isin Defen 
ſpieghel verſchenen / als Chriſtus is tat eenen 

erloffer gegesen, Somma / de Schriftuere 
en bewijft alom gheen ander epnde waerom De 
Sone Gods heeit willen onfe vleeſch acnnes 
men / ende Waerom jp aock Dit bevel van Den 
Pader ontfangen heeft / dan om dat hy ſoude een 

Aut.24.26. offerhande woyden om den Pader voor ong te 
paepen. Alſo ift geſchreven / en alfa moefte Chri⸗ 
ſtus lyden / en in zijne naem berou ende beteringe 
gepzedickt worden. Daerom heeft my miyn Wa: 
der lief omdat ic mijn ziele ftetle waor mijne ſcha⸗ 

Zoan.io · i7. Ĩ dit gebor heeft hp mp gegebẽ. Geihck Moſes 
et Serpeut verhoocht Geeft in De woeſtyne / 

Joan ·z.14. ayfa moet de Dane deg menfchen verhoocht way: 
DE. En ergs: Dader helpt mp upt defe ure maer 
Baer toe Ben ick in Befe ure gecomen, Wader ver: 

Joani2. 27. claert uwen Sone, Baer bedupt hp claerlick het 
ps epnde waerom hp het vleeſch heeft aengenomen: 

te weten/om dat Gp foude cen offerande en ver⸗ 
faeninghe worden om De fonde wech te nemen. 
Wierom fept ooc Zacharias / dat Chziftus is gez 
comen achter bolgheude de belofte die Den Da: 
deren was ghegheven: om Dat Gp foude die 
verlichten / Die mde ſchaduwe des doots faten, 
Alle deſe Dingen ſullen wy ghedencken dat fp 
vanden Sone Sodts vercondicht zijn / banden 
welcken Paulus erghens betuycht / dat alle 
fchattender wetenfchap ende wyſheydt m hem 
verborghen zjn / ende buptenden welcken hp 
roemt hem felvenniet te Weten, 

Iſt Dat pemant hier teghenfept / dat gheen 
van defen voorgheſchreven redenen en verhin⸗ 
dert / Dat de ſelbẽ Chriſtus / die de verdoemde 6⸗ 
loft heeft / ſoude Gebben connen oock zijn liefde 

Jat, 18.11, 

Mat.9. 12. 

Hebr.5 . · 

Romte 

@ite teste 

Luc.1.79. 

4,0 02,2.3e 

1eEorersze 

De tweede 
tegenwor⸗ 

PEBE ¶ I de ſohe ende ghefonde menſehen vewhſen 
haer bleefch aennemende, Ick —— cor⸗ 

Aniwoort. Elek :Deroijle De Geeft betuneht dat deſe tice 
3D door het eeuwighe voornemen Godts te fa: 
men eropbent /te weten : Dat Chziftus foude 
onfe Derloffec ende onfer natuere Deelachtich 
Wogden : ſoo en iſt niet behooglijchk datmen voor⸗ 
Ber onderfoeche., Want die ghekittelt Wordt met 

beguamelijck alte Derteliept des menſchelycken 
vernufts tot De hooge verborgenthepdt der pres 
deftinatie opclimmende / als hp fept dat de Daz 
det ang Heeft Bereogen in Chriſto eer de wereldt 
gefthapen was / om dat hp ons foude aennemen 
tat kinderen na het voornemen zijns willes / ende 
heeft ong aengenaem geacht in zynen lieven Sas 
ne/ in De welche wp de verloffinge hebben in zyn 
bloet. Wier en Wordt vaozWwaer Adams Lal met 
voorgeſtelt / gelijc of hp na DE tijt eer Ware: maer 
Gier wort bewefen wat God eer De werelt was/ 
verordent heeft / Dof hp de ellendichept des mene 
fchelijchen geflachts wilde te hulpe comen, Iſt me erve te⸗ 
dat de teghenſpreker wederom bier tegenworpt/ genwozpin: 
Dat defen ract Godts was om Den Hal deg men · 3e 
fchen/Wwelchen hp voorſach. Wet ig mp overvloe⸗ 
Belie genoech/ dat fp alle met godbelaofe ſtoutic⸗ 
hepdt uytloopen om eenen nieuwen Chriſtum te 
Dichten/Bie hen ſelvẽ toe laten meer te onderfaecz 
ken oft meer begeeren te weten ban Cheiſto / dan 
God Doo? zijnen verborgen raet verordent ende k 
ghepzedeftiucert heeft. Ende Paulus van Get Bewis. 
epghen ampt Cheſſti gheſproken hebbende / bidt 
Godt te rechte dat Gp den Ephefien den gheeft ers de 
Des verftants gebe /op dat fp verftaen/ weicke 7“ 
de lengde / hoochde / breede /en Diepte fps te weten} 

de liefde Cheifti die bowen alle wetenfchap is, 
Bit ſept bp ghelijck of willens onfe verftant in 
tralien beflote/ap Dat her niet cen hap? bande ge: 
naede Der verfoeninge af en wijche/ foo wanneer 
van Ehzifta gemeldet Woet, Baersm de wijle dit 
een getrouwe woort is / gelhek Paulus betupcht 
Dat Thriſtus ig gecomen om de fondaers ſaligh Cin.rrse 
te maken:fo ben ick geerne Daeringeruft, Ede 
wijle De ſelve Apoſtel ergtns leert/Dat de genaez °Cim. 1.9, 
de Bie nu Doo? het Evangelium geopenbaert is / 
ons ig in Chriſto gegeten boog De tjden Der Wez 
telt/ foo achte ich datmen moet tot Den epnde toe 
ſtantvaſtelyck daer in blijven. Teghen defe maz 
tichepdt ſpreeckt Oftander te onrechte / die deſen —, * 
twiſt / Die voortjden van wepnighen / weynich wegenmor: 
gheroert mag / wederom te Defentijde onghe⸗ Pinge Bfinrs 
fuchichlöck heeft ghehandelt. Wp ffraft die van 2 
ftoutichepdt/ Die berfaken dat de Done Goots 
foude inhet vleeſch verfchenen hebben / hadde 
Adam niet ghevallen : am dat dit ahedichtfel 
met gheen ghetupgheniffen der Schziftuere we⸗ 
derlept en wozdr. Maer heeft Paulus der zer: 
keerder curieufbepdt niet eenen thoom in den 
mondt ghegheven / alg hp van de verloſſinghe 
Die daor Chriſtum vercreghen is / gheſproñen 
hebbende / terſtont beveelt dwaſe vragen te ſchu⸗ 
wen? Der ſommiger upt{innichept is ſoo verre Cit. 3.⸗. 
gecomen / dewle fp verkeerdelijc ſoecken ſcherp⸗ 
finnich tezijne / Dat en braghe ghemaecht 
hebben of de Sone Godt hadde maghen eens 
Ezelg natuert aennemen, Deſe onghefchickte 
vraghe / Diete rechte Loop alle menfchen grou: 
welyck is / mach Oftander met deſe voorwen⸗ 
dinghe ontfchuldigen/ te weten / dat fp nerghens 
inde Seheiftuere namelijck / wederlept en Woet, 
Ghelijck of oock Paulus als hp gheen dinck en 1.002: 
acht weerdich om te weten / anders dan den gez 
erupften Chriſtum / ſoude toelaten dat een Ezel 
be autheur Der falichept worde, So dan de gene 
die ergeng vercondicht dat Ehziftus is doo2 den 

Ephe..4. 5 

Antwoort. 

begheerte van wat meer te Weten / niet te bzede | eeuwigen raet des Baders tot een Hooft veror⸗ 
zijnde met de onberandeddijcke opdeninge Gods | dent/om dat hp faude alle Dinch verſamen / die en Epheſ. naa⸗ 

fal gee: 



Cap. 12. | Het Ì.Boeck, Fol:87. 

nen. Werdinge des Soong. Want hadde Adam niet Autwoort. 

tet hadde Adam nopt van fjnen eerſtẽ eñ volmaeck⸗ zijnen onberanderlicken raet befloten ghehadt / 
Aniwoort fen oorſpronck af gevallen. Maer alle die met | Bat Chriſtus foude menfche geboren werde) hiet 

rechten berftande ett oopdeele Begaeft zyn / Verz | als de Verloſſer / maer als de eerfte menfche + Dez 

Geeft men fpieghel de Schepper heeft willen zijn eers | des menfchen / ende de wederoprechtinghe die 

Chafusis ie fegge hier toe dat de Done is eë gemeen Hooft | naat Der vernieuwinghe Der natuere nae haer 
benee en, getweeft/alfo wel den Engelen als den menfchen: | eerfte o2deninghe is gekomen : waer upt volcht / 
Be menſchem foo dat de weerdighept die den menfche gegeven | dat dit de ſelvẽ dorſake is geweeft / Waeram de 

Wfar32,6 xen dat fp kinderen Godts genoemt worden /foo | den. Hierentuſſchen befinpt Oftander qualck — 
en ſoude het niet wel betamen te verſaken / dat | ende onverſtandighlyck / dat Adam ſoo fange vinge. 

woꝛden / om Dat Ger beeldt Godts ooch hen toe | Cheiſtus de eerſigeboren aller creatuerenig/ foo 
De ſeſte te· komt. 5 verre hp het eeuwigh woort Godts is: niet Dat genworpine 7 0D en Geeft dan Oftander niette vreeſen | hp gheſchapen is / foo dat hp (oude moghen ons ge @fiand:i, Dat Godt (oude mogen leugenachtigh bevonden | deedeereatueren ghetelt worden / maer am dat 



Gap:13. 
De volnaeckte fant der werelt/gelije die van bez 
ginne was met wprriemende (choouljept verriert / 
gheen ander begin en hadde: eit Daer na is hp de 
gerſtgeboren upr de doodẽ / fo verre hp ig de men: 
fche geworden. ant de Apoſtelt (telt Dit bepde 
voor oeghen int eeu co2t verhael / te weten / dat al: 

Coloſ.i.is. fe Dingen zjn door den Sone ghefchapen/ op dat 
P bp heerfehappie hebbe over de Engelen:ende dar 

Coloſ.i.is. Bp ig menfche geworden om dat hp (oude begin: 
nen de Derlafjer te worden. Het comt oock upt 
ſuleke onwetenthept/ dat hp fept/dat de menſchẽe 
niet enfouden Chriſtum tot eenen Coninck ghe⸗ 
hadt hebben/hadde hp gheen menfche gheweeſt. 
Maer datig gefpzoken gele of het rycke Boda 
niet en hadde connen ſtaen / ſo de eeuwige Sone 
Gods / de Engelen eñ De menſchẽ tot de gemepu: 
fchap ber Bemelfcher eerlijchhepdr ende levens 
hadde verfamelt / ende de Geerfchappie ghehou⸗ 
Den fonder des menfchen vleeſch aen te nemen, 
Maer hp feplt oft bedriecht altijts hem (elven in 
Defen gront/ te weten / dat de Ghemeynte (oude 
hoofdeloos geweeft hebben/ hadde Chriſtus niet 
inden vleeſche verfchenen. Maer gelyck de En: 
gelen Gem tat een Hooft ghebruyckten / waerom 
en ſoude Gp.niet oock alfoo Dao? zjn Goddelijcke 
cracht hebben conuen een Hooft der menfchen 
zijn / ef de ſelve Hoog de verborgen cracht zijnd 
Gheefts ferchenende onderhouden alg zijn lic 
haẽ / tot dat fp inden hemel verfamelt zjnde/ een 
teven met De Engelen gebzupeten. Deſe beufelen 
bie ick dus lange wederlept gede Oſianð 
als antwijfelijcke woordẽ Die upt DE mont Gods 
comen: ghelijck hp dan door zijne pele droomen 
droncken zynde van dingen van niet gewoonis 
zynen roem te daaghen. Maer hp ſeyt Daer nae/ 
Dat hp een Beel vaſter en ſekerder dint bp brengt / 
te weten/ Adams Prophetie / de welcke zjn wijf 
aenfiendelgefept heeft! Dit is nu een beẽ upt mijz 

Geneſ. 223. nen beenemeñ vleeſch upt mijnen vleeſche. Maer 
waer upt bewÿiſt hp dat het een prophetie is? te 

Antwoordt, weten /romdat Chꝛriſtus in Mattheo die felve 
Woorben Gode toe fchpijft. Maer datis ghelijck 

_…— af alwat God door de menfche geſproken heeft) 
eenighe Prophetie vervate. Laet dan Ofiander 
—— foeckenin alle de geboden / der wet / de 
welche ſonder twyfel nan God gecomẽ zijn. Bo⸗ 
ven deſen / foude Chriſtus grof ende gerdich gez 
weeſt hebben / hadde hp in den letterlyckẽ fin gez 
bleven. Want Gp en handelt nier van de verbor⸗ 
gen vereeninge daer mede hp gheweerdicht heeft 
de Glhemtepnre met hem re vereenighen/ maer al 
feenlic gan de houwelycke trouwe: om defer oop: 
fake wilteleert hp dat Godt geſproken heeft/ dat 
de manende wijf fullen een vleeſch zijn / opdat 
niemandt en beftae dien anfchepdelijcken bandt 
met ſcheydinghe te bzekkerr Iſt Dat defe eenvou: 
Dichept Ofiandzo milhaecht / foo mach hp Chai: 

zeederleg: um fivaffen / om dat hy zijn: Difcipulenniet 
Ben nverne, EM heeft tot De werborgentteptghebracht / die 

woorden Des Daders (cherpfinnichlijcker. upt: 
leggende. Syn raferie en wort oock Doo? Pau⸗ 

Ephez;5, Lm miet verſterckt / de welcke gefept hebbende 
vhe. 5.30 . dat wo zhu vleeſeh wan den vieeſche Eljzifti / terz 

ſtont daer nae ſeydt / dat dit een groote verbor⸗ 
ghentheyt is: Want hp en heeft niet willen bez 
wijfen op Wat fin ende mepuinabhe Adam dat: 

eſproken heeft :+ maer onder De figuere Ende 

De elfſte te- 
genworpin⸗ 

gie 

Antwooꝛt. 
De twaelf⸗ 

e tegen⸗ 
orpinge. 

Van de kenniſſe Gods des Verloſſers. 
doo? een verbeteringe de geeſtelheke vereeninge 
Cheiſti eñ der Gemeynte onderſchepdende / van 
de wet Des houweljcx. Daerom wort deſe pdele 
hept licGtelige te niete gemaect. Ac en achtet oock 
niet noodich / dierghelycke beuſelinge te doorſoec⸗ 
Ken: want upr deſe ſeer corte wederlegginghe / ſal Defemma 
aller anderer pdehepdt bevonden worden. Seſe Baker 
foberhept ſal avervloediehtijek ghenoech zijn/om re, 
de kinderen Godts bolcomelijck te voeden: Dat 
als de volheyt det tijden was gecomen/ de Sone Sarat.s4 
Godts is gefanden ge weeft / ghe maeckt upt der 
vrouwe / ghemaecht ander De Wet / omdat hp de 
ghene die onder De Wer Waren / (oude verloſſen. 

Wer tij. Capittel, s 
Dat Chꝛiſtus heeft de Waerachrighe fubftantie deg menfche 

lijeken bleef aengenomen. ; 

Et ware (ghelyck ick mepne) te vergheefs / er 
dat ick nu (oude Wederom bande Godhepdt Cap.Dwelck 

Chꝛiſti handelen, dewelcke erghens is mer clare bewoſt de 
ende fterche getupgeniffen betwefen, Doo moeten zer waneee 
wp Dan noch fien / hoe hp onfe vleeſch aengheno⸗ mjckernatue: 
men Gebbeude/de wercken des Middelaers bol: rem Ebufte 
bracht Geeft. Eñ de waerheyt der menfcheljeher Wali cen 
natuece is vooptijden alfo wel bande gRanicheen ende smarsts 
alg vande Martioniten beftreden geweeſt: ende oniten. 
de eene hebben hen ſelven een pdel gefichte ghe⸗ 
dicht doos t'lichaeraC heiftisde andere hebben gee 
Droomt dat hyeẽ Bemelfch vleeſch hadde. Mãer 
tegen bepde ftaen vele ende ſterck ghetupgeniffen Geneſ. 17e 
der Scheiftuere Want de zegheninghe en Wozdt me, ras, * 
niet berooft in Bemelfch zaet / nath in eenen val⸗ ende 26,4, 
ſchen ſchyn des menfchen : maer in Abrahams 

| ende Jacobse zaet, Oock en wordt De eeuwighe Pral.45.7e 
thoom niet eenen Bemelfchen menfche belooft} 
‚maer den Sone Davids / ende der vzucht zijnd = 
buper. Daerom wodt Chziftus/ inden vleëfche matth. rxe 
verſchenen zynde / ghenaemt de Sone Davids, 
|ende Abrahams: niet alleenlijck am dat hp ig 
upt des Maghets buyck gheboren / inde lucht 
gheſchapen zyndee: maer omdat hp (ghelyck 
Paulus fept/ is upt den vleeſche gheinaeckt upt 
den zade Davide:gelijc de ſelpe Moſtel ergens 
leert Dat hpi upt de Goden ghecomen. Dacrom 
enigs den Heere felae niet ahenaech een mensche 
ghenaemtte zyne / maer noemt hemfelven oock 
dickmael den Zone des menfchen / Willende 
slaerlijcker wptdpuchen dat hp is een waerache 
tich menfche /- waerachtichlyeck upt menfche 
zaet ghebozen. Dewÿijle de heplighe Gheeſt (aa 
Dickmael door foo veele ghetupghen heeft deſe ſa⸗ 
ke / Die in haet ſelven niet dupſter en was / met 
ſoo groote neerſticheyt ende eenvoudicheyt ver⸗ 
claert / wie ſoude ghemeynt hebben dat eenighe 
menſchen ſouden foo ſeer onbeſchaemt zijn / Dat 
ijdele fake noch fouden beftaen te verdupfterent 
nde Daer zijn nochtans noch meer ghetupgher 

niffenberepdt / ifk dat wyer Willen meer verſa⸗ 
melen : ghelyck het ghene Dat Paulus (ept: Dat 
Godt zijnen Sone heeft gefonden/gemaecht upt 
der vroũwerende ontellijcke veel andere / Hoo? de 
welche het claert ig dat hp net hongher /-Borft/ 
toude/ ende ander ſwackheden onfer natuere tet JDattb. 4. 
bevangten ghetweeft Maer upt de meniete der .53. 
gBetupgheniffermoetmen voopnemelijcks Die nez BNN 
men / Die bequaem mogen zijn om De herten in 
waerachtich betrouwen te ſtichten. Gelyck alg 
De Apoftel ſeyt / dat Chpiftus nerghens den Cue 

| 

Mom: Je 

KRom.9.5. 

Galat.4.4. 

ẽyckeniſſe des houwelijcx / heeft hp willen Der 
—— vereeninghe voorooghen ſtellen / waer 
oo wp een friet Chyfto wórden. Ende dit ghe⸗ 
jen de Woorden upt / Want hp bermaent dat 
bat van Chꝛiſto ende de Bhemepnte fpzeecht/ | 

ghelen foo Heel cere bewefen en heeft / dat ho four rens, — 
De haer watuere-aennemen : maer dat hp onſe 
natuere heeft aenghenomen / omdat hp in onfe 
vleeſch eñ bloet foude daor Den doot Diente niete - 
maken / die de heerfchappie des nei 

tem 



Cap.13. 
Item / Dat wy daor zijn gemepnfchap Worden 38: 

Bebererrei7, ne bꝛoeders gerchent. tem dat hp moefte den 
broederẽ gelijck wordẽ / op dat hp ef barmhertich 
ef getrouwe Poorbidder ware. Dat wp ſulcken 
hooghen Pꝛieſter niet cn hebben / die niet en four 
de connn met onfe cranchept medelijden hebben, 
cfi diergeljcke. Hier toe Dient oock Dat wp wepy⸗ 
nich te Bozen aen geraert Gebben / te meten / dat 
Be fonden Der werelt moeften in onfen vleeſche 
verſoent wordẽ / het welcke clacrliek ban Paula 
Betupgt wort „Ende voorwaer dDaeromcomt ons | 
alle dick roe dat den Dader Chiiſto heeft gegevö / 
em dat Gp Get hooft is / waer upt het gantſche liez 
haem dooz defe Pfamenvoesingenaf een gebon⸗ 
Ben/t'famenopwaft. Haket en can anders niet 
wel lupden dar geſchrevenis / Dat hem De Gheeſt 
ig fonder mate ghegheven / ap dat Wp alte van 
zijn volheyt fcheppen : Want men mach niet onz | 
gheſchickters ſegghen / dan dat Godt in zijn Wez 
fen ſoude door eenige ghegheven gaven verrckt 
worden, Op deſe wiſſe ſeyt Chriſtus oock er- 
gens : Ick heylighe mp ſelven om harent Wille. 
2 We plaetfen Die fp tot verſterckinghe harer , 

Dat andere DWalinghe voort brenghen / Die Draepen fp Beel 
Heel EE u; te Onbeguamelijck / ende fp en connen niet bedrij: 

Ben mer hare onnutte fcherpfinnicheden / als fp 
Der ketteren Get ghene Dat ick nu op onfefpde hebbe voort⸗ 
gobloofe tc gebrachtfwillen mederleggen. Marcion denckt 
Bens err Dar Cheiſtus heeft een phantaftick ghefichte 

woor een lichaem aen genomen : am dat ergens 

| 
| Debat Se 

| 

Rom. 3e 

Epbeſ. 4. 16e 

| 
| 

Joan.i.i6. 

Joan.iꝰ · i · 

1. Tegen 
ae) gheworden / ende in het ghelaer bevonden alg 
genomen upt gen menfche. Maer alfoo en overlepdt hp niet 
Delgee mat Paulus daer handeidt. Want hp en wil 

daer niet leeren hoedanich cen lichaem Chriſtus 
heeft aen ghenomen : maer dat hp die met rech⸗ 

wetene apent tE Badde moghen zjn Godthepdt taanen / hem 
ber boorne: felbenniet anders en heeft ghedraghen / Dan ghe⸗ 
men 3daule Tjek een verworpen ende veracht menſche. Want 

hil. 2.7 · 
Antwoort · 

op dat hy vns door het exempel Chꝛeiſti ver⸗ 
Mane tot vernederinghe / ſoo bewijſt hy dat 
Chꝛriſtus / dewijle hy Godt was / hadde moghen 
terſtont zijn eerlickheyt voor oogen ſtellen: maer 
dat hp nochtans is van zijn vecht gheweken / 
ende Gem felven willens heeft gerpdeldt : te Wez 
ten / dewijle hp Be gedaenten eens knechts heeft | 
aengbhedaen / ende met De nederhepdt te brede 
zijnde / beeft hp zijn Godthepdt laten dao? Get 
deckſel des wleefch verborgen zjn. Dierenleert 
bp voorwaer niet Wat: Chriſtus was / maer 
hoe bp hemfelven beeft ghedraghen. Ende oock 
is het lieft te verſtaen upt het gheheel vervolch Bewijs Dez * 
Ber woorden / dat. Cheiſtus is inde Waerachti 

fer ancz 
woort met 
andere ghe⸗ 

tupgeniſſen. Mant wat is dat te ſegghen / dat hy nã het ghe⸗ 
laet is ghevonden als een menſche / anders dan 
Dat sijn Godtlijcke eerlijchhept eerentijdt lanck 
ler ON en Geeft ghegheven / maer de men: 
chelijcke ghedaente alleenſyck is in verachtelic: 
fe ende verworpen conditie gheſien gheweeſt? 
Ende dat Petrus fept dat Chziftus is doot qez 
weeft in den nieefche / ende levendich ghemaeckt 
inden Gheeft / daten foude oock anders niet, 
waer zyn / haddede Done Godts niet (mack 
gheweeſt in Des menfchen natuere. … Wet welcke 

aulus claerlijck opent / ſeggende / dat Chriſtus 
ceft gheleden na de ſwackhepdt des vleeſchs. 

Ende hier toe dient oock de verbeffinghe / dat 
Cheiſtus claerlck ghefendt wordt een nieu cerz 
— vercreghen te hebben nae Dat fn hem 
— hadde : Ger welche niet bequa⸗ 
melijck en ſonde ghefepdt zijn / anders dan van 

veDet3e18s 

2.Coꝛ.13.4. 

Het II. Boeck. 

ghefepdt wordt / dat hp den menſche ghelyck is voorder en gae)de plaetſe in Den achtſten P 

ghe natuere des menſchen verpdelt gheweeſt. ders noemt. 

Fol.84, 

eenen menfche die Bleefch eñ ziele heeft. Manic⸗ 
hens meet een lichaem Wt de lueht / om dat Chri⸗ De tweede 
ſtus genaemt wort de tweede Adam vandẽ He⸗ — 
mel hemeifch. Maer Paulus en fpeccht Daer nz ves 
van het wefen eens Hemelſchen lichaems / maer porers. 
ban de geefteljehe cracht die van Chriſto uptge⸗ —— 
floot zhnde / ons lebendich maeckt. Ei deſe ſchey⸗ VNtwoort · 
Den Petrus eñ Paulus van zjn vleeſch / ghelijck 
herclaet is. Jae upt deſe plactfe wordt de leere 
ban den vleeſche Cheiſtiſeer verſterct / die onder 
De vechtfinnighe Weeraers fferchelijch gedreven 
Woet. Want hadde Cheiſtus niet De ſelve natue⸗ 
re deg lichaems geiijc Wp/ fa foude Dat argumẽt 
Pauli pdel zijn dat hp (a ſterekelyck daftste Wez 
ten / Dat wp oock fullen weder op ftacn iff dat 
Chriſtus is weder op geftaen: ende Dart Chriſtus 
niet en is weder op gheſtaen / is het dat wp niet 
weder op en fEaen, Pat uptvlucht de oude Ma⸗ 
nicheen ofte haer nieuwe Difcipulen hier nemen/ — ——— 
fp en konmen hen ſelven niet ontweeren, Het is 
ren onnutte uptvlucht dat ſp ſegghen / dat Chri⸗ pr ven ẽe 
ſtus Wort de mie deg menfchen genoemt / om Pangelifiene 
dat hp belooft was van den menfchen te komen, 
Want het is openbacr / Dat naede Hebzeiſche Antwoort. 
Wife ban ſpreken / cen waerachtigh menſche is 
een Sone des menfchen genoemt. Ende Chat: 
ſtus Heeft ſonder twijfel De mantere van ſpreec⸗ 
‚ken zynder tale ghevolcht. Ende warmen bp Pale 
| Adams kinderen verſtaen moet / Daer en moets Hevefrigins 
‚men niet aentwijfelen.… Ende (op Datick niet ane vefer 

2 / antwoort. falm/ Debe 246 

1,Cozer ss 165 

+ 2460 
de welche de Apoften op Chriſtum dunden / 
faloverbloedelijck ghenoegh zyn / daer David 
fept: War ig De menſche Dat ghp zijns ghedach⸗ 
tighsĳt 4 oftede Sone des menfchen dat ghy 
hem beſoeckt? Met defe wijfe van ſpꝛeken wort 
de waerachtighe menfehelg ede Chꝛiſti upt⸗ 
ghedruckt: Want hoewelhy is ſonder ſterffe⸗ 
ieken Pader gheboren / ſoo is nochtans zjn 
poefpronck van Adam ghekomen. Ende het en 
foude anders niet Waer zijn Dat Wp te voren upt 
‚Paulo verhaelt hebben / te Weten / Dat Chriſtus Hebzzerse 
is deelachtichh geworden des vleeſchs en bloet] 
om Dat hp de Kinderen (onde tot hem verſame⸗ 
len tot ghehoefamhepdt Godts : met welcke 
Wooden Chriſtus opentlijck betupeht wordt 
onſer natuere deelaechtich te zijne. Op deſen Con 
finfept hp dock dat de Autheur der heplicheydt / Pebra · az 
ende de ghene Die gheheylieht woerden/ upt een ” 
zjn. ant het vervolch der Waarden bewiſt / zt 
Dat Dit Pan de ghemeynſchap der natuere ghe⸗ 
ſproken ig £ want hp ſepdt terſtondt Daer naer 
Daerom en — hp * niet dat hyſe broe⸗ 

Pant hadde hp te vooren gheſendt 
datde ghetoovigheupt Godt zijn / Wataolake … 
ban befchaemthept faude daer gheweeſt hebben 
in ſoo groote Weerdichendt. Maer dewijle ha 
nae sijn onghemeten ghenade hem ſelven tat de 
acme ende onedele voecht / Daeram wordt van 
hem ghefept / dat hy Gem ſuſcx niet cafchaemt, 
Ee vẽergheefs wordt hier teghen ghebrocht dat 
de goddeloſe alſoo fonden, Cheiſti Broeders De berde 
zyn: + want wy weten dat de kinderen Godts vride: 02: | 
niet upt vleefch ende bloet maer upt den Gheeft hen desen 
ghebozen worden / door Get ghelooue,  Dacram ongerchickte 
en maecht het vleeſch alleen gheen broederlycke Me woort 
vereeninghe, „Ende hoewelde Npoftel den ghe⸗ Toan..1z, 
foovighen alteenlijck deſe eere toefchrijft/ oat Mp 15. 
met Thriſto upt-eenzijn / foo en voleht noche 
tans daer uptuniet / dat de ongheloovighe upt 
den ſelven oorſpronck niet encore : dbelijck 
alg op fegahen / dat chaſtua ik Benehe gier, 

orden 

Bee 

| 



Gap.13. 
worden / om ons kinderen Godts te maken/ ſoo 
en ftvecht dit niet tot alle meufchen : want het 
geloove Woet daer tuſſchen gefer/ijet welcke ons, 
geeftelijc in het ſchaem Ehaifti plant: Sp kijven 
poe onwetentiije van den naem Eerſtgeborẽ. Ap 
ſegghen dat Chriſtus hadde moeten terstont in 
den eerften upt Adam ghebozen Worden / om De 
eerftgebozen onder De broeders te zijn. Want de 
eerfte gheboorte en Woet daer niet berffaen van 
de oude/maer Ban de hoachept der eere ende upt⸗ 
nementhept Der macht. Bet en heeft oac gef ver: 
we / Dat za elappen dat Cheiſtus heeft de men: 
fche aengenomen/ eñ niet de Engelen/om dat Gp 
het menfchelcke geflachte heeft in genaden ont: 
fanghen. Want op dat Gp De eere te meer ver⸗ 
heffe Die Chriſtus ge weerdicht heeft ons te doẽ / 

Hom. "Ge 

De vijfde 
tegenwo!s 
pinge/ ut 
Bat woort 
Eerſtgebo⸗ 
Eene. 

Antwaoozt. 

Bebzezeróe 
De fefte tez 
genworpin⸗ 
ghe/ upt De 
fpzenche DES 
Apoſtels 
Pele .16. 
Antwoort. 

fa vergelyekt hp de Enghelen met ons/ boven De 
welcke wy in deſẽ Deele verhevẽ zijn. Eñ ift dat: 
men de ghetuygeniſſe Moſes wel overlept Daer 

Genefs 3,15. Bhefent wort / dat her zaet der vrouwe ſoude het 
3) haoft der flange murſelen / foo fal het gekijf Daer 

mede gantſcheſhck een epnde Gebben, Want Daer 
en wot niet alleenljek vand hziffo/maer vanden 
gantfchen menfcheteken geflacite geſprokẽ. De: 
wijle onfe overwinninghe ſtont van Cheiſto te 
comen/ fa vercondicht Godt int ghemeyn dat De. 
nacomelinghen der vrouwe fullen den Dupvel o⸗ 
berwinnen, Waer upt oock volcht / dat Chriſtus 
is upt den menfcheljcken gheflachte gheboren / 
want Gods raedt ende voornemenië daer / Dat 
hp wit Evam / tot De welcke hp ſpreeckt / met 
oede hope trooften ende moet gheven / op dat 
p niet door droefheyt ende rouwe en vergae. 
3 De getungteniffen der Scheiftuere in de 

Defdbenfte metche Ehriftus wort Abrahams zaet/ ende de 
Dapersp orucht des bupche Davide ahenoemt / Die ver: 
comen boort werren fp dwaſelyck ende oñgeſchicktelhek met 
metlllegn- allegorie, Want ware de naem Saet / door ale 
merge elc-legozie ghefet / foo en foude Paulus voorwaer 
ke bebupoins Dar niet verſweghen hebben / daer hp claerſyck 
— 555— eyghentlyck ſprekende / ſeyt / Dat daer niet 
Batman _ gele Abrahams kinderen verloſſers en zn waer 

Cheiſtus alleen. Het is oock ban Den ſelven 

De achtſte ſtoffe / dat fp fagogen, dat Chriſtus niet anders 
tegenwor enig Dabids (one ghenoentt / dan om dat hp 
pige, hem belooft was / ende is ten epnde te zijnen tj: 

de vertoont ende ghegeven geweeft. Want als 
Paulus hem Godts Sone genoemt hebbende/ 

terftondt daer nae ſeyt / dat hp is upt den zade 
Davids na den vleeſche / fo beteeckent hp voor⸗ 
waer de natuere. Alfoo oock in het neghende 

Tim 58° Cap.noemt hp hem Goot ghepreſen / ende fepdt 
bovendien Dat hp naden vleefche upt de Goden 
coemt. Nu waert dat Gp niet Waerachtichlijck 

Beveſtigin⸗ upt den zade Davids ghebozen ware / wat fou: 
gender Dede wijfe ban (preken bedieden als De Scheif 
Bom, tuerefepdt / Dat hp is de vzucht zijns bupchs £ 

Dat foude deſe Belofte bedieden: Hp ſal upt uwe 
zofan zoons. lendenen comen / Die op vwen thzoon (al Blijven, 
Samen. Pooꝛt in het geflacht-regifter Cheiſti / gelijck Dat 

van Mattheo verhaelt wordt / ſpelen zp de DO: 
De negenſte phiſten. Want hoewel Mat theus niet de ouders 

tegenwor· ¶ Marie / maer Joſephs ouders verhaelt: noch⸗ 
Batoot, tang dewe hp (prack ban een ſake Die Doe dert 

gemepnen man bekent was / ſo iſt hem ghenoech / 
Dat hp bewijſt dat Joſeph Was uyt Dabids zaet 
gecomẽ / dewle Get openbaer genoechs was dat 
Maria upt ben ſelven hupſgeſinne was. Tucas 
Drinat oock flijber aen /Teerende Dat De falichept 
Die door Chriſtum comt/ Ben gantfchen menſehe⸗ 
Ilcken abeflachte ghemepnis : om Dat Chziftus 

Antwoort 
Bom, leje 

— 

Van de kenniſſe Gods des Verloſſers. 
die een ghemeyn vader aller menſchen is. Sch 
bekÊne wel dri vpe Get geflacht-regifter niet an: 
ders Berfkaen en wort dat Chriſtus eẽ Sone Da⸗ 
vids is / dan fa verve Gp ig uyt der Maget gebo⸗ De serve 
ren: maer onſe neuwe Marcioniten Willende segentwe:- 
haer dwalinge bedecken eñ beſchermen / (te Wez pinge/achoz 
ten op Dat fp bewyſen dat Cheiſtus heeft cen liez WE — 
haem van niet aengenomen) houden veel re hoo⸗ ge vande 
veerdichlijc ſtaende / dat de p ͤapouwen geen zaet en husſoretie 
hebben / eñ nemen alſo De elementen cf beginſelẽ cude da 
dernatueremech. FRaer dewijl de Difputatie VEE 
eñ handelinge hier bande Goddeljcke leere niet 
aen en gaet / ende De redenen Die zp Bp beengen (a 
licht zyn / dat zp connen (onder moepte wederlept 
worden: fo fat ick het gene Dat de Philoſophie cht 
Medecijn confte aengaet / voorby gaen : ende . 
het fal mp ghenoech zijn te wederlegghen / dat 
fp upt de Dchriftuere teghenworpen / te Weten/ 
dat Yaron ende Jojadah hebben haere wijven 
ghetrout upt Den geflachte Juda / ende dat atfoo 
het onderfchepdr Der gheflachten Doe niet ghe⸗ 
houden en was / of ſchoon de brouwen zaet hade Intwooet / 
den. Maer het is openbaer ghenoech / Dat het meters bez 
gheflachte foo veel de Politifche oydeninghe aen betscit met 
gãet / wordt upr deg mans zaet gherehent : ende AME 
dat nochtans defe uptncmenthepdt des mans, geert beps 
nieten berhinderdt het zaet der vzouwen mede de vrt het 
te cameninde ghenereringhe. Dee wederleg: Fo, veldche 
ginghe beſtreckt haer oock tot alle frbeidehe heſſacht⸗ 
regiſteren. Dickmael als de — Een Wecht. 
ghetal van menfchen verhaelt / foo neemt fp De 
mannen alleenljek : falmen daerom moeten ſeg⸗ 
gen dat de vzouwen nict en zijn. Jae Dit is ſejfs 
den Kinderen bekent / dat de wyven onder dE 
mannen begrepen Worden. Mierom fepdt men 
dat de Wijven haren mannen baren / om Dat de 
naem des hupſgheſins altijt bp den man bijft. 
Pu ghelyck men der uptnementhepdt des manz 
Ipcken aerts dat toe gheeft / Dat de kinderen edel 
ofte onedelzijn upt des Laders conditie s alfoa 
volcht oock her. geboren Kint den bupck in dienſt⸗ 
baerhept/nae de Wet gheleerde. Waer npt men 
mach berftaen / dat de vrucht wort upt vrouwe: 
lichen zade gegenereertsende het is ober langen 
tydt bp alle Pepdenen een ghemepn ahebzupck/ 
Bat de moeders Worden genercerfters genaemt: 
Waer mede oock De Wet over een comt/De Welc- 
ke anders t° onrechte foude het houwelijck des 
Ooms van der moederljcher fpbe / met zyn 
Pichte verbieden / want fp en fouden gheen 
maechfchap zijn. Det foude oock eenen manne 
gheoorloft zyñ zijne eyghen fufter vaude moe- 
ders wege te trouwen/ als fp ban eenen anderen 
vader quame. Ick bekenne dar den vrouwen in 
Posen een macht om te lijden Wort toe ghe· 
chzeben/ maer ick antwoorde oock / dat het ghe · 
ne dat van den mannen gefept wort / oock mede 
van Den Wijven int ghemepn ghefept Wordt, 
Pant van Ehzifto felbe en Wordt uier ghefepdt 
dat hp is ghemaeckt doo? bet wijf / maer upt Het Gala.a.⸗ 
ob Maer fommige upt haren hoopde / fchaemte | 
af gheworpen hebbende / vraghen Beel te hoo: me carne te⸗ 
veerdichlytk of Wp Willen ſegghen dat Chriſtus aentwozpins 
is uptde bloeme der Maghet gemaecht, Ick 3 | 
fal wederom vraghen / of Gp niet enis inl Des | 
moeders bloet op ghewaſſen / het welche fp fiul- Antwoo:t. 
len bedwonghen Warden toe te laten. Soa 
Wordt dan beguamelijek upt de Woorden Mat · 
thei verftgen / Dat Chpiftus is upt Marie zaet 
ghemaecht / de wite be upt haer gheghenereert 
is / gheljck daer oock ſulcke generatie beteec- 

be autheur der falichept / is vpt Adam geboren | Kent Wwortj / als De Scheiftuere (epde / as 7e 
gebo- 



Cap. 14. Het l 
| geborẽ  upt Rahab. Enmattheus en beſchrijft 

Matthes. 5, Daer met Dat Saria fp gelije een watergote ge⸗ 
| Weeft doorde welche Cheiſtus faude ghevloeyt 

zuju: maer anderfehept defe wonderlijche ghene⸗ 
reringhe bande ghemeynte / dat Chziftus is doo? 
haer geboze unt de zade Davids. Mant gele hp 
fchzijft dz Sfaat iS upt Abraham gegeneereet/en 
Saſomon upt Davidsen Joſeph upt Jacob / alfa 

Matt.a. 16. ſchft hp ooc Dat Chriſtus s ot zijn moeder gez 
genereert Wâr de Cuangelift ſchict alfa de orde⸗ 
ninge zynder woorden / en Willende be wijfen dat 
Chꝛiſtus fpne oorſpronc heeft upt David is / met 
Dat alleen te Beede /Dat hp is uyt Maria ge zene: 
veert, Dier upt volcht Dat het openbaer was dat 
Mariã was van Joſephs gheflachte. 
4 Deonghefchichte redenen Daer mede ſy ons 

Ber: Tegen Willen Befwaren/ zijn volkinderlycke lafteringe. | 
ne Sp achten Dat het oude Chriſto cen fchande zijn 
cengroote waert dat bp ſhnen oorſpronck upt menfche hade, 

dugeſchct⸗ De: omdat Gp ſoude onder De ſelve conditie zn / 
_ beereet, De welcke alle Adams naecomers fonder wtne⸗ 

taeefteu wal. minge ouder de fonde beſſunt. Maer deſe knoop 
gende, woar lichtelhck ontdaen / do az de verghelckinge 
— Die by Paulum geleſen wort / daer Gp fept: Gelyc 
OPE De ſonde door eeñnen menſche / en door de ſonde de 

doodt is ghecomen / alſo ig Door de rechtveerdic⸗ 
hept eens menſchen de ghenade overvoloedich gez 
weeſt. Waer mede aac een ander vergelyckinghe 

2. Cor.ig. 47 Oer eencomt. Deeerfte dam is upt der aerde 
aerdifchh/ ende tweede upt den Hemel hemelfch. 

Bons Daeron de ſelve Apoſtel erghens leerende / dat 
Chriſtus is in ghejeheniffe der ſonde des 
vſeeſchs gefanden / om dat fp faude Der wet ghe⸗ 
noech doe/onderfchept hen clae-lic va De gemepn 
conditie Der menſchen / dat hp fp een waerachtich 

Der, Gegen Meuſche fonder fonde ende zerdorventbhept, Ap 
——— — kinderlyck / ſegghende / iſt dat Chriſtus is 

dock Ban een ſonder ſmette / en Dao? de verbolgen werckinghe 
— des Geeſts regenereert upt den zade Maria, la 
fake genome en ĩs het zaet der vzouwe niet ontepn / maer al: 

leenlijck des naems. Want wp en feggenniet dat 
Chꝛriſtus founder fimette is / alleenlijck om dat hp 
is upt sijn Moeder gegenereert (onder mans bp 
liggen/maer om Dat hp vanden Geeft geheplicht 
is / om dat de generinge foude ſuyver ende onver: 
Dozen zijn ge Hek (p (ouden geweeft hebbe voor 
Avams Lal. En dit blijft ens gantſchelck feker 
ende baft/dat de fch2eftuere vande Waerachtighe 
natuere des menfchen fpzeect/fo Wanneer fp ons 
Ban de ſuyverheydt Chzifti vermaent: Want het 
ware te vergeefs Dat fp foude fegahen dat Bod 
fupver ware. Ende de Geplichmakinghe daer 
Ban bp fpzeect int ſeventhienſten Capittel Joan⸗ 
nis / en heeft zoch gheen plaetfe inde Gddiijche 
natuere, Dock en maken vp geen tweederlep A⸗ 
dams zaet / hoewel Wp (eggen dat in Chriſto gef 
fimerte enig geweeſt / want de ghenereringe des 
menſches in haer felven/ en is niet onreyñ noch 
fondich / maer dat comt door den val. Baerom̃ 
enift gef wonder dar Chriſtus is vande gemepn 
verdorventheydt bop ge weeft / de wijle daor hem 
de geheelheyt (oude wedergebracht Worden, Bet 

Bers. Te: is ooc enchel onbefchaemthep: Dac ſy leggen: Is 
genwoorvins Wet dar Get woort heeft vieeſch aenghenomen/foo 
5e) Senomen iſt meen enge gevanckenſſe des aerdifchen lic- 
gefchicthent, haems beflote geweeft, Want hoewel dat onge⸗ 
Antwort, meten wefen Des woorts is met de natuere des 

menfchenín eenne perſoon vereenicht / fo en dich⸗ 
ten wp nochtans niet eenighe influptinge, Want 
de Sone Godts heeft wonderlijc Willen upt den 
Demel dalen / fo dat Gp nochtans den Hemel niet 
enerliet & Dp Geeft wonderlijck willen in der 

Antwoort. 

DJoan. 17 

II. Boeck. Fol. 85 
Maghet bunck ghedragen worden / inbe we⸗ 
relt wandelen / ende aen het crupce hangen / alfa 
Dat hp altjts de Werelt vervulde ghelyck Lan 
den beginne, 

Det viiij.Cavictel 
Hoe de twee natueren den perfoon Des Middelaers maken. 

Ooꝛt dat Joannes fept Dat het Woot i , 
Vv pleefch geozden / Dat en is miet alf te wer: PCE HES ee 
ftaen/ ohclijck of het Ware in pleefch verandert /toonende de _ 
oft in bet vleſch vermenat gheweeft / maer om Hee natuerë 
dat hp upt Den bupch Der Maghet heeft eenen ener 
tempel voor Gem vercoren Waer in hp foude lijcke ende 
Woonen / en om Dar Gp is een fonc des menfchen ee 
ghewozden die Gods Sone was / Dwelch ig gez VE 
fchiet / niet door vermenginghe der fubftantte/ 
maer doorde eenheyt des perfoons. Want wp 
feggen dat de Godhept alfo ig met de menfchept 
wereenicht / dat die Bepde natueren elch haer ey⸗ 
genfchap gheheel behouden / ende nochtang upt 1 Beverris 
de twee / een Chriſtus woar. Iſt Dat inde wercit guge gedaen 
pet mach gewonden worden Dat foo hooge vers se on adr 
borgentheyt gelek fp/ ſoo ſchynt de gelijchentifte gegenamen 
des menfches alderbequaemft te zone / ve welc⸗ is vande verz 
ke ghelck wp weren) van wee ſubſtantien is $uisinse 
Die nochtans niet met malcanderen vermenght enbe bet stes 
en zyn / maer houden een pegelije De epgentchap un. 
haerderepgenfchap. Aant de ziele en is Get lic: 
haem niet / noch het lichaen: De ziele, Daerom 
wordẽ ſommige Ding van De ztele op haer ſelven 
geſet / die geẽſins en conné DE lichame toe comen: 
ende Wederom Wot ban het lichaem geſept / dat 
geẽſins der ziele toe en comt:eñ van Den geheelen 
menfche wort ghefept/ Dat noch Lander ziele op 
haer (elven / noch Lan De lichame can be quaz 
melijt verftaen worden. Cenlaetften / de eygen⸗ 
fchappen der ziele Wozden den lichame/ ende de 
epghenfchappen Des lichaems worden der ziele 
toegbefchzeven/ ende nochtans maken die twee 
eenen menfche / ende niet meet. Sulcke wijfen 
ofte manieren van ſpreken geven te kermen / Dat 
in den menfche een perfooen upt de twee die aen 
malcanderen ghevoecht zjn/ zhemaecht is / ende 
Dart Daer in twee berfchepden natueren zijn / Die 
Defen perfoon maken, Alſoo ſpreeckt oock de De voojs 
Schriftuere van Chzifto, Spfcheft hem ſom ſchreve gez 
tijdig toe Dat enchelijck moer van de menfchept Leene 
verftaen zijn : ſomtijts dat epgentljck der Bode coegepan:; 
hept toe comt fomtöte dar bepde natueren verz 
vaet / ende noch Der eener noch Der anderer op 
haer ſelven toe en comt. Ende defe te famen 1oez 
ginge deſer tweer natueren Die in Chriſto zyn / 
druckt de Schaiftuere met fulcker eerbiedinghe 
upt / dat fp Die ſomtydts onderlinghe ghemepn 
maecht/ het welche ban De oude Leeraers ghe⸗ 
naemt wozt / gemepnfchap ofte gemeyn makin- 
ghe der epghendommen, Ë De 2. bebeſt 
2 ®efe dingen (ouden onvafte zijn/ waren niet guge — 
alomme bele wijfen van ſpreken in de Schriftue⸗ men vande 
re / die be wijfen dar niet fulct en is van menfchen re, 
bedacht noch gevonden, Het is (eer vreest van gee Schaf 
de menfchelchhepdt/ dat Chriſtus van hem fel- tuereldie 
gen fept: + Ick ben eer Abraham wert. Ick meet —* de ou⸗ 
wel met wãt uptoluchjt De dwalende geeſten Des geven van 
fc plaetfe Deaepen: te weten / Dat Chriſtus ig bo⸗ der narueren 
ven alle eeuwen gheweeſt / dewiſe hp oock Doe te weten de 
alſoo wel in den vaet deg Daders / als in de here snererrekee 
ten det Godfaligen was te voren bekent de Ber: ujster/acez 
loſſer te zpne, Maer dewyle hp den dach znder aren. 
openbaringhe claerlijck han bet eeuwighe me: 
fen onderfcljepde / ende namelhck upt De outhept 
hem ſelven heerfchappie toer bebfe Dat Gp boven 

Hoan. Iers 

& Dar cerfte 

gean, 3.5 EA 
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Joona/.⸗. den welcken alle dingen zynende aoc dat Gp ban 
Goan.ss 17e ie ſelven fept/dat hy is eerlijck geweeſt by: den 

Eaaute toege{cljzeven worden. Eñ Dat hp genacmt wort 
endeetoers, Een Dienfiknecht des Daders ; dat van hem ghe⸗ 
Afuczerzs  fept ig dat hy gewaſſen is in puthepdt ende Wijf: 

Ggoanzerze Dat nie mant en is m den Hemel gheclommen / 

regel” Depde de natueren te famen hervaten / gelijcker 

der menfchhept/maer bepde den natueren te ghe⸗ ben D \ 
— lcke toe / dat Daer ſtaet Dar hy heeft van den ha⸗ 
gighe der der macht ontfangen om de ſonden te bergeven/ 
beken Wander doodt ze verwecken wien hp wil / recht- 

gea, zo. Dat Gpis een Hechter gheftelt oer levende ende 

23e! geeert wert. Epndelijck dat hp het licht Der e= 

danse rachtige wijnftock genaemt wort. Want ſulcke 
Joa.to.ꝰ · 11 
“goan. t51 

he hp dock Wel mer Den Dader hadde eer De we⸗ 
relt gefchapen was / maer nochtans niet op fulc- 

kelyck menſche ware/gegeven warden, Op defe 4 
ſcelhe wyſe moetmen verſtaen / Dat Paulus fepr/ 

den Pader over ghewen. Doorwaer Get Rijcle “Elie 
\ ves Daoous Godts het welcke gheen beginen É 

verpdelt / den ſchyn zynder eerlyckheyt afleggen: Zhal . axx. 

gecroont / ende rot de opverfte hetrfchappie per Lebee. z.6. 

wordt. Ulfoa (al 1p Dau den naem/ende croone / Phil io · 

fanghen Geeft / deu Dader onderworpen /op dat EPE 

ee Een 1 
des rechten verſtants zijn / te weten / dat de Dire in efen zie, 
gen die het ampt des Middelaers aen gaen / noch Pel acnmeres 
Bande Soddelhcke narnere noch wan de menz dep: Pe 

{chen Godt ende ens. Hier toe Dient dat Paulus cores, 

des Middelaers ampt over een comt. Ende het 

ig gantſchelyck goet te fien Dat alle binghen a 



Cap.14. 
kwel siet matcanderen obereen comen / fo berre 

ſy ſoberlyck ende matichlije uptgetepdt/ende met 
ſuͤlcke cerbiedinghe als fultkengroaten verbor⸗ 
gentheden betaemt / onderſocht Worden. Maer 
alte dingheu Worden doo? De uptfinmige ende ra⸗ 

Auguſt in ſende geeſten verſtoort ende berwerrer. Dat Ban 
SEuchiri.ad De meñſcheyt Chriſti geſchrevben is / dat grijpen 
Bau Cap:35 fp pm daer doop fijn Sodhept te verſaken: we⸗ 

derom dat venr fijn Godhept geſchrevenis / Dat 
gijpen (nom ſhn menfchept te verſaken. Ende 
dat van Bepde natueren alfoa Hereenicht geſchre⸗ 
venis ſoo dat het noch Der eender noch Der ande: 
rer op haer felven toe en camt / Dat ghebrupcken 
is am bepde fijn natuerẽ te verſaken. Maer Wat 
fp dit anders / Dan te eggen dat Chriſtus gheen 
menfcheenis /om dat Gp Godt is: ende Dat hp 
geen God en is / om dat Gp menſche is:eñ dat hp 
nach. Godt noch menfche ents / om dat hy: bep: 
ve God ende menfche is So houden Wp dan dat 
Chriſtus ghelyck hp Bodt ende menſche is / van 
die twee Bercenichde / maer niet vermengde na: 
tueren zijnde / iS onfe Deere ende Waerachtige 
Sone Gods / oock na de menfchept : hoewel niet 

Teghen de daor de menfchept. Want wy moeten He dwa⸗ 
3heftozanen/ linghe Neſtorn Berre van ons verworpen / De 
pn Aid welcke tiever hebbende DE natuere Chziftite verz 
banan feheuren dan te onderfchepden / heeft alfo eenen 
bichten. _ Dobbelen Chriſtum gedicht. Want wp fien dat 

ve Schrifruêre claechjck daer teghen fpzect/ Daer 
degene die van moeder geboren is / Moet Gods 
Sane ghenacmes ende de Maghet ſelve mat de 

rem teaen Moeder onfes Heeren ghenaemt, Mp maeten 
De Eurpcjia: oock De Eutychianiſche raſerie ſchouwen / op dat 
nen de daer wy niet beyde de natueren te niete en maken / als 
beemengden ap willen de eenheydt des perſoons bewüſen 
doen die bepz Want wp hebbẽ nu foo bele getupgeniffen voort⸗ 
de natuere, gebracht / daer in de Godhept Woet van de men: 

fehept onderſcheyden / ende Daer zyn alomme foe 
Beel andere getupgeniffen/ dat fp aack Den alder⸗ 
hartneckichſten couner den mont ſtoppen. Ende 
ick (al wepnich hier na ſommighe vodrtbrengen / 
door de welcke dit ghedichtſel mach te beter ver: 
werpen worden. Ju tegenwoordichtijck fal ons 
een plaetfe ghenach Doen. Want Ehziftus en 
foude fijn lichaem niet eenen tempel ghenaemt 
hebben / hadde de Godhept niet verfchepdelijck 
daer in gewoont. Daeromgheljchk Neſtorius te 
rechte gerdoemt Was in het Epbefinfche Con 
cilium / als oock Eutpchus daer na in het Chat: 
p en 5 want hen mach 5 Sei natueren in 

heiſto noch vermenghen noch verfchepden. 
beep s Ef te onfen tijde 18 oock cen Bichael Der: 
bacrinmet vetus op geſtaen / die niet min ongefchicht ende 
ee ſchadelycũ en is / de weltke een gedichtfel upt het 
ban Serve: Wefen GSods geeſt / vleeſch / ende drie ongheſcha⸗ 
tus de weir⸗ pen elementente ſamen geſmeet / heeft in De plaet⸗ 
keve Dov: fe DES Soons Gode gheſtelt. Endeteneerften 

Juc.i. I2. 
Auc.1.32. 
Luc.1443 · 

oare! Oe 

Deſe bepde 
ketters zijn 
ze rechte Dan 
De kercke 
Gods berz 
wozpen. 

berde, berfaecht Bp dat Ehriftus anders Gods Done 
——— * is / dan fa beere hy in der Maghet buyck opene, 
waerbert nereert is upt den hepligen Geeſt fijn liftichepdt 
matuesen n_ Bebeupet hp Gier toe / te Weten / op Dat hp de on: 
pen fetwen 16 DErfchepdinghe Ber tweer natuerente nicte ma⸗ 
— ke / ende Doe te verſtaen dat Cheiſtus zp een dinck 
toonen vyt Sod / ende upt Den menſehe vermengt: ende 

nochtans nier geacht en worde Godt ende men: 
ſche te zijne. Want met den gantfchen voort⸗ 
ganck finder woorden / arbepdt hp omte bewij: 
fen / datcer chriſtus gheopenbaert was in het 

„Gen aber pleefeh/alleentje (chaduweliche figuerenin Bod 
booortofic waren / Der welcher waerheydt ende vrucht doe 
fommaver eerſt was / doen dat Woort Gods / Ber welcke 
oprechter eer cot Defer eere vexordent was / begonfte waerach⸗ 
Fon tichlyck Gods Sone te stine. “Wp bekennen oot 
„ dat de Middelaer die pr der ARaget is geboren 

Heth. Boeck. Fol.86 

epghenttijck Godts Sone is. Want de menfche 
Ehriſtus en foude niet een fpiegel der onuptfpze: 
kelheker genade Gode zijn/ waer hem niet deſe 
weerdichept gegeven/dat hp de eengeboren So⸗ 
ne Godts zp/ ende ghenaemt worde. Nochtans 
blftde beſchr hvinge der Gemeynte vaft/te Wer 
ten / dat hy de Sone Gods geacht is / om Dat het 
woort woog De tijden der Wereldt uyt den Bader 
gegenereert zijnde) heeft doop perfoonlijcke Herz 
eentnae de menſchelycke natnere aenghenomen, 
ude perfoontijche vereeninghe/ts Lan de Duz —* 

| de Leeraers genaemt / Die eenen perſoon maeckt Wat dé pero 
upt twee natueren: welcke wife van fpzchen gez arce 
vanden is om De raferie HNeſtory te wederleg- zp, 
ghen: want hp dichtede Dat de Sone Godts alfa 
m̃ het vleeſch woonde, dat hp niet gock menfche 
en was, Servetus fept ban ons / als dat Wp eenl me, degens 
dobbelen Dont Godts maken / wanueer wp ſeg⸗ worpingde 
ghen dat het ecuwighe Woort eer het met der — — 
dleeſche beceet wag/zp Godts Bone gheweeſt Wize oor 
ghelyck of Wp pet anders fepden dan dat hp is pept Choſti⸗ 
moden vleeſche gheopenbaert ghemeeft, Want Antwoort⸗ 
om Dat Gp God was eer hp menſche wert / daer⸗ 
omen heeft hp niet begonnen eennteu Godt té 
zijne. ®ock en is daer in gheenongheſchickt⸗ 
Gepdt/dat wp ſegghen dat de Sone Godts is in 
den vleefche ghespenbaert / Die nochtans Lan 
der eeuwighẽr genereringhe aen / heeft altjts de 
Sone Godts gheweeſt. Het welcke de woozdeft 
des Engelg tor Mariam te kermen geven / daer 
Gpfept : Vat upt u fal heplich gheboren wor⸗ 
den / ſal de Sone Godts ghenaemt worden: ghe⸗ 
töc of bp wilde ſegghen / dat de naem des Soons, 
de welcke onder De Wet onbekent was / (oude 
ghemepn ende alamme bekent Worden. et Gomis: 
mede oock over een comt Dat Paulnsfept / te 
weten / Dat Wp nu doo, Chriſtum Godts kine. 
deren zijnde / vrpeljck eft met betrouwen toepen/ 
Abba / Pader, Paren niet dock de heplighe 
Paders voortijden Gods kinderen? Jae fp heb⸗ 
ben op Dit vecht betrouwende / Godt als haren 
Paderaengheroepen, Maer dewĳjle vandien 
tĳt aen Dat de eenichgheboren Sone Godts is 
inde Weereldt Gerfchenen/de Bemelfche Dader: 
yckheyt beter is bekent gheworden / foo fehrift 
Daulus Dit als een fonderljck dinek den rijcke 
Sodts toe. Nochtans moeten Dit baft hou⸗ 
den / dat Bodt nopt noch den Enghelen noch; 
den meufchenis een Dader gheweeſt / anders 
dan om des eenichgheboren Soons Wille: ende 
dat Boornemelijck De menſchen die doa? haer epz 

Luc.i.ʒy 

ghen ongherechticheyt voor Godt hatelyck wa⸗ 
ren / zjn door orwerdiende aenneminghe Kindee 
ren gheworden: am dat Cheiſtus is De natuer⸗ 
che Sone, Hier teghen encan Servetus nief 
egghen / dat dit gheleghen is in de aennemin⸗ Der· Tegen⸗ 
afge tot kinderen / die Godt by hem ſelben hadde weeringbee 
Paorghenomen : Want Gier en Wordt niet ghez eting 
fproken van figueren/ ghelck de berfoeningge HEM 
ende repninghe in het bloet der Heeften getoont 
is: maer dewijl metter Dact gheene Kinderen 
Godts en hebben mogen 5u / foo haer aennez 
minghe niet in Cheiſto het hoeft Ghefondeert 
en mare/ foo ift lander reden datmen den hoofde 
beneemt Dat den leden ghemepnig. Ickcome 
voorder: Dewijſe de Engelen zn in de Scherf: 
tuere hinderen Gods ghenaemt / Der welcker fo 
groote — 5 nief en was aẽ De toecomẽ⸗ 
De verloſſinghe hanghende / ſoo iſt nochtans noo⸗ 
dich / Dat Chriſtus nae der ordeniughe Boor hen 
zp opdat hp hen den Dader verſoene. Ick ſalt 
int co2te wederora verhalen / ende Dat ſelve ſeg⸗ 
gê hande menſchelckẽe geſlachte. Deijle bes⸗ 
de de Engelen eñ ——— 55 van Den Ee 

Ĳ 

Pale zet 



Cap.14. 

- harer Bepder zijn/is Dat het Waerachtiag í 

Col. itu 5. 

Wee Te⸗ 
genworpun⸗ 

gie 

Antwooꝛt. 

alſoo/maer Paulus leert veel anders. 

Vandekenniffe Gods des Verloffers be J 
ſten oorſpronck aen op deſe conditie gheſchapen / inde voorghenomende plaetſe en verſtaet Pau⸗ 
te weten / Dat Gode ſoude eenghemeyn Dader, lus niet anders dat de gene die nac Den vleeſche 

Paulus fept : dat Chaftus is altdts het Hooft 

ppe hebben: fa dunckt mp dat ick wetende recht 
beflupte / dat de Bone Godts oock ig Loor de 
fcheppinge der Werelt geweeft, 
6 If dat hp eerft is begonnen Godts Sone 
te Worden Ban dier tHt aen / in welcken hp is in 
Get bleefth geopenbaert; fa fal Daer upt bolgen/ 
dat hp oock om der menfchelpeker natueren Wil: 
te Godts Sone is Serverus ende fijns gelijke 
rafende menſchen / Willen Dat Chaſtus die in 
het Bleefch verfchenenis / zy Godts Sone: om 
dat hy bupten her vleefch met en heeft moghen 
dien naem hebben. Laetſe nu my antwoorden, 
of hy nae beyde de natueren ende om bepder na: 
ticren wille Godts Sone is. Sp —— rb 

‚Kennen wel dat Cheiſtus inhet menſchelyck 

Chꝛſtus ie 
De ware nas 
tuerlycke enz 
Ve eenige 
one Gods: 
met welcke 
merck⸗ teec⸗ 
ken he bar 
Den Kinderen 
der aenne⸗ 
minge / Dat 
is / van allen 
uptvercore⸗ 
nen Godts 
inden (elven 
Chꝛiſto onz 
Deefchepaen 
wort. 

Vom.i? 1.2. 

2;C0oꝛ.15: 4. 

Tweeſms is 
een 

Sone / te Wez 
ten/ Godts 
ende des 
menſchen. 

vleeſch Godts Sone ghenaemt wordt: hiet gez 
lyck de gheloovighe / door aenneminge ende gez 
nade alleenlijck: maer een waerachtigh ende naz 
tuerlijch/ ende daerom een eenich Sone: ſoo dat 
hp met Dit teken is onderfchepden Lan alle an: 
dere, Want ons Die wp zyn tot het nieuwe leven 
weder gebozen/heeft God geweerdicht ſyne kin: 
deren te noemen : maer den naem Des waerach⸗ 
tigen ende eengheboren Soons / gheeft hp Chi 
{ta alleenlijck. Maer hoe is Die alleen in fo groot 
ecn gheral ber broederen / anders Dan om dat hu 
Yan natuere Geeft dat wp upt gifte ontfanghen 
hebben? Ende deſe eere beftrechen Wp tot DE ge: 
Geelen perfoon des Middelgers / dat hp Waer: 
achtighlyck ende epgentljck zp de Sone Gods, 
Die oock upt der Waget gebogen is / eñ hem fel- 
Hen tot eeu offerhande acn het kruyce geoffert 
heeft + maer nochtang om der Godhepdt wille 
ghelyck Paulus leert als hp fept/ dat hp ig upt⸗ 
gefonderr tot het Euangelium Godts / het welc: 
he Gp te boren belooft hadde van fjnen Sone, 
de welcke ghebozenis upt den zade Davids nae 
het bleefch/ eñ ig verklaert Godts Done te zijne 
inder kracht, MWaerom faude hy hem met on: 
derfchept Davide (one noemen/ ende daer bovẽ 
bp ſegghen dat hp is berklaert gemeeft Godts 
Sone te zijne / ten ware Dat hp Wilde te kennen 
geben / Dat fulcr Ban elders dan ban het vleeſch 
komt, Want gelijck hp ergens fept/Dat hp gele: 
den Geeft nae De ſwackheyt des vſleeſchs / erde ig 
weder opgeftaen door De kracht des Geerts / al: 
foa ſtelt hyp nu hier een onderfchept tuſſchen bep: 
Denatueren. Spmoeten voorwaer bekennen, 
Dat hp gelyck hp wan der moeder ontfange beeft 
Waeron hp Davids Sone ghenaemt Woet : alto 
pock ban den Pader heeft Waerom hp Godts 
Sone is / ende dat Dit pet anderg ende verfchep: 
dens ig vande menfcheljcke natuere, De fchzifz 
tuere gheeft hem twee namen / ende neemt hem 
in vele plaetfennu Godts Sone / nu den Sone 
des menfchen, Dan dentweeden naem en kan: 
men geenen twiſt in beenghen / Dat hp niet en 
{oude nae de ghemepn wijte der Mebreefcher taz 
le de Sone des menfchengenaemt zyn / om dat 
bp is upt Adams gheflachte ende naekomers. 
Ende ich ſegghe wederam dat hp om der Godt: 
hepdt ende des ceuwighen wefens wilte/ Godts 
Sone ghenaemt wordt. Want het betaemt alfoo 
wel datment vande Gobdljcke natuere verſtae 
Dat hy genaemt mort Godts Sone / als het van 
de menfcheljcke natuere verftaen wordt / dat hp 
genaemt wort De Sone des menfchen, Homma, 

s dat 
‚inder cracht verclaert Gods Sooncte 

geweeſt / ende eerſtgeboren aller creatuere gm | 
Dat Ip ſoude in allé de oberhant ende heerſchap 

is upt Den zade Davide gegenereert / gotkig 

Mc te zyn DAN moins. ° gelijck hp erghens leert Dat Cheiſtus Die upt 
De Goden is ghecomen nae den vieeſche / is Goù 
ghepreſen in Ber eeuwichepdt. Iſt dat in bepde 
plaetfen een onderfchept bepder natuere bettec⸗ 
kent wordt / met wat recht Fullen fp verſaken 
Dat hp de Sone Godts is daor natuere / die oock 
nae het vleeſch is Des menſchen ſone? Des Cenei 
7 „Sp ſtaen Wel feet beroerlyck op De befchers worvingne. 
minghe haerder Dwalinghe / te weten, dat Pau Lon ts3ö, 
lus ſept Dat Godt ſynen epgenen Done niet ghez 
fpaert en beeft. Item / datde Enghel gheboden Luce 1.32. 
beeft Datmen Dien felwen die upt der Maget ge⸗ 
bazen wordt / (ouden den Sone des alder hooch⸗ 
ften noemen, Maer op dat fp hem ſelven op fag Antwoort.⸗ 
pdel een teghenworpinghe fa niet en Berhooveers 
dighen) laerfe een wepnich met ons overleggen⸗ 
boe crachtichtjek fp argumenteren, Aant ifk 
Datmen wel beflupt datde Sone Godts fijn bez 
gin beef: var afp ob om datde ghene 
Die ontfanghen el Godts Done ghenaem wozt/ 
fao falt oock volghen / dan het woordt ig begon: 
nen te zjn Ban in ſyne openbaringhe in hee 
Bleefch/ om Dat Joannes fept / bat hp bercanz 
Dicht van het woort des levens dat fijne Banden 
ghehandelt hebben. Defghelijcr bat bp den Pra: 
pete ghelefen wordt: Ghy Bethelem aerde Auz 
Da zijt cleyn onder De Dupfende Guda : uprufat Miche, vez 
mp een Hertoghe gebogen Wordenjdie mijn 
bolck Iſrael reghẽere: ende fijn pt ganch ig ban 
den beginne/Dan de daghen der ceutwichepts hoe 
ſullen (p moeten die uptiegghen / ift dat fn wit- 
ten fulche Wwijfe Lan argumenteren bolahen & 
Want ick hebbe ghetuycht / dat wp met Neſto⸗ 

goan: rea), 

rioniet engheuoelen / Die eenen Hobbelen CHpiz 
ſtum ghevoecht heeft: Want nae onfe eere heeft 
Chꝛiſtũs ons daar Get vecht der broederlycker 
gereeninge met hem Godts kinderen gemaecht/ 
om Dat hp in Get bleefch Dat hp van ons heeft 
aengbhenomen/ is de eengheboren Godts Sone, 
Ende Uuguftinug bermaent Wijffelijck /Dat het 
een luchtich ſpieghel is der Wwonderlijcker ende 
fonderlijcher gjenaden Godts / dat hp foo herre 
bp mensche ie / defe eere vercreghen heeft / die hp 
nieten conde verdienen, Saa is dan Chriftug 
oock nae den vleeſche met defe uptnementhepdt 
ban des moeders bupch aen verciert ghemeeft/ 
dat Gp ſoude Godes Sone zyn. Pochtans en 
moeten in De eenheydt des perſoons niet eeni⸗ 
ghe bermenginghe dichten / waer doop het gene 
dat der Godhepdt epghentlijck toe camt / (oude 
wech ghenomen worden, Ende dat het eeuwi⸗ 
ghe woort Godts) ende Chriſtus / wordt op vers 
ſcheyden wijfe Godts Sone ghenoemt / nae dat 
De twee natueren in eenen perfoon vereenicht 
zĳn:daer nen ig niet meer onghefchickthepdt 4 
dan dat hp om verſchepden oorſaken / ende Door 
verfchepden aenfien/ nu Godts Sone, nudes 
menfchen Sone / ghenoemt wordt. De ander Bes Cegens 
teghenwoepinge Serveti en beſwaert ong oock wozpinape, 
niet feerder / te weten / Dat Cheiſtus eer Gp is in 
Get bleefchnerfchenen / nerghens ghenaemt cn 
wordt Godts Sone / anders dan onder een onz 
epghentlhche wife van fpzeken., Want hoewel 
hydoe dupſterlycker beſchreven wert/ nochtans 
dewyle nu claerljcker beweſen is / dat hp niet 
anders enig eeuwich God, geweeft/ Ban om Dat 
bhp was het woort van Den eeuwigen Dader ge: 
genereert ; ende dat Defe naem den perfoon des 
Middelaers / welcken hp heeft aengenomen/nict 
andergtoeencamt / Dan om dat bp Godt isin 

Autbwooꝛt. 



Cap.1s. > Heel 
Den vleeſche geopenbaert: ende dat Godt de Va⸗ 
Der niet éd foude van den beginne aca alfao ghe⸗ 

0 woest geweeft hebbeẽ hadde niet Dae —— 
ebherzas onderktighe acnfienj relatie/ ende verghelyckin 

fe maeghſchap eñ vaderlichhept genomen worde 
in es ende op de aerde. Mier upt ift oock 
lirht te Berfraen/Dat de Sone Godts oock onder 
de Det ende Propheten gheweeftis / eer Defe 
naem getmepn was mde Ghemennte. Iſt datz 
menaïfeeiilijch van ei * EE bogen 
ban de Mrabyemerenhosdhept Gods ſpre €, 
befrtr 8 Dat De wen Ges 5 — ms Soons 

0.30.4.) Oribe hck is / ſeggende: Seght ſynen naem 
pist if dat — 325 — ofte yns Sooñs naem. Ach 

meet 
fuite Defe getupgeniffe feer {waer achten, Ick en 
ſteune vock niet ſeer Daet op / anders Dan dat fu 

… — Bewijff Bat die boofeldeh ſpotten / die verſakẽ dat 
Bevefrigine Chriſtus Godts Dane is, anders dan ſo verve 
ae/- genomen Gpr menfthe aGewarden, Boven deſen Gebben 
beten Alle de ontfte Leergers riet eendrachtigen mon⸗ 
Dee ouden De Dit ſebbe foo openbaerlijck berumeht / dat dier 
Eveoiogan: menfchemonbefchaemthept niet alleenlck ſpot⸗ 
en teïpchyjtmaer oock grouwelic is / die beſtaen Aver 

neum ende Tertulianum ons teghen te wor 
pen / De welche besde bekennen datde Soie 
Godts sponftenljek ge weeft; DE welcke Haer na 
ts ſienijck verschenen, F 
8Ende hoewel Servetus grouwelycke onge⸗ 
ſchickte dwalinghen ghehoopt heeft / de welche 
men anders mogelyck met en ſouden aennemen 
noch goet achten: nochtans alle Dieden Sone 

k pd ps en — lede — asl 
een arowmee ghy fult fien ft dat ghphen naerder komt / dar 
— uiten voe laté dat hp niet anders Godts Sor 
fli menfchez ne en is / dan om dat hp inder — büpck 
— — ontfanghen is upt den heylighen Geeft: ghelyck 
Bee Lie APantcheen voortijden gebicht hebben) dar de 
God, stele des menfchen upt Godt gheſproten is / om 

Dat fp lafen dar Bode heeft in Noam eenen blag 
des levens geblafen. Want fp houden den naem 
Soon / fo ſtjf / dat fp tüſſchen de natueren gheen 
onderſcheyt en laten / maer roepen onbeſchepde⸗ 
lick Dat De menſche Chriſtus is Gods Sone/om 
dat Gp na de menfchelicke natuere upt Godt gez 
borenis. fo wort de eeuwige genereringe Der 
wyſheydt die Salomon betuycht / Weth gens: 
mien / —— —5 — —5 
niet aengheſien / ofte in de plaetſe der nenſcheyt 

* Erdee woet een phantaſtieh lichaem gheſet. Het ware 
ſehadeneke mel mut dat de grofſte verſtrickinghen Serveti / 
oalingben, Daer mede Gp Gem ſen ende (ommige andere 
twederlept en betoovert heeft / wederleyt worden / op Dat de 
toer — Godſalige tefers door Dit exempel bernaẽt zijn: 

de / henfefsen in foberhepdt ende matichept hou⸗ 
Den: nochtans achte ic Dat Get te vergeefs foude 

Befomma zyn / dewyle ick Dit in eenen fonderlijcken Boeck 

CTbeſluwt 
Der voor⸗ 
gaende te⸗ 
geuworpin⸗ 
gen/boogt= 
brengende 

Geu.⁊.. 

Mo. ꝛz⸗ 
Geels 24. 4. 

deſer dwa· gedaen hadde. De ſomma is dit: Dat de Sone 
el eg Gods sp van den beginne aen cen gedacnte ge: 
toofichepe Weeſt / ende dat hy alreede ten menſche verordent 
wordt corte⸗ Was / Die het weſentlick beelt Godts (oude zijn 
honet _ Ende Gp en bekzent geen ander Woot Godsjdan 

in den wptwendigen ſchjn. Lp fept Dat Dit zp de 
genereringe ge weeft /te meren / dat de Witie om 
den Sone regenereren / {8 ban den Begimne aen 
inSod gegenereert geweeſt / de welcke dock met 

der daet geſchiet is als Chriſtus is menſche gez 
waden, Hierentuſſthen verniengt hy den Geeft 
met Den Woorde / ſeggende / bat Sod het onften- 
lick Wozdt ende den Geeſt / verordent / ende bez 
deelt heeft in vleeſch eũ ziele, Souuna/ de ſchep⸗ 
pinge ende makinge Cheiſti/ is nae ſyn ghevoe 
enin de ſtede der genertermghe / maer die eerſt 

ge geweeſt mer den Sone / Doo? den Welcken al⸗ 

fdat de gere Die kyfachtigh zyn niet en. 

1. Boeck. Fol.87 
fac het aenſien cen duyſter ende: ſchaduweljck 
Sone was / die is (ſeyt hy ten epude gegenereert 

| doorhet Woot / Welch woorde hy De werckin⸗ 
ge deg zaets toe ſchryft. Wier upr {al volgen / dat 
dock De wijnen ende honden Godts kinderen 
zyn / dewÿle ſp upt den oorſprouckelijcken zade 
des woorts Gods gefchapen ziju. Ende hoewel 
bp Cheriſtum upt Drie ongheſchapen elementen 
fmeedt / opdat hy 3 upt het wefen/ Gods gegee 
nereert / nochtans Bicht hy hem alſo de eerſtge⸗ 
boren onder De eveatueren/ dat doc de ffeenen na 
haren graet De ſelve weſentlhyeke Badrhept heb⸗ 
ben. “Ende op Dat hp niet enſehyne Chriſtum 

| Bam ſyn Godthept te berooven / ſo ſeyt Gp dat het 
vleeſch Chriſti is van der ſebber fubftantie met 
Godr/ende dat het Wooꝛt is menſche geworden 
Dao DE veranderinge des vleeſchs in God. Alſo 
Dewile hp niet en can begrijpen dat Cheriſtus 
Gods Sone sp / ten zp Dat ſyn oleeſch zp upt het 
Wefen Gods gecomen / ende mGodhepdt veran 
dert / fao beengt Gaden eeuwighen perfaon des 
Soons te niere / ende bencemt ong den fone Dar 
vids /die tot cent Berloffer belooft mas, Wp we⸗ 
derhaelt wel dickmael Dat de Sone is van God 
ghegenereert gheweeſt / door werenfchap ende 
pꝛedeſtinatie:maer dat hp ten epnde is menſche 
ghemaeckt wpt De materie die in den beginne by vere 
„Godt (teen in drie elementen / de welche daer ; Hanns 
na verſchenen* inder eerfte licht der Werelt/ Hin Dat gogtez 

antepnen fehandeljch hp dDickmael tegen Gem felwen ſtrut ANEEne 
dat ware Beel te lanck te verhalen. We dit corte 

begrijp ſullen de rechtſinnighe Leſers verſtaen / 
dat de hope der ſalicheydt door de liſtighe ende 
fubtyle oamewegen Dieng onreynẽ honts/ gant⸗ 
ſcheinck was uytgebluſcht. Want waer herdat 
Het vleeſch in Chriſto de Godthepdt ſelve waref 
Hoo enfoude het niet langher ſynen tempel zn. 
Oack en connen Wp gheenen verloffer hebben / 
andes Dan die pt Abrahams erde Davids 
zaet ghegenereert ende Waerathtichlck na den 
bleefehe is menfche geworden. Ende bp fleurt Taura 
verkeerdelijck op De Woorden Joannis / te we⸗ 
ten / dat het Wooꝛt is vleefch geworden. Want 
ghelyck Die Woorden de dwalinghe Neſtoru Wez 
derſtaen / alfoo en helpen fp sack Bit goddelsos 
ghedichtſel niet het welche Eutpches heeft ghe⸗ 
vorden, Pant het voornemen des Cuangheli⸗ 
fien / en was anders niet / dandathp wilde de 
waerhepdr des perſoons Chzifti bewſen in 
twee natueren. 

Het xy. Capittel. 

Datmen om te weten waer toe Chriſtus ghe- 
fonden “is, vende” wat hy ons - aenghebracht 
heeft „ “moet voornemelijck drie dingnen in 
hemvaenmercken 4 te weren ; ‘het Prophetifche 

‚ampt ‚> het Coninckrijcke „ende het” Priefter- 
dom; © : 

Douſtinus fept wel dat de Ketters/ hoewel Euchirid. ad 
L£Afp Ben naent pair in den ment hebben, ——— 
nochtans hem niet boot een ghemeyn fonda⸗ Chriſtus 
(ment metde Sodtfaſighe en hebben, maer dat aleen 
(bit de Ghemepnte epaben blijft; - Want ift dar: Pp denkers 
‚men neerſtichliek de Dingen genmerct / Die Chie vaitepen 
ſto toe comen / ſo wort Theiſtus alleenljck met Cbrifteren 
deungen bp hen ghevponden naer et der daet 
enis Hg bp hen niet. Aſo de Papiſten te delen tij- men, 
be / hoewel fp met den mont den Sone Godts, 
den Derloſſer der werelt noemen / nochtans dez 
wite het hengeuoech is dat fp den naer hebben/ ——— 
eñ berooven hem vaun fijn crachtert cerlijchhept/ 
| fog Mozt Dat woort gl te rechte van hen ghe⸗ Colzeras 
ſept / te weten / Dat ſy het Hooft niet en houden, ven 

P ij Daer⸗ 

de wolſcke ende calumme des vpers. Poort hoe merck deſes 



Capeię. Van de kenmifle Gods des Verloſſers, 
Danden Daerom op dat het geloove een vaſte ende ſeker diken / Be ghebzokene ban herte genefen/ den gez 

uptvercore⸗ 
nen Godts / materie der falfchepr in Chriſto vinde / ende alfa vangenen verloſſinghe / ende een ſonderlinge jaer 
tozdt Cizis in hem ruſte / ſoo moetmen deſen gront leggen / des welbehagens vercondigen/cte, Wp fien hier Zo ie yv van 
frus Waer: 

Dele bevolen wasjm drie Deelen. gheleghen is, Want 
lijc bekent 
voor een 
Bꝛophete / 
Toniũc ende 

te meten / dat het ampt dat hem panden Dader | 

Gp-is tot cenen Prophete / ende Coninck / ende | d 
Peieſter ghegevyen: hoewel deſe namen te weten / ghewaonlgehe Wijte / want hp wort van de ans enderat net | 
ware wepniclh voordeel / ten Ware datmen oock | bere Leeraers / die Dit feloe ampt hadden / onder⸗ 

Hoogte Prie- het epnde ende gebruyek daer van wiſte. Want |fchepden, „Ende hier. moenhen wederom aenz 
ger ver heres Defe namen Worden oock in het Paufdom ghe⸗wmercken / dat hp de jalbinahe niet en Geeft alleen⸗ ons. 

Dat hpig mer den Gheeſt ahefalft gheweeſt / om ahefaift cen 
dat hp foude zjn een _ghetupahe ende vertendi⸗ BM Ban” 
gher der ghenade des Daders : ende Dat niet NAE riche ampt/ 

fo ſeer boa: 
gem (elven 
als Booz 

nacmt / maer ſonder beweginghe ofte groote | lijck voor hem ſelven ontfanghen / am het leer 
vrucht / alg daermen niet en meer wat een pege: | ampt te bedienen : maer voor ſyn gantſche lie 
lyck naem vervaet. Wy hebben boven gefept/ 

oa beel bet hoewel Bodt fu. volck nopt-en Geeft verlaten 
Prorhenltbe ſonder leere die nut ende genoech ſaem tor (alie: 
fangt:fois hepdt ware / maer Geeft lander ophouden den eer 
Dele ecu bere nen Propheet nae den anderen -ghefonden : dat 
—— nochtans De herten der godſalighen altdts dit 
mienautcde gheloove ghehadt hebben-/ Hatmen dut eerſt in 
Godfalighe de toecomenfte Meſſie moefte Bat volcomen licht 
ginder nelDet mes perftants hopen:ſo dat aack defe mepninghe 
men licht vee was onder He Damaritanen gecomen / (De welc⸗ 
bevftants geze nochtans De waerachtighe religie nopt ale: 
Hooptenne eten en hebben) want Dit is openbaer upt De 
Bebben, “Moorden der veouwe / de welche fepts ALS dief: 

fias fal ghecomen ziju / Dan fal hp ong alte dinck 
leeren, Ende dit en mepnden de Joden niet ſon⸗ 
der oorſake / maer gheljck fp doop ſekere getup- 
geniffen Godts ahelcert waren / alfe ghetaof ben 
fpt. De woorden Efaie ſyn claer / daer hp fept : 
Siet / ick hebbe hem ahefer den volcken tot eenen 
getupahe « ick hebbe hem den volcken tor eenen 
tepefman endemeefter ghegeven: te weten/ ghe⸗ 
Ick bp nu erghens hem heeft den Enghel ofte 
uptleggher des grooten raets ghenaemt, Wier: 
emme daer de Apoſtel wil De voſmaecktheyt der 
Euangelifche leeve pryſen / fept eerft / Dat Godt 
Hoortijden heeft menichfing onder menigerlep 
figueren tot de Daders gheſproken Door Peo: 

gretzeerer, “Pheten) ende Daer na fept Gp/ Dat Godt beeft ten 
Inetften tot ons: gefproken door ſynen lieben So⸗ 

iſod bat De Ne · Ent dewyle het gemeyn ampt der Propheten 
Propheren Wwas / de Gemeynte in hope te houden / ende dock 
metbare «te verſtercken tot de comfte des Middelaers / 
oponau  Daerom lefen wp dat de geloovighe in haer ver: 
&Bovs in pos ſtropinghe geclaecht hebben / dat fp van dat ghe⸗ 
pe gehouden Waonlijeke goet berooft waren : gheljck als fp 
— 3— es fegaben: *IPp en fien onſe teeckenenniet:daer en 
toer“ romrres is gheen Prophete onder ons : Daer en is gheen 
Die allein: kenner meer, Maer dewyle Chriſtus nu niet 
Zenfaude verre en Was /foo is Danicli tjt verordent / om 
“Pfalra.oe Hetghefichte ende De Prophetie te verſeghelen / 
Paniezae niet alleenlycken omdat De Prophetie daer van 

Daer gheſproken wordt / ſoude haer ſeker autori⸗ 
teyt hebben: maer om dat de Gheloovighe ſou⸗ 
den goets moets voor eenen tijt ſonder Prophe⸗ 
ten zjn. / om Dat de volhepdt ende het flot aller 
„openbaringhennae bp Was, 
"2 Mooxmeetmenaenmercken / Dat de naem⸗ 
Cheiſti / deſen deien ampten toe eomt: Want wp 

wepe bots meten Dat onder De Wet alfoo wel De Prorhe 
ghefepttegesten / alg, Priefterg ende Coninghen abefalft 
lfetesijn — waren. Waer upt den beloofden Middeſaer de 
belonderidek perlijcke ende ghewaonlijeke naem Meſſias / gez 
ninclgeher poteen Was, Ende hoewel ick bekenne dat hp 
—— —— om ef — —9— des 

oort, Meſſias ghenoemt ( gheljek ick oock erghen 
th en bewefen hebbe) foo Geeft nochtans de Pzop: 
vre Dzopbete tiſche eũ Prieſterljcke falbinge oock haer plact: 
Se enertick ‚fe / Ende en mact Ban ons niet vergeten worden 

ere, de Paopbetijche ſalvinghe Wordt uptdzuchelijck 
gemeldet bp Eſaiam in defe woorden / De Geeft 

Craiova, Beg Heeren is op mp / daerom heeft De Veere mp 
ucarg. …gefalft/om Dat ick faude Den fachtmoedigen pres 

Poan, 4,2 Se 

Eſa.554 

Efai.9.6. 

chaem / op dat de cracht des Gheeſts met de gez 
duerighe predikinghe Des Cuangbelij ober cen 
come, dBierentufichen blyft dit vaſt / dat door de⸗ 
fe volmaecktheyt De leere die hp gebracht heeft / 
alle pꝛopheteñ gheepndicht zjn : foo dat Die fyn 
autogitept vercopten/die mer den Euangelio niet 
te bredenzijnde / pets vreemts daer toe fetten, 
Pant De ftemme die haer ghelupt heeft upt den 2 Weeeiez 
Hemel ghegheven/ heeft hem bovenalle andere (atbinae. 
met een fonderlijche previlegie verhewen/feggen- * a, 2.17, 
de : * Deſe is mijnlieve Sone / Woot hem, — 
Daer ig deſe falvinghe van den hoofde opde sucses 
leden gheftoet / abeljck vanden Prophete Joel ende.r35. 
voorfept was. VWe fonen (uilen propheteren/ IJoel. 2.28. 
ende uwe Dochters fullen geſichten fien/etc. El os so, 
dat Paulusfeptdat Chuftus ons is gegheven co1.:3. 
tot wſheyt: ende op een ander plactfe : Dat al: 
le de (chatten der wijf Gept ende Des verſtants in 
hem verborghen zijn/ datis wepnich anderste 
berftaen/ te weten / Dat bupten hem niet en is te mr nobiſa⸗ 
weten / eñ Dat die de gantſche ongemeten graat: kelijchtept: 
hept der hemelfcher geeden vervãet Hebben / dic ver feibet 
Doo? het gheloove verſtaen hoedanich hp ig. 
Daerom ſchryft hy erghens: Ick en hebbe niet 
gheacht pet te Weren / anders Ban Jeſum Chri⸗ ; Corax, 
ftum/ende dien ſelnen ghecrupſt: het welche feer 
waerachtichië : Want het euis niet ge oorlooft 
voorder te gaf Dan de eenuoudichept Des Euan⸗ 
gelij ftrechet. Ende hier toc Dient De Propheti⸗ et 
fche Weerdichept in Chrifto / opdat Wp weten Beroe” 
Dat alle volmaechte Wijfhepdt is in Be ſomma vaer van., 
beſloten / die hp geleert Geeft. 
3 2u came ick tot het Coninckrdche / waer notter vijca; 
van ick te vergheefs (oude fpreken / waren de Ehzifs 
Tefers niet eerſt bermaent Dat het een geeftelic: nemers,” 
ke natuere heeft: Want Daer upt Wordt berftaen wozdr ſone 
waer toc het Dient / ende Wat Boordeel her ons ccuwichept 
doet / ende alle fou ctacht ef ceuwichept, Efi die Erne vr, 
eeuwicheyt die de Enghel be @Danielem Den per⸗ we 13 twee 
foa Chꝛiſti toe ſchryft / De ſelbe Wordt te vecht beriep. 
daor DE Engel bp Lucam der falichept des Holcr beg 
toegeaecht. Maer defe eeuwichept is aac twee: “73 
derlep te verſtaẽ. Want de eene comt DE ga ntſchẽ eme: cait 
fichame der gemepnte toe / de ander tamt eenen den gant: 
pegeljcken ſidtmate eygentlyck toe, Dan de eers (eben liez 
fte moetmen Dat berftaen Dat in den Pfalm ghe⸗ seed * 
fept wort : Ich hebbe cenmael David aGefwmoe roe ett 
ren bp mjn heplichept / ick en fal niet liegen/ fijn Wfat.so.36, 
zaet (al inder eeuwichepdt blyven / ſynen tjzoan 27:35 
fal zjn gheljck de Donne boo? mju acuan, 
ghelhck de Mane ſal hy bebefticht worden cen 
wichſyck / ende een ghetrouwe ghetuyghe in den 
Wemel, Mant hetis ſonder twijfel dat Godt 
Daer belooft / dat hp door De hant ſynes Soons 
fal een ceuwich regeerder ende Befchermer ſyner 
ghemepntesijn. Want de waerhepdt deſer pro⸗ 
pᷣhetie en (al nergens anders dan in Chꝛiſto gez 
bonden Wopden # Want terffont mac Den doot 
Salomonis / is de weerdichept — sneerde: 
ten meeſten deele vervallen / ende is met ſchau⸗ 
de des gheſlachtes Davids / eenen anderen gez 
mepnen manne gegeven: daer nac isk fp lancks fa 1RE: 129 zo, 

meer 



Cap.15. 
racer vermindert / tot Dat fp ter eynde is met 
droevighen eude ſchandelickẽ zerderve vergaen, 
Delen felben ſin hebben Die Waogden Daer mede 
Eſaias uxt rocpt ſeggende: Die (al fijn geſlach⸗ 
tẽ vertellen. anr hy Betupeht alſoo dat Chei⸗ 
tus (al na fr doet blijven lebende / Dat ooch (ijz: 
weleden met lyemwercenicht worden. Dacrom 
ſoo wanneer wy hooren Dat Chriſto wort eeuwi⸗ 
ghe macht toegeſchreven / ſoo ſullen wogedach⸗ 
Tch zijn / dat de eruwigheyt der ghemeynte Daer 
mede beveſticht wordt / op dat ſp onder de bez 
rserljcke bedruckingen Daer mede fp altyts gez 
quelt wordt / ende ouder die ware ende grouwe⸗ 
hijche beroêringen die mer aber eel elfendighept 
deeygen / gefont ende ongeſchent blijve. -Alfo ars 

Pſal.a. 2. David de ſtoutigheyt der vpandé beſpot / die Get: 
joch Godts / ende ſyns Cheiſti willen af bzeken/ 
ende fepdr dat de Coningen ende J2incen te herz 
heefs oproer maecken / om Dat He gene Die inde 

3 Bemelen waart / ſterck genoech is om haer ghe⸗ 
welt te verhinderen ; ende alfeo de God(atiahe 
Han de eeuwighe bejcherminghe Ber Gheneyn⸗ 

te verſekert / foo gheeft hy moct cat goede hope / 
foo wanneer (p verdaucht wart, Aſſo als hp er: 
gens fept in dẽn perfoon Bodie: Sidt ce myuer 

Batt Pete pechgeer hant / tot dar ief uwe vpanden feite tot 
Acroz.2iz4e een voetbanck uwer boeten: fe vermaent Gj Dat 

hoewel bele machtighe panden eendrachtigh 
ſtaen om De Ghemeente te beftormen / „dat ſp 
nochtans geen macht en hebben om overhandt 
te hebben tegen dat onveranderlijck voornemen 
Godts / waer daor hp ſynen Done heeft tot eenẽ 
teuwighen Coninck gheſtelt. Hier upt volcht 

Gais 32e 

getghes Dat het niet mogelycũ en is / Dat de Bupelmet 
” re fer De gantſche werelt foude kannen te eenigen tijde 

de Gemeente Cheiſti te niete maken, de welche 
in Den eeuwighen troon Chriſti ahefondeert ig, 

“patander Nu ſoo Heel een pegbeljer fouderijek ghebzupek 
tomt een pes gen gaet / deſe felve eeu wigheyt maet ons opbef: 
getjek udt⸗ fen tot de Hope der ſaligher onſterffelyckhendt / 
Tekenen want al wat gerdiſth ende ban der Wereldt is/ 

“__Datig rtlijtk/ja ooch ber ganckelúch; gelijck Wap 
fien. Daeroni betupcht Chriſtus / dat ſyn rck 
niet enig vander Wereldt / op dat hp onſe hope 
hae den Wemel op heffe. Sommna /foa Wanneer 

oane Br36s 

eenpegeljehk Ben one hoort / dat het rycke Chri⸗ 
ti gheefteltjch is / fo (al hp Daer deſe ſtemme verz 
Werkt zjnde/tot de hope van een Beter leben ko⸗ 
men / endéals Wp hoogen dat Get Doop de hant 
Chꝛiſti beſchermt wordt / faa laet ons De Halle 
vrucht ſynder ghenade in De toekomende werelt 
verwachten. 
Dat wp gefepdt hebben / dat De kracht ende 
nuttigheydt des rcx Chriſti niet anders en [tan 

goos Dar vanguüs berftaen worden / Dan als Wp bekennen 
het Bijcke dat het gheeſtelck is / dat is opeubaer genoegh 
Epnftigee hier upt/ Dat onte conditie hier Bitter ende ellen: 
faders) Died is, dewyle wp den gantfchen loop onſes le 
boor goede, ven moeten ſtryden onder het krupce. Daerom⸗ 
ren wy daer Me Wat fauder ons helpen dat Wp onder Des 
wt fchep: _ Hemelſehen Conincx rjche verſameit Waren/ten 
eten. Ware Bat Wp de vaucht daer van hadden bupten 
wiffe ves gee⸗ Den ſtant deſes aertſthen levens? Daerom moe: 
er ‚ten wp weten dat alle gheluckiahepdt dic ons in 
bereikt Ehgifto belooft wozdt/ niet en 18 in Het upt wen: 
tet denecus digh goet ghelegen / als dat wp een vrolyck ende 
Wigen leben, gecuft leven leyden / in ryckdom bloepen/ (onder 

weeefe ban eenighe ſchade zjn / ende in Welluften 
Die het vleeſch pleecht te begeeren / onervloepen. 

ze FAaeckt Maer Dat fp cpghentlck is — Demelfche 
_ enstyckmet ſeven. — in De werdt de gheluchige 

t „he Ees ende ghewenſchte kant des Icvensg/ ig eenfdeers 

Maer upt 
bekent 

ter fatighepein De overdloedichept alles goets eñ vrede des dicheydt foude over, De hongherig 

Het. Boeck, 

ï 

| Fol.88, 
gheleghen j waer doo? hy Han het uptwendich 
gheweit bebzijt wort: alſoo maecht Ehriſtus de 
ſyne rijcke in allen dinghen die tot de eenwighe 
fatichepe der ziele noodich zijn / ende Wapentfe Marct 
met cracht / Waer door fp moghen onberwinne⸗ ons onber. — 
lek facen teghen allerlep op toop gheeſtelycken winnelijck 
bpanden, Waer unt Wp berftaen dat hp meer enuale 
om onfênt wille / dan om ſynent Will regneert / beande, F 
ende Dat in wendichſyck ende uptwendichlijchste 
weien/ op dat wp met de gaven des geeft (ban 
de welche wy upt der natuere pdel ziju) Berbule 
zynde woghen upt He eerftclinghen ende voor⸗ 
veuchten ghewoeten / Dat wp waerachtichtijck 
met Godt vereenicht zijn tot boimaechte geſuc⸗ 
kichept. Boven dien op Dat Wp op de cracht det 
ſelven Geeft betrouwende/ niet en twijfelen dat 
wy fullen tegen den Gupbel / ende de Werelt ns 
ende al War hunderlijck is / altydts oberwinmerg 
wefen. Hier toe dient De antwoorde Chꝛiſti rot Tuc, 
de Pharizeen/ Dat hetrjche Godsnietencomt ° 
met den uptwendighen ſchyn / Want het binnen 
ons ig, Want hete der waerhent ghelyck / dez 
wie Chafing belede hadde hem felben Dien Co - 
ninck te zyne / onder Den welcken ſy moeften de 
opperſte zegheninghe hopen / dat be Goden hem 
upt ſpot gebeden hebben / dat hp foude fijne teecz 
kenen toonen. Maer op Dat fp niet dbaafeid ken 
blijve op Get uptwendige (rende De wijle fp meer. 
Dante feer tor Der aerde genegen Waren) ſo ge⸗ 
biet Chriſtus hen dat fp in hare confcientien 
gaen/ want het riche Godsis rechtueerdichept Born 14 170 
veede ende vreuchde in den hepligen Geeft, Bier 
mede worden Wp in het corte gheleert Wat wp 
doo? het riche Chriſti ghecrygen. Mant dewiie 
et niet aerdiſch noch vleeſcheſyck / noch der ber: — 
orventhept onderworpen / maer gheeſtelyck is / 

foo. worden Wp daer Doo? opgheheven tor inhet sons” 
eeuwige leen ; op Dat Wp Hit leven onder ellen: ons tat tijt 
dichept/ hongher / coude/verachtinghe/fchande/ ſaemhert 
eñ ondere ſwaricheden / Hdtſaemlyck boor bren⸗ 

genꝛ:alleenlyek hier mede te Beede zijnde / Dat on⸗ 
fe Coninck ons nimmermeer en fal verlaten / 
maer ſal ons inonfen noot te hulpe conten / tof 
vat. wp fullen onfen ſtryt gheepndich hebben? 
ende fot de triumpbe geroepen worden, Want 
Die Wijfe, van veguerenistulck / Dat Gpal wat 
Gp vanden Dader ontfanghen heeft / ong mede 
Deplt ende gemepn maeckt · NQu dewyle hp ons 
met fijn macht wapent ende voorſiet / met eere ¶ Seeft ong 
ende hoachept Berciert. / ende met ſchatten ber: oopfaeck ende 
richt / Gier upt Woet ons overvloedige oorſake ſtoffe om te 
out te rocmen/ende oock betrouwen ghegheven/ eren ADE 
op dat wp onbertfaecht ſtryden met Den dupe s@ceftons 
bel / De zonde ende De doodt: fogrma / op Dat wp onbertfacchta 
met ſyn rechtveerdichepdt beeleetshnde / alle Ld ig 
ſchande der werelt ſterckelhck overwinnensende °°” 
ghelyck hp ons mildichljek met fijne gaven verz \ 
Bult / dat Wp alfoa wederom cot ſynder cere 
vrꝛuchten dzaaben., … 2 F 
5 Daerom wort ſyn Conincklcke ſalvinghe Doch dere: 
ons niet voor gheſteſt Dat fp upt olpe of ſpecetie neels 
falve ghemaeckt 3p / maer hp Wort ghenaemt is bemeten 
de gheſalfde Gods / om dat de Gheeſt der wijf: Elairreze _ 
heyt / des verſtants eñ des raets / ende Der flerce 
heyt ende der vreeſe Gods op hem geruſt heeft, 
Dit is De Olpe der bljſchap daer mede hu ghe⸗ 
lijck den Plalm betupeht) is abefalft gheweeſt orn ac,5, 
boven fijne mede ghenooten. Bant ware in hem Iebzer.se 
niet fulcke uptnementbept / foo (ouden Wp alte 
atm ende hongherich zyn. Want (ghelyck op var nu 
ghefepdt 18) hp en is niet Loor hem ſelven ons met (ne 
hche gheworden maer am dat bp jn overdloe- posreloedie 

ende dorre end 
hocbigb Hu. hupſgheſins / ende eenſdeels in machtighe hupe upt ſtorten. Spant die Daer gelet woar, 

Eh Pi dat de 



Cap.1s. 
Joan ·3.34. Dat de Vader niet en heeft fijne Sone ben Geeft 

miet Water gheghepen £ -alfoo Wort oock de oor⸗ 

ſouden van ſyn bolhept outfanghen / ende ghena⸗ 
de Bodt genade. Dpt deſe fantephe Lloept DE mil⸗ 
Bichept Die Paulus meldet / Waer Door de gena⸗ 
de menichfins den gheloovigen Wort uptgedeplt: 

oan, rsróe 

Epheſ.4.7. 

Vande kenniſſe Gods des Verloſſers, 
Deere Chriſtus / door den welcken alte dint is / cñ 
| 

| 

maten g to wp daor hem / ghelyck Paulus ſept, 
fake nlet berſweghen /te weten / om dat Wp alle wort te rechte verſtaen Dar 

Dre door den mont Eſaie ghe 

Bier uyt 
De ij —— 

r ept heeft / dat hyv 
de Coninck eñ Wetgever der Gemeynte. Want 
oewel bp alopmme fept Dat alle De macht die 

bp heeft ſeen weldaet eñ gave des Vaders is:ſoo 

Eſal. 37. 22 

naede mate der gave Epeiftt, Wier mede mozdt |engeeft hp nochtans niet anders te kennen / dan 
overvloediehlyck genoech beveſticht / dat ick ge⸗ Dat hp ban Godts wege regneert;want daeroni 
fept hebbe / te weren/ dat het rycke Clpifti ig in | heeft hp den perfoon des Middelaers aengeno⸗ 
den Geeft / ende niet in gertſche welluften ofte | men : our dat hp wpt den ſchoot des Vaders ende 
pomperien gheleahen : ende Dat Wp Daeram upt De begrypelycke eerljchepdt dalende / oude 

Det teecken moeten de werelt verfakt ende laten / ap Dat wp | naerder tot ons comê, Daeromift te meer recht 
Defer falbin: in Dat tjckedeelachtich zijn. Mandere heylighe dat Wp ons alle eendzachtichiek tot ahehoor: 
gherende De 
bruciten Der 
ſelver behoo⸗ 

Salvi e ig een ſienck teecken ghetoont in | ſaemhept berepden/ ende met alle blpmoedichept 
den Dodp Chꝛiſti / “Dae de Geeft ap hem ruſte⸗ onfen dient nae ſynen Wille vaeghen. Want gie 

i zenden Chzie De in De ghedaente eender duppe. Ende dat de | lyck hp den Godſalighen dien hen felwen qhew 
ſtenen toe. 
* paer, 33e 
EUUC eze 

Geeft Ende ſyne gaven door Dat woort Salvin: 
ghe / bedupt orden / en moet noch niet noch; 
Wonder fchijnen:waut wpen Worden nerghens 
door anders gheſterckt: voornemelck foo veel 
Bet Hemelſche teven aengaet / en is niet een drup⸗ 
pel cxachts m ons / anders dan die DE heylighe 
Sheeſt in ons Deuppt / De welche ſyn zaet in 
Cheiſto bercozen heeft / om dat upt hem de He: 
melfehe rijckdommen fouden tot ons vloepen / 

lichlyck met ghehoozfaembepdt hem onderwor: 
pen/een Coninck ende Herder issalfo hooren Wp 
biet en tegen dat Gp eenen pferen fcepter oft roe⸗ Pale: 
De Dzaecht / Waer mede hp alle hartneckighe 
bzeeckt eñ murſelt gelijc aerden baten. Wy hoer 
ren oock dat hp Sal gen richter derheydenen Sĳn/ 
am de aerde met doode lichamen te bedecken / 
ende alle hoochept die teghen hem is / nederte 
Wozpen, Hier van wozden te Defen tijde ſommi⸗ 

Pſoel. 10.6 | 

van de welcke wp foo arm zijn. Ende dewijle de | ge erempeten gheften; maer het vatte bewijs fat 
geloovige onverwinnelyck ffaen door De ſterck⸗ | gefien worden im het upterfte oordeel) het welcke 
hept haers Conincx / / ende Dat fijne geeftelijcke 

Get overean- rHekd onmren in hen overbloepen/ ſoo en Worden 
omenban de fp miet te onrechte chriſtenen genaemt, Doozt 
rts met tegben defe eeuwichepdt des rijchr Chzifti daer 
het ohene dat Han wy ghefprokenhebben/ en zijn De Woorden 
te bozen ban Pauli niet Daer hp fept:*Danfalhp Gode ende 
eek Enzint Den Dader het ryck over gheven, Sen | De 
gefeptis. Sone ſelbe fal onder Worpen Worden / opdat 
21de Godt sp alinallen, Want hp en wil daer niet 
terra ders feggen/ dan dat in de Bolmaechte cerlijc- 
ende 23,18, hepdt niet en fal fuicke bedieninge Des tjcr Wez 
Muce zoe 22e ſeñ / ghelhck als nuis, Want de Dader heeft alle 

macht den Sone ghegeben/om dat hp ons (oude 
dod? ſyns Soons hant —— ſtercken ende 
onderhonden / onder ſyn beſcherminghe ong bez 
waren ende te hulpe comen.Alſoo / ſoo langhe als 
Wp van Godt woonen is Cheriſtus de Midde⸗ 
taer / De welcke ons langs foo meer tot de vol: 
maeckte bereeninghe met Godt beenghe, Ende 
voorwaer Dat hp HDE ter vechter hant des Da: 
ders / datis fo veel alg of Gp des Daders ſegaet 
ende bode genaemt ware / die alle De Machts des 
rher hadde, Want Godt wil dooe ſynen perfaon 
de Gemepnte vegeeren eñ befehermen: gelyt oac 

Goheſ. reo · Paulus dat upt fept tot de Ephef, cap, 1, dat hp 
iter vechter hat des BVaders geſet / op dat hp zp 
bet Hooft der Ghemepnte / De welcke is (hu li⸗ 
chaem, Hy enmeynt vock niet gnders mer het 
ghene Dat Gp erghens leert / dat Chzifto is eenen 
naem ghegeven die botert alle namem is: opp Dat 
inden nacm Jeſu alte knpe gebogen worde ende 
dat alte tonghe beljde dat hy zy ter eeren Bode 
des Waders, ant met Die Woorden pryſt ho 
ons de ordennghe inhet rijcke Chriſti: Die onfer 
tegenwoozdiger (wacheptnaodich is, Alſoo bez 
(lnpt Pants wel / Dat Godt dan fal doo: hem 
ſelven het eenighe Hooft der Gemepnte zym om 
Dat Get ampt Chiiſti in de befcherminghe der 
Gemepnte f faldan volbracht zjn, Om defe fel: 
be oofake' wort cChriſtus in de Schziftuere al: 
pmme Heere genaemt / omdat de Dader Chzi⸗ 
um is ons gheſet / om door hem ſyn 
cerſchappie te gebrußcken ende be wijfen, Want 

Gloans3e3ss 

BIJDE 17,2, 

Bhil· 2.9. 

Conde · VYoewel m de werelt vele heerſchappien zyn / foo ſprake wp ghenaede vercrygen. Hier npt cam 
nochtans eenen Godt denPader/mpt Wederom niet alteenlije ecn betrouwé ont te bie 

Ni | den maer ooc gerufrichent den Godfali 
hebben wy odt 
den welcken alte dinckis / eñ wy in hem: ende er 

oock mach boor ſyn laetſte wert geacht worden. 
6 2u Ban het Pꝛieſterdom moetmen int coꝛ⸗ So beelber | 
te Dit weren /mamelijck, Dar het epnde ende gher kre 
bzupek Daer van is / dat het Re fupber eñ oûr friacngaer, 
befmer Riddelaer / Die ons Bodt berfgene Doos re Des feiven 
ſyn heptchent · Maer dewyle de torganch Wordt Boeien 
doop De rechtveerdige verbloeckinge verhindert gen, oat fijne 
ende ghefloten/ endé Bodt nae ſynrichter · ampt crachteute 
toognich op ons is / faomoefte Baer offerbande roos 
ende berfoeninge gheſchien waer mede De Periez comen. | 
fter mochte den toorn Godts flillen / ende ons B 
ſyn gonſte vercrdghen. Daerom heeft Chriſtus Heb 1celte 
moeten met offerſande voor cammen / om dit | 
ampt te volbrengen. Want oock onder de Iet 
en was het den Paieftere niet gheoorloft (onder 
bloet inhet Peplighe te gaen: am dat de gheloo⸗ 
vige fouden weten Dat hoewel daer een Pricfter 
was om te middelen eñ verbidden / Bodt nach: 
tans niet en conde verſoent worden / anders dan 
alle de zonden uptabewifcht Waren, Van deſer 
fake handelt De Apoftel beel in Den Sendbrief 
tot de Hebreen / bp na ban den ſeven Capittel 
tot hetepnde Des thienden / maer De fomma is 
Dit: Dart deeere des Prieſterdom / Chzifto al: 
leenljck toe comt/om end de doo? De offerande 
fhus Doors onfe ſchult heeft uytghewiſcht / ende 
voog De zonde ghenoch gedaen, Ent wat grooter 
ten fake Ditis / wozden Wp vermacnt upt dien es 
grooten eedt Die fonder berou geſworen is : Ghy Bran 
zhe Peiefter in Der eeuwichept na de oden zldel- ende 7 17e 
chifedech. Want hp Wilde ſonder twijfel dat 
Hoeft beveſtighen inhet welche onfe faltchepdt 
voopnemelijck ghetegen was. Want gelijck ghe⸗ Danven 
fept1&/noch boo? ons noch vooren onfe gebeden, Poe: Cai 
enig geen toeganck open tat Godt /ten Kd BLD oomen” 4 
Prieſter onfe (metten reynige / ende ons heplighe / waeruprvat 
eñ ons de genade Godts wercrijge/ van De ele: veitht / 
Ke wy door DE repnichepdt onfer zonde ver⸗ nsin à | 
bindert worden *Alfao fien Wp dat het begin voorons, 
moet ban de doot Ehaifti begonnen wozden / op >. Dat vere 
Dat de cracht ende 35 ſyn Pꝛieſter⸗ Ener ont 
Doms tot ong come, ier npt valcht dat hp Cen 3, De geu- 
eeuwich verbidder is / Door Des welcks waor: fichept der 

t conſcientien. 
lef Odezate 

1 @Eiie2ese 

encon⸗ + iBebz.7ez4. | 

rientien 
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| Cap.16. 
ſtientien / dewhle fp onbebzeeft op de vaderlycke 

goedertierenhept ſteunen / ende fekerlijck gheloo⸗ 
vern / dat hem al behaecht Wat door den Mid⸗ 
delger gheheplicht is. Maer dewyle Bod onder 
de Wet geboden heeft / datmen hem ſoude bee: 
ſten offeren / ſoo heeft in Chriſto eenander ende 

Debzere.roe verſcheyden ſake geweeſt / te weten / dat hp ſou⸗ 
— desfele De offerhaude ende de Priefter zijn : om 

dat gheen ander bequaem Loldeeninghe Loor 
dezonde en conde ghevonden Worden/ noch daer 
en Was niemant foa groate cere Weerdich / Dat 
hy ſoude GBodefjnen eerſtgheboren Sone offe⸗ 

Datde ten El Chꝛriſtus draecht den perſoon des Prez 
feex nier alleeulijchk om door De eeuwighe Iet 
Der Hevfaeninghe. den Pader ons gonftich ende 

siters| ghenadich te maken / maer oock op dat hp ons 
gâct feven  tatdeelahenoten ſulcker grooter eere aen neme, 
aide arwat Mant Wp in ons ſelven onrepn/ zyn nochtans 
Den, mhem Prieſters / ende offeren ong elven ende al 
aenbe. vdra at onfe s Sod / ende gaen ozpelijck in Dat Wez 
Apoc.ns. mielſche heplichdom / opdat de offerhande des 
ent, gebets ende des lofs Die Ban ons comen/ aenge⸗ 
Romte _paenvende Welvieekende zyu / voor het aenfchijn 

Gade. Ende Dus Herre ſtrecken hen de Woorden 
__ @heifti/ daer hp fept : Ick heplige mp felven om 

Joan.i7.is· hareut wille. Want wy met fijn heplichept over⸗ 
goten sijnde / faa verre hp ons heeft Den Dader 
toegheeyghent / behagen Gode ghelyck of wy 
fupuer ende repn/jae heplich waren : hoe wel wp 
anders Boo? Gem ſtincken. Lier toe Dient de fal- 
vinghe des Geplichdoms / Waer vanin Daniele 
ghemeldet wordt. Want men moet de Berghe: 
yckinghe aenmercken tuſſchen defe ſalvinghe / 
ende Die ander figuerlijcke Die Doen ghebrußckt 
wert : ghelck of de Enghel wilde fegahen/dat 
De fchaduwen (ouden verdreven worden / ende 
het Priefterdom-mden perfoan Cheiſti claer 
zjn. Daerom is Dier menfchen ghedichtfel te 
grounwelijcher / die met Ben Prieſterdom Chꝛiſti 
niette vreden zynde / beſtaen henſelvente ver: 
voorderen omt Chꝛriſtum te ſlachten ende offe⸗ 
ren: het welcke daghelhex gefchtet in het Pauf- 
Dam / Daer de Miſſe gheacht wordt woog De op: 
offeringhe Chꝛiſti. 
oe Het xvi.Capittel. 
Hoe dat Chriftus het‘ampt des, verloffers vol - 

bracht heeft om ons defalicheydt te vercrijghen: 
waer oock van fijn doot ende wederopftandinghe;, 
ende opclimminghe ten Hemel ghehandelde 
wort. 

de 

Cheiſtenen 
daag Chri⸗ 
ſtum worden 

Wrs 90242 

Bier upt 
volcht / dat de 

apiſten 
waerlijck 
ſondigen die 
haer beroe⸗ 
men dat fp 
Chuftum 
opofſferen: 

Alſoo vaſt 
Wort ons de DAt wy Dus langhe ban Ehzifto gheſproken 
——— D hebben / dat Dient al tot Dit epnde / Dat wy 
gedragengoar inoũs ſelven verdoeme) doot / ende Berlozen zyn⸗ 
wpalwat de / in hem rechtveerdichept / verloſſinghe / leben 
rd ende falichept foecken : ghelijek wp geleert wor⸗ 
Ken endere Den Doos Die ſchoon fententiepPetrijdaer hp fept: 
bererijgen _*Datdaer anders geennaem enig onder den He⸗ 
ek ner, mel Den menfchen ghegeben / Waer in men moet 
Bichinbem ſalich worden. Eñ hem en Was niet fander ooz- 
binden, fake / noch doop een avontuerifch geval / noch 
etozarz, Doo? menfchen goerduncken de naem Hefus gez 

geben / maer is upt Den Hemel door den Enghel 
den vercondigher des opperſten raets / aenghez 
bracht: ende De oorſake Daer bp gefept/te weten/ 
om Dat hp ghefanden Was om Get bolck van 
zonden fe verloffen. Fn welcke woorden Wp 
meeten aenmercken Dat Wp ooc ergens geraert 
hebben / te meten / Dat het ampt des Verioſſers 
hem bevolen was / om dat hy ons foudeeen fa⸗ 
lichmaker zijn Hierentuſſchen ſoude nochtans 
de verloſſinghe ann ende onbalmaecht zi)jn / 

‚Tele 
Auer szr, 

ten ware dat hp ons met gheduerighen voort: 
ganck tot het upterfte epude Der (alichept brach 

Het 1-Boeck, Fel.7o, 
te, Daerom foo haeft ate fp een weinieh ban 
hem afwycken / ſo bergaet De falichepdt langs fa Maer vupts 
nieer / de weltke ghehẽel in he‚n ig/ fo dat alle de Sbzitum is 
gene Die inhet niet geruft enzijn / hen felyé wil- 5, swiabe 
lens Ban atle genade berooben, Ende de Herma: 
ninge Barnarde is weerdich verhaelt te wordẽ / ser in cant 
te Weten: Dat de naem Fefu niet alleenlje licht Sermo,1s. 
maer oock ſpſe is + Hat hp oock olpe ig / fonder 
Weleke aile ſpyſe der ziele dozre ig ; dat hp fout 
is / fonder wiens befprenginghe Alle dintk dat 
voorgeſet wort / ſonder make is, Eyndelhen dat 
hy is heunich in den mont / foet ghelupt in de do⸗ 
ve/in bet herte verheuginge / ende ooc medicijnes 
ende Dat al wat gehandeſt wort / onwſhepot is 
ten zy Dat Daer deſe naem fijn gelupt geeft / maer zoe dat deſe 
hier moeten wp neerſtichlyck overleggende / Goe faichept bais 
hp sus de falichept vercveghen heeft/ op Dat wp Cbzifo verz 
nief alleenlijë vaſt en gelooben dat ho de autheue test is: 
Baer van is / maer dat Wp dock De Dingen die tot 
eftadige verſterckinge onfes geloofs gendech⸗ 
aem zyn / aen nemende alle Dine Bermozpen dat 
ons herwaerts ende gintfwaerts mach af trecz 
ken, Pant de wijle niemant en can i hem ſelben 
gaen / eñ met ernft overleggen hoedanich hp zp/ 
fonder te gevoelen dat Gode op hem toomich is / 
ende Doo? dat gevoelen noot te hebben om met 
benauthept gen Wife ende middel te foecken om 
Gootte paepen / dm Dat ha betalinghe epſcht: foo 
ig daer groete verſekertheyt noodich. Want ſoo 
langle De fondaer wiet berloft en jn vande 
fchuit/ fo ie de tooenichept Gods erve vervioee⸗ 
kinghe altjts overbhem : Want dewyle hp een 
rechtueerdich Bichter is:ſoo en laet hp de ober⸗ 
tredinge fijnder Wet niet ongeftraft/maer is tot 
de wrake ghewapent. Op dat íe 
2 Raet eer ick boorder Boost gae / foo moeten vernaen 
wp coatelijc fien hoe Dit over cen comt / dat Bodt much wers 
die ons Doop fi jn barmbertichepdt vaorcomt / zp ben berclaers onfe pant gheweeft tot Dat Gp ond dod? Chie PEES pzase 
ſtum wederom verſoent is. Aant hoe ſoude hp geererptica 
ons in ſynen eenich gebogen Sone eenen ſonder⸗ heek 
ieken pant ſynder liefde gegeven hebben, hadde Sersotee \ 4 : € t 
hp ons niet te basen met onverdiende gonfte be barmend 
ommehelſt / daerom Dewjle dit fchnt Wat tichept 
qualijck oper een te comen ſo fal ick Defen knoop LPS/ Welce 
ontdoen, De Geeft ſpreect inde Schriftuere bp: verfoentis 
na op Defe wijfe/te Wweten/*DatGod den menſchẽ doo2 chei⸗ 
eenppant was / tat dat ſy Doop Den doet Ehrifti CUE 
fijn wederom tot ghenade ghebracht: dat fp verz —* 
vloeckt waren tot Dat haer ongherechtichepdt is Sal· z.10. 13. 
door ſyn offerhande verſoent dat ſy van Godt 
gheſcheyden waren / tot dat fp doo? ſyn lichaem 
zjn tor vereeninge aenghenòmen. Duſdanighe 
wijfen van ſprekẽ zyn na ons verſtant geboecht 
em Dat Wp (ouden te beter verſtaẽ hoe elſendich 
eñ deerlje onfe conditie bupté Chieftum is. Want 
waert dat niet met clare woorden gefept en Wor: De — 
de dat de toorn eñ Wrakie Gode / ef De eeu wige Schailtuere 
doot over ons Wag/(o en fouden Wp (aa wel niet Baset DEE 
weten hoe elendich wy zijn fonder De barmher⸗ fpzeken/op 
tichept Gods / ende wy en (ouden de weldaet der Dat wp te be, 
verloffinge ſo ſeer niet achten. Erempel: Waert foor ae 
Dat tot pemant gefept worde:hadde Godt u doe errenvich onz 
ghy een fondaer waert/ gehaet eñ verworpẽ / ge⸗ fen fractig 
te ohp verdient hadt / fa hadde cen grouweigekn btten cya⸗ 
verderf oper u geweeſt Waer dewoe Gau heeft eom⸗ 
van felfs eñ Doo? onverdiende goedertierenheyt 
in genade ontfangen / ende u niet laten Ban hem 
verbzeemden/fo beeft hp u alfoo Ban Dit perichel 
verloſt Die ſulcx hoorde / die foude welaͤherdert 
worden ende eenichſins gevoelen hoe veel hp dec 
barmherticheyt Gods (chuldich Ware. Haer 
laet hem wederom hooren datde Dehriftuere 
leert / te Weten / dat Gp Dooxde zonde van Godt 

vervzeemt / 

Col.i a. 27 



Capat6:_ Vande kennifle Gods des Verloffers, Dt 

Heden Diefe Hoo? Bod haeftelijck maetkten / met | Daer in fjn liefde tot ons bewefen Geeft / dat hp en jen 
dl / e Sel 

de menſchen ep Defen gront gefondeert is / eñ Dat. | vaſter zp bp de gene Die getupgeniffen der. — 
fijn goetwillicheydt tot hem met deſen bant ghe⸗ Ghemepnie ante 0 wil ick * ———— Maarre 

ninghe in Chzifto / ende voorgaetſe. Ja omdat, We / der Wet onderworpen / omdat en gpene zat 3st 
en. Alſoo kk 

bereenicht. Ja ift dat vp willen ons felden vis | te betalen. gpothtans om te fekerlijcher de roijte Webett Pen 
maken dat God ons verfaent / ende sbmaniep onfer fatighepdt te beſchſyven / foo ſchzhft De 5 
is / ſao moeten wp op cChriſtum atleenlck onfe| Schriftuere Dit ter doodt Chriſti toe / gheſyck ber» 

haer 



ten fiet hert ſchapen ſteit / ſo fept Gp clacelje Daet bp/ niemant 
Bengene _ enmeemt die Ban np. _Alfo fept oock Efaias/ t 
gentbeet dat hy is ſtom geweeft gelyc een Lam voor den 
Bertone feheerder.* En inde Ebangeliſche hiſtorie wort 
zleonstoers Verbaelt Dar hp is wergegaen DE cryſchknechten 

tJoan. i8. 4e 
ANat.⁊7 · 

Het I. Boeck. Fol.go 
oogdeel Godts niet ontgaen : maer Chriſtus om 

‚ons Daer uptte verlaffen / heeft hem felven Lan 
eenen ſterffeljcken / ja ooc booſen eñ onheylighen 
menſehe laten verddemen. Want den naem des 
Stadthouders cn Woet niet alleenlije beſchreven 
am de waerhepdt der Giftozie beveftighen/ maer. TAI 

| ep dat wyverſtaen dat Eaias leert / datde cas 
ftijdinge onfer vrede op hl Was / eft dat wp dao 
3de wondẽ genef? zijn. Want om de oorſake ons 
fer verdoemeniffe wech te nemẽ / en was Get niet 
genoech centaberlep doot te ſterven:maer om onz 
fer verloſſinge ghenoech te doen / maefte hp fulck 

‚cen doodt berkicfen: waer in Gp de verdoemeniſ⸗ 
fe eñ de voldeeninge op hen nemende / ons moch⸗ 
te banbepde Dap maken, Hadde hy bande rags 
vers vermoort /oft doo? Des volcx oproer verſſa⸗ 
ghen gheweeft/ in ſulcke daat en oude geenerlen 
ſchyn der voldoeninghe gheweeft hebben, Maer 
alg bp befchuldicht zijnde / Waer boor den rech⸗ 
terftoel gheſtelt / met ghẽtuygeniſſen befchuldicht 
cit overvallen / door des Rechters mont ter doot 
verweſen: Door deſe bewyſinge verſtaen Wp dat Daer intwee 
Gp eens miſdadighen menſches perfoon draecht. vingen waer 
Eñ hier moeten Wp twee Dingen agenmercken / re vemen zjn 
Die oock door de Propheten voorfept waren/ende elf 
grooten trooft en verfterchinge Des geloof mez ven quaet: 
be brenghen. Want als wp hooren dat Cheiſtus doenders is 
van den rechrerftocl tot de doot gefonden zijnde) Lerekent. 
is tuſſchen de Moorders gehangen geweeft: foa Sſai.53. 11. 
hebben wy de vervullinghe Dier Prapbetiedie ARarc1se1s 
vanden Euangeliſte verhaelt wort / namelijc: hu 
is onder de ongerechtige gerekent. Waerom dat 
te weten / om Dar hp ſoude niet in eens rechtveer⸗ 
dighen / maer in eens miſdadighen plaetfe ſtaen: 
Want hp en is niet om der onnoſelheydt / maer 
om der ſonden wille geſtoruen. Waerom als Wp mans De 
hoogen dat Gp door Den (elven mont Die hem ver⸗ mont vez 
oordeele / is gherechtweerdicht gheweeſt (Want Becbters is 
Pilatus is meer Dan eens bedwongen ghemeeft BD detvroken 
openilijck ghetupgeniſſe der onnooſelheßt Chriſti Sloan, 384 
te geven/ ſo laet ong in gedachteniſſe comen/dat 
bp eenen anderen Prophete ffaet/ Dat hp betaelt Praucouss 
beeft dat hp niet geftolen en hadde. Eñ alfo ſul⸗ 

‚Dat hu 

len Wap Den perfonn des fondigen ende miſdadige 
menfches Die in Chriſto vertoont is / aenfien / en 
‚daor de claerheydt zijnder onnofelhepdt fal het 
‚Bock mede openbaer Worden / dat hy meer met 
vreemde en niet met zijn epgen fonden gheladen 
was, Soo heeft hp dan gheleden onder Pontia 
Pilata doo? het openbaer oordeel des Stadt⸗ 
houders / in der miſdadigen menſche en getal gez 
fet zynde:nochtans alſoo dat hp banden ſelvenis 
oock mede vercondicht rechtveerdich te zijne / de⸗ 

— goetduncken Des Daders onderworpen enbe: wijlen — Dat hp gheen oorſake in hem 
geven. Tot deſe false verhaelt Paulus bequame⸗ vint, Dit is ouſe rechtveerdiginge / dat de ſchult Joan.i8.38 

Heb.io· · ¶ ck Die getungenſſe Bes Palms: Juden boeck door de welcke Wp der ſtraffe onderworpen Waz Îuc23.22, 
Der Wet 1 vañ mp geſchreven / op dat ick Heere ren / is op den Sone Gods gheleyt. Want deſe et 

Plage, · WER Wille doe: Fek wil / ende uwe wet is mid: vergeldinghe moeten Wp voornemelyc weten/op gebzumme bes 
den in mijn heete, Doenfepde ick:Sietick came. Dat wp niet onfe leven lanck en vzeefen noch bez fer eere, — 
Poort dewijle de verſchrickte conftientien geen | naut en zyn / gheljck of de vechtweerdighe wrake 
rufte en vinden anders dan inde offerhande en Gods ffande ovtronstecomen / de welche de 
afwiſſchinge / doo? De welche de fonden verfoent | Sone Godts heeft op hem genomen. 
worden: fa Worden Wp te rechte Daer toe gelept/ 6 Nu defeaert des doots / en is ooc niet ſonder — 
ende materie des levens wort ous in den doot groote verborgenthendt.* Det crupce was ver: Eprinus ie 

Daernae Cheiiſti geſtelt. Ende dewyle de vervloeckinghe  vloeckt/niet alleenlic door menſcheihcken Waen/ geerunuieie 
Aenkeeken door De ſonde ende ſchult over ons Was voor den maer door het oordeel der Wet Sodts / Daeram eweerr- 

dunge hoo: 
den Kante 

v ocht ꝓila 
jon 

| 



Cap.16. 
wort. Dit was ooc mde wet afgebeeldet en bez 

Defe verbor⸗ teechent. Want de verfaen-offe: Handen Die voor 
geatbept de fonden geofferr worden / waren int Hebreiſche 
asus, dock fanden genaewt. Der welche Woorts onep- 
beerver, —_ gengebrupe / de Geeft Geeft Willen te kennen gez 

ven / dat alle De veroloeckinge Die De fonden ber: 
Dient hadden/ap Die offerhanden gelept worden, 
Nu dat inde facrifieien Der wet was figuerlyck 
Booz aagen gheſteit / dat ſelve wort in Chzifta Die 
het eremplaer aller figueren Was / vertoont. 

Barten Daeromomde behoo cke reyninge en verſoe⸗ 
ninge te volbrengen / Geeft hp zijn ziele tot eẽ ver⸗ 

den geopens … ſoen offer woog de fande( gelige de Prophete ſeyt) 
ef gegeven/op dat de ſchult en ſtraffe zenichfing op 
ELIS hem geworpen zijnde niet meer ons toegerekent 

en worde. Dit feive betupeht De Apoftel claerle 

Ker/als Gp leert dar de gene Die gel ſonde en Wij: 

te/ig banden Dader voo? ong fonde gemaect / om 
dat wp fouden in hẽ De rechtveerdichept Godts 
Worden. ant de Sane Godts hoewel hp van 

alle fmette feer fupver was / heeft nochtans on: 
fe ongerechtiehept/en oneere / en fchande aenge⸗ 

nome/ende wederom ons met zyn repnichept bee 

cleet, Det fchijnt dat Gp dit felve aengeften heeft / 

Daer Gp fept/ Dat De fonde is VA ſonde verdoemt 
geweeft in zijn viceſch. Want de Dader heeft de 
macht der fonde te nicte ghemaeckt / als De Verz 
bloeckinge daer van is in den vleeſche Chriſti op- 

gelept. Soo wort dan door Dit woort te kennen 

gegeven/ dat Cheiftus is den Dader eoffert ge⸗ 

weeft in de doot tot een verſoenofferhande / oP 
Dat wp/ dewijle Be verfoeninge Doo? fijn offers 

2 hande volbracht is / nu niet langer De toopnichept 

Efs3se  Bodsenvreefen. Puis het claer mat de Woor 
den des Propheten bedupden/ daer hy fept/ dat 

onfer alter ongerechricheden zyn op hem gelepdt 

te weten / dat hp om Be onrepnichepdt Daet Lan 

upt te wiffchen/ is felve daer mede doo? onepgen 

toefchzijvinge bedect geweeft, Dandefe fake is 

Bet crupce Daer aen hp ghehangen was / een teec⸗ 

ken geweeft/gelic Paulus betuycht daer hp fept: 

Ehriſtus heeft ons Gloft vanden vloeck det wet / 
Galzerze _ Demijle Bp voor ong is De vervloeckinge gewor⸗ 

den(want daer is geſchreven: Dervloecht ig een 

®euts:1,23. pegeljck die aen het hout hangt) om Dat de fegez 

ninghe Abrahe in Chzifto foude tot de Hepdenen 

wpetere4 comen. Dit felwe heeft oock Petrus ae gheſien / 

Daer hp fept / Dat Thriſtus on'e ſonden Geeft ghe⸗ 

dragen aen her hout : wat upr Dit teeche Der ver⸗ 
bloeckinghe / verſtaen Wp te claerljcher dat het 

Taft — wy verladen — ele of gen 

gelept. Nochtans enmoeten wp niet verftaë Dat 

— ——— hy ficke vervloeckinge heeft op hem genomen/ 
dat Chaifus daer onder hp ſelve verladen gebleven fp : maer 

etn 3 eeft veel meer De vervloeckinghe op hem nez 

Gig gewog, Mende / haer gantfche cracht onder gedruckt / 
den. ghebroken ende te mete ghemaecht. Daerom 

vdaet het gheloove De verloſſinghe in de verdoe⸗ 

minghe Cheiſti / ende de ſegheninghe in de verz 

bloeckinge Chriſti. Daerom enig het niet ſon⸗ 
der oorfake dat Paulus de triumpbe Die Chri⸗ 

ſtus aen het truyce ghecreghen heeft / foo ſeer 

pryſt / ghelnck of Ger erupce dwelck vol ſchan⸗ 
de Was / tot groote triumphe verandert ware. 

Want hp ſept / dat het hantfcheift dat ons teghen 
was:is aen het crnpce —— gheweeſt / ende 
de heerſchappien berooft ende opentlyck te ver⸗ 
toonen ghelepᷣt. Ende het ent gheen wonder / 
want ghelck een ander Apoſtel betupeht / dat 
Chꝛriſtus heeft hem ſelven door den eeüwighen 
Gheeft gheoffert : waer uyt De veranderiñghe 
Der natuerr Der Dingencomt, Maer opdat dit 

2. Coꝛ. elle 

Tam. 8 3e 

dol ↄ.t9. 

Delm6, 17e 

Van de kenniffe Gods des Verloffers, 
in onfe herten vaft ghewortelt ſy / ef WAE Daer in Tatu 
blijve/ fa moeten wp altijts der offerhãde eñ der —— 
af wiſſchinge ghedachtich zijn, Want wp en ſou⸗ ten ver⸗ 
den niet connen vaſte betrouwen dat Cheiſtus ecnicht. 
onſe verloſſinge en lof-gelt/ende verſoeninghe is / 
hadde hp niet de offerhande gheweeſt. Daerom 
aat fo Diemael van het bloet gemeldet /Dacr de 
Schꝛiftuere de Wijte Der verſoeninghe leert. Hoe 
wel Get bloet Cheiſti en Geeft niet alteen!tijck tat 
een verſoenofferhande ghedient / maer heeft oock 
tat een badt gheweeſt om onſe onvepnicheden te 
— — HIN 
7 u volcht inde articule des geloofs/ dat hy ꝓ 
ig geſtorven en begrave geweeft : daer en boot rijf 
wederom fien hoe Chpiftue hem ſelve heeft alom k 
in onfe plaetſe gheſtelt / om Den prijs onfer verlof: 
finge te betalen. De doot hilt ons in haer joc aen 
haer verbonden: Chriſtus heeft hem felven voor 
ong onder haer macht gegeven/ pm ons Daer uyt 
te verloffen. Vit gheeft de Apoftel tc kennen / als 
hy fchzöft/ dat Chpiftus heeft den doot geſmaect Dcbr. z.5. 
voor allen, Want hp ſtervende / heeft ghemaecht 
Dat Wp niet en ſterven: ofte (het welcke even ve⸗ WDaerom bn 
teig) hp heeft doo? zijn doot onfe leven verlof, Leſtowenis, 
En dit was in hem gerfchepdetlije en anders dan 
in ons / te weten/ Dar hp hem felven Ber doot oz 
per gaf / ghelyck of hy oude ver flondn worden : 
nief om dat Gu fraude van Gaer verſlonde worden: 
maer meer om dat hpfe ſoude felve verflinden/ 
vande welcke Wp hadde terftant an: gez 
worden. Item / dat hp hem ſelven Geeft late haer 
onderwagen / niet am Dag? haer macht t'onder 
geducht te worden / waer meer om haer te neder 
te worpen / de welche over ons was / ons haer on: 
derworpen hadde / en ghewelt aver ons verdreef. 
Domma:dat hp door de doot ſoude Dien te niete 
maken/die De heerfchappie engewelt Des doots Hebr"7» 
hadde / dat is in den Dupbel / en Dat hy ſoude die 
verloſſen / die Dao? De vreeſe des doots haer leven 
lanc ware der dienſtbaerheyt onderworpen: deſe 
eerfte vrucht heeft ong zijn doot voortgebracht. 
Ende ander bucht is / dz hy ons zijns (elfs deel: 
achtich makende / onfe aerdifche leven doot / op 
dat fp voortaen hare wercke niet cn Dot: hp doot 
onfen ouden menfche/op dat hy niet meer cracht 
en hebbe noch vrucht en drage Hier toe Dient ooc raam sijne 
zjn begravinahe/te weten / dat Wp Dier deelach⸗ bearaneniffe. 
tich znde/ooc ſelve Der fonde begraven worden. 
Pant als de Apoſtel leert Dat Wp zijn in gheltjes soms. 
keniſſe des doots Cheiſti geplant/en met hem be Palzero. 
grate inde doot Der fonde : dz De Werelt Doo zijn eeen 
doot ons ghecrupft is / en Wp der werelt / en Dat 
wp met hẽ geſtorve zyn / Daer mede en vermaent 
hp ong niet alleen! om het exempel zijns doots Lol5.5 
uptte dpucken / maer verclaert Dat deſe cracht 
daer in is / dewelcke alle Chriſtenen moeten ghe⸗ 
voelen / ten zp Dat zp wille zijn doot onnut en onz 
vruchtbaer make, Baerom wort ons inde Doot De vzuchten 
en begravinge Chꝛriſti tweederlep weldaet voor der ſeiver · 
gheftelt om te ghebruycken / te weten, De ver⸗ 
foffinghe van der doot / der Welcker wp ander 
oppen Waren / en De Doodinge onſes viceſchs. 
8 Het en betaemt oock niet/ Dar wp de neder: … 
Dalinghe tot de helle voorbp gaen / Waer in veel zeevaien 
gheleghen ig / de veucht ende volbrenginghe Der Epziri ter 
berloffinghe aengaende. Want hoewel het unt belen, 
De boecken Der ouder Leeraren fchijnt dat dit 
ſtucxken / het welck onder de articuſen Des ghe⸗ 
loofs ghelefen wordt / niet feer en is voortiden 
inbe Ghemepnten ghebruyckt gheweeſt; foo iff 
noebhtang noodich in de handelinghe der ſomma 
Der leere hem plaetfete gheven : als Waer in 

een 

De vruchten 
zijns doots · 

mamatt enne 



„Dewelcke 

Cap.16. Het II. Boeck. Fol. gie 
cen nutte ende Weerdighe verborghentheyt een: | dozren put ofte afgront / Endt oock mede teert 

Deſen artijee Der feer groote fake berbact is. Daer zijn gock 
kelen is nit fommige onder de oude Leeraers / Die dit ſtucx⸗ 
teelt, er ken niet bao2 bpen gaen : waer upt men mach 
tije/van den verſtaen Dat het Wepnich nae Der Apoſtelen tij- 
Ghemepnten den onder De articulen des gheloofs ghefer zijn: 
Sheet, De/mietenisterfont / maer meter tijt vande 

“ Gemepnte gebeupekt geworden. Dit is vaar 
waer fander twijfel / Dat het upt het ghemepn 
gevoelen aller godfalighen ghenamen is: dewÿjle 
niemant onder DE oude Daderen en is Die De nez 
Derdalinghe Ehzifti ter hellen / niet cn meldet/ 

zpochtang hoewel met Berfchepden uptlegginghe, Maer 
Enistp niet van Wien oft te Wat tijde Dit is cerft onder de 
te verwer⸗ artpculen deg gheloofs gheſtelt gheweeſt / dat en 
aj gaer der fake niet fcer aen. Maer men moet in 

be articulen des geloofs meer achte hebben/ dat 
de ſomma des gheloof sin alle haer ſtucken vol⸗ 
comelijck Daer in begrepen zp / ende Dat Daer in 
níet gheftelt en wordt / anders dan dat upt den 
alder ſupperſten woorde Gods genomen zp. 
Iſt Dat eenige menfchen daa: erghenfinuichepdt 
verhindert Warden Dit onder De articulen des 
gheloofs toe te laten : het falnochtans terftant 
claer Worden dat het de ſommaonſer verloſſin⸗ 
ghe ſoo ſeer aengaet / ende Dat wp veel bande 
vrucht des doots Chꝛiſti verliefen / als op Dit 
bagz bp gaen. Daer zijn ooek ſommige die mep: 
nen Dat hier in niet nieus ghefepdt/ maer aleen: 
lick met ander woorden verljaelt opde Dat te 
vozen Ban de begravinghe ghefept was: dewile 
Bit woort Helle , Dickmael in de Schriftuere 
hoo het graf gheftelt Woet, Patmen van de bez 
dupdinghe des woordts reghen wozpt / dat bez 
Renne ick waerachtich te zijne / te Weren / datde 
belle dickmael wao? het graf ghenomen Wort: 
maer twee dinghen ſtryden teghen Gare mep⸗ 
ninghe / Door de welche icklichtelhyck beweecht 
Worde om anders te ghevoelen dan ſy. Want 
Wat grooter onachtſaemheyt foude het zyn een 
ſake bielicht om verſtaen / ende met clate duyt⸗ 
lycke woorden be wefen ware / daer nae met důp⸗ 
ſterder woordenmeer te beteeckenen dante ner: 
tlaren ? Want foo wanneer een fake wordt met 
tweederlep woorden op de ſelve plactfe uptghe⸗ 
druckt / ſoo betamet dar de eerfte Woorden door 
de laetfte verclacrt Wopden : Maer wat vercla⸗ 
ringe fal Ditzijn/ift dat pemant aldus ſpreeckt: 
Datmen fept dat Cheiftus begravenis / dat is 
te feggen dat hp is ter Bellen ghedaelt. Haven 
defen en ift der waerhept niet ghelyck / dat in dit 
topte begrijp Daer in De voorneemſte ſtucken des 
gheloofs met ſoo cate oorden alft moghelyck 
18 / in cen forma gheftelt zyn / ſoude hebben con: 
nenfulcke dobbelinghe der woorden comen / die 
te vergeefs Waren, Ende ick ent wijfele niet /[p 
fullen mp lichtelyck ghelijek gheven/ die De fake 
een wepnich neerſteſyck averiept hebben. 

Een ougheeg Sommige legghentandersupt / te weten/ 
ee Dal dat Chriftus tot de zielen der Paderen die onder 
ee Poor De Wet waren / is neder ghebaelt am de boot: 
uegheder ſchap van De volbrachte falichept Baer te dra⸗ 
— tot ghen/ ende De zielen Ber Paderen upt de gevanc⸗ 

keniffe te verloffen / daer in ſy gefloten ahehou⸗ 
Den waren / ende Gier toe ghebruycken fu ver⸗ 

—— keerdelck de ghetuygheniſſen upt den Pfalme / 
Beele (ME sar lp de metalen pooztenende pieren grendeist 
*Dfero7e 16, gebꝛonen heeft. Item upt Zacharia. tDat hp 
tzach,gers. De gebanghene verloft heeft upt den put daer in 

E geen Water Was. Maer dewijle de Pfalm 

Ofte met 
den voor⸗ 
gaenden ars 
tijckel ban 
de begrabe: 
miſſe te ber⸗ 
menghen. 

ſommighe 
wellen Dat 
Chriſtus ge: 

re landen ghevanghen zyn: ende Zacharias de 
Babploniſche ghevanckeniſſe daer in het volck 
verſoncken was / verghelhekt bp eenendiepen 

| 

Dat de verloſſinghe des gantſchen volcx ig ghe⸗ 
lek cen uptcomfte upteen diepe Belle : ick en 
weet niet hoe het ghefchiet is Dar de naecomers 
ghemeynt hebben / dat onder de aerde een plaetſe 
Ware / de welcke fp in het Latyn Limbus noe⸗ 
men, Maer hoewel defe fabel groote Authuere 
beeft/ ende heden ban belen ernſtiehlhck voor de 
waerheytbeſchermt Wart /foo en ig ww nochtans 
miet anders Dan cen fabel. Want Get is kinder: 
heyt De ziclen der dooden te willen in gevancke⸗ 
niffebeflupten. Ende wat noot was het dat de 
ziele Chriſti ſoude daer Gené neder Dalen am die 
zielen te verloffen £ Ae bekenne geerne Dat Ehziz 
(us doorde eracht ſyns Geefts hen is verſche⸗ 
neu : foo Dat ip Bekenden dat de genade Die ſy 
alleenlhek daor hope gheſmaeekt hadden / doe 
der werelt beweſen was. Ende de plactfe Petri 
can met gaeden ſchyn Gier toe ghevoecht wor⸗ 
den/daer hy fe pt/ Dat Chriſtus is gecomen/ ende 
den gheeſten heeft ghepzedicht die in de wachte 
Waren/ (Die inde ghevanckeniſſe waren fchzift 
men gemepnljek:) Want het vervolch der woor⸗ 
den lept ans sack Daer toc / te wetẽ / Dat Wp daèr 
upt berffaen Dat de gheloovighe Die voor dien 
tijde gheſtorven waren/ zijn der ſelper ghenaede 
met ons deelachtich gheweeft. Want de Apoſtel 
verheft daer De cracht Des doots Christi / Daer 
mede Dat fp oack is rot De doot ghecomen/als de 
godſalighe zielen de beſoeckinghe die fp ſorchvul⸗ 
dichlyck verwacht hadden / hebben tegen oor⸗ 
dichlyck aenſehout: ende alg daerenteghen de 
verdoemde claerlijcker geften Gebben dat fp van 
alle falichept uptgeflaten waren, Ende dat Pez 
trug niet foa onderfchepdentlijck en ſpreeckt / 
dat en moetmen niet alfoa nemen ghelyck of Gp 
fonder eenich anderfchept de Godtfalige met de 
goddeloofe bermengde : maer hp wil alleenlijek 
bewifen / dat het gjebaden der doot Chiiſti 
henbepden is ghemeyn geweeſt. 
io Maer aengaende De nederdalinge Chaiiſti Een ſekerder 
tot de Helle /moeten Wp een ſekerder uprleggine uetiegginge — 
ghe foechen : ende mp Gebben in de Geplighe KE ve 
Schpiftuere verclaringhe Baer ban/ Die niet al nevervarnge 
teenlick heylich ende Godtſalich / maer oock vol Lheiſtiter 
uptnemenden trooſt ig. Hadde Cheiſtus aſſeen Palen mit 
lick Be lichameljcke doot geſtorven / ſoo en ware ſeen overs 
daer mede niet bedreven: maer hp moeſte oock vloedigh uptz 
mede de ſtrengicheyt des goddelycken oordeels Bok 
gheuoelen: om dat hp ſoude ſynen toon ſtillen / — * 
ende fijnen rechtveerdighen oordeele ghenoech 
Doen, Hieron maefte hp oock mer De helſche 
heyrcrachten ende verſchriekinge der eeuwigher 
daat gelijck hant tegẽ hant ſtryden. Wy Gebben 
Wepntelp baven Lerbacie vpt den Prophere / Dat Erzie, 53.54 
de raſthdinge onfer vrede op hem gelept was / acroudszas 
ende dat Gp Ban den Dader is om onfer zonden 
wille geflagen / eñ verdruckt an onſe ongerech⸗ 
ticheden. Met welceke woorden Gp te kennen 
geeft / dat Chriſtus in de plaetſe der ſondaren ig 
bozge geworden / jae geljck of Go ſchuldich ghe⸗ 
weeft hadde / onderworpen om alle de ſtraffen 
te betalen ende voldoen / Bie van hem mochten 
geepicht worden: a al die uytghenomen / Netojzez4ì 
dat hp niet en conde inde merten des doots gez 
houden Worden. Daerom enift geen Wonder, 
Dat van hem ghefept wort dat hp neder ghedaelt 
ig tot der Delle / dewijle hp Die doot gheleden 
eeft Die Door de toornicheyt Godts wordt den 
ondaren opgelept. Ende de uptvlucht ig Beel te 

‚Pet. 34 198 

preeckt van De verloſſinge der gener Die in ger: | lichtveerdieh eñ ſpottelyck Bie (ommughe makẽ / Een uus 
fegafenderdat Boor defe wijfe De ozden verkeert PID 
wordt / omdat het niet en betaemt Darmen Get 
ghene dat door de begravinge gefchiezig/nac de — 

@ begra⸗ 
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nd zynde / van de welcke hp niet en conde gehouden 

Cap.16. 
begravinge ſtelle. Want als de dingen Die Chri⸗ 
ffus voo de aagen Der menſchen geleden heeft / 
verclaert sijn / dan wort Dat onfienlijck ende on 
begrijpelgek oordeel dat hp vaar God gedragen 
heeft / daer nae verhaelt: op dat Wp Weten Dat 
niet alleenlgck Get lichaem Cheiſti ents tot js 
der verloſſinge ghegeven:maer Dat Daer cen anr 
der uptnemender prijs Wa g/te weten / dat Gp die 
grouwelijcke quellmge des berdoemden eñ verz 
lozen menſches / heeft tn fijn ziele ggedraghen. 
rr Hierom ſeyt Petrus / dat Thriſtus is we: 

Kens Der opgeftaen/ de merten des doors ontbonden 

| 

uptiegamge, Of overwonnen worden. Hy en noemt Den Doot 
et niet enckelck / maer fept dat de Sone Godts is 
gheruften vee ÍN fmerten ge weeft Die Doop vervloeckinghe ende 
Schrf⸗ toomichept Godts comen : de welche ig de oor⸗ 
guerre ſpronck des doots. Want het en hadde niet veel 
(Eheologan- Beweeft hadde hp geruftichtie ende als Boog ſpel 
tens voort geeomen om Den doot te lijden 4 Maer dit 

was een waerachtich teecken ſynder onuptſpre⸗ 
felijcher barmhertichepydt / dat hp De doot niet en 
Wepgerde van De welcke hem foo ſeer gruwede. 
Dit heeft fonder twijfel Paulus Willen leeren 
in den Sendbgief rat de Hebreen / daer hp ſcheft / 
Dat Cheiſtus is upt fijn breeſe verhoort geweeſt 
(het welcke andere eerweerdichept ofte Godſa⸗ 
lichept owerfetten/maer hoe beguamelijck fp Dat 
doen / dat bewijft de falke ſelve ende De Wife van 
ſpreken) Ehriftug dan met tranen ende ſterck 
ghersepbiddende / is upr ſyn vreeſe verhoort 
gheweeft : niet op Dat hp vry zp ban der doot / 
maer ap dat hp met gelyck een fondaer daer van 
verftonden en worde: want hp droech Daer on⸗ 

Hebe.5 .7 

Lib. 4 de 

Trin. 

Libez, 

Van de kenniſſe Gods des Verloffers, 
natuere, fonder opha uden benaut ende drengt: 
het welcke met en corde ghefchten (onder fiet. 
Ende dar defe bedruckthẽyt niet clepne en was / 
noch upt clepner oorſake en quam / Dat fal tere 
ſtont claerlycker gheſien worden. Alſoo teghen 
de macht des Dupvels / teghen de verſchrickin⸗ 
ghe des doors / ende teghende pijneder Gelten 
ſtrydende / heeft hp ghemaeckt dar hp daer over 
victorie ghecreghen / ende getriumpheert heeft / 
op dat Wp nuin De doot ſuſcke Dingen miet en 
vreeſen / die onſe Prince verflonden heeft, 
12 Hier comen ſommighe boeven teghen my / 
de welcke wel ongheleert / maer nochtang meer „pe hzucht 
doo? booſheyt Dan doo? onwetentheyt ve weckt gept van de 
zjnde/roepen dat ick Chriſto groot aurecht Dac ; nederdalmge 
want het niet en betaemde Dat hp foude boor LLU 
der ziele falichept vreefen. Woven defen verſwa⸗ 
ren fp Def: befch 

1.002.150 

Ben ſtrjt begonfte hp ſwaerlycker te verfchjzic: 7 
ken. Iſt dar fp ſegghen dat Dit een veynſinghe Teen e 

angeliften 18 
openbaer/ 

Waerom 
Cheiſtus der 

Lib. 3 

Heb. ꝛ46. 



| Cap.16. 
Antwoort op gende hoewel Chriſtus den doot ahevaceft heeft/ 
Gre fagen heeft Ge nochtans De verbloeckinge ende 
Goaer nivat toomiegept Gades niet qlevzeeft / werende Dat 

Be bzage ber: hy Daer Var dap Was, Maer de godfalighe Le⸗ 

slaert ot, fers mogen operlegaten/ hae eerlijck Dit Theiſto 
om Ehziftus 39 /_dat hp foude lauwer ende vertfaechder ge⸗ 

wen doot gee eeft hebben dan vele gemepne menfchen. De 

vreeſt heeft mgogders eñ andere boofe menfchen gaenhart⸗ 
neekiehlijck tot de doot / vele menfchen veracht 

ten De doot met grooten moede / ſommighe ſter⸗ 

gen lieffelyck. Wat ſtantvaſticheyt ofte groot: 
maedichept foude dan dit gheweeft hebben / dat 

de Sone Gods doo? de vree fe Der doot ðſchrickt 
ende verſlagen geweeſt hadde? Want van hem 

wort gheſchreven / dat den ahemepnen manne 
mach boven natuere Wondertijek ſchynen / dat 

Auc. 22,44 Door groote benauthepdt druppelen blaets zyn 

upt ſyn aenfichte ghebloept. Ende dic en Geeft 
hp miet alg een fchoufpel Loor der menfchen | 

pogen ghedaen / doen hp in een verborgen plaetfe 

fu ſuchten tot ben Dader forte, Ende dit neemt, 
alte twyfelinghe wech / dat de Engelen moeſten 

Het 1 1. Boeck: Fol.92, 

hoorſaem zijnde, Ende waer is de gheſintheydt 
ofte wilte der ghehoorſaemhepdt / anders dan in 
de ziele De welche wy weten Dat fpdaeromis 
in Thriſto beroert gheweeſt / om dat gufe zielen 
ſouden Barr alle beninghe ende ongeruſticheydt / 
ruſte ende brede heben, Boven defentegljen de ee DEE. 
FRanotheliten / Wp fien Goe dat Gp nae Den Annen 
menfche weygherde / dat hp nae de Gadlijcke Lyzijto maer 
natuere Wilde, ck verſwyghe dat hy de vreeſe Eten wille 
van de welcke Wp gheſproen Gebben / over: UU 
wint met een contrarie ghefintGgepöt. Want de 
Wwöfe der tegheuſtrydinghe en is niet duſter / als 
hyſeyt : Dader verloſt mp upt deſe ure: maer 
daerom benick tor deſe ure ghecomen. Dader Faartsr 24274 
verclaert uwen naem. Sn welche benautheydt 
nochtans gheen onmaticheydt en was / ghelyck 
wel in ong gGefien Wordt / oockals wp ophet 
aldermeeſt arbepden sim ous felven te-bedwine 
ghen ende temmen, 
13 Hier nae volcht He Wederopftandinghe upt 
de dooden / fander De welcke Get al foude onvol: 
maeckt zjn / dat wy dus verre gheſeyt hebben. 

Dan Be Oye 
ſtandinghe 
Chꝛiſti⸗ 

Lut2.3 · ppt Den Hemel comen / om Gem met onghe⸗ 
Woonlijcke vertrooſtinge te fferchen. Wat fchanz 
dehcker weeckherticheydt foude Dit gheweeſt 
hebben / door vreeſe Der ghemtepner doot ſoo ſeer 

Benaut te Worden / dat hy bleet ſoude gheſweet 

hebben / ende niet te connen ghetrooſt worden / 

anders door het gheſichte det Engelen t Ende 

— dit ghebedt dat hp driemael verhaelt: Dader iſt 

Mat · as.ꝛ⸗ · moghelijck laet deſen Drinckbeker van mp boor 
bp gaen : is dat niet upt ongelaovelijche bitter. 

heyt des Gerten ghecomen/bewijfende dat Chri- 
Eus ſtreüghereñ Ende ſwaerderen (irt hadde 
an tegen de gemepn doot? Hier unt ie het open: 

baer / Dat deſe beufelaerg teghen de welcke ick 
ſtrde / ſtoutelyck clappen van Dingen Die ſp met 
en weten: omdat (p noyt ernſtlyck overleyt én 
hebben / wat het zp ofte Wat cracht het hebbe / 
Dat wp van het oordeel Gods verloſt sn, Maer 
dit is onſe wſheyt / te weten / wel te ghevoelen 

wanneer Doe diere de Sone Godts onfe falichept gecoacht 
Dat Chzirus heeft. Iſt Dat nu pemandt vraecht / of Chriſtus 
ter Belien Doen neder daelde tot de helle / doen hp badt om 
gedaelt is De doot voorby te gaen, Fekantwoorde/ dat Dit 

is het begin ghewẽeſt / Waer upt men verſtaen 
mach/wargrouwelijcker ende verſchrickelhcker 
Benauthept hy geleden heeft} Boe hp bekende Dat 
hy om onfent Wille Befchurdicht front bear Den 

oeendeop ticheftoel Godts, Ende hoewel de Boddelijche 
tat wije, tracht des Bheefts jaer een wepnich tits ber 

Berch om der fwachhepdt des vleeſchs plaetſe te 
“gheven ſos moetmen nochtans weten / Dat de 
verſoerknghe upr het gheboelen der droef hepdt 
Ende vreeſe /. tegen hef gheloove nieten ſtreet. 
“Ende aldus ie het valbracht dat in De prediz 
inge Petri ſtaet / dat hy niet en conde bande 
fmerten des doots ghehouden Worden : omt Dat 
Gp hem ſewen als van Godt verlaten gevoelen: 
de/ rop netje ig gheweken van —— 

Atto2u⸗ · 

wen op ſyn goetheydt Dit leert ons Die uptne⸗ 
mende aënrgepinghe/ inde welcke hp dao? groo: 
te benauthepdt geroepen heeft : Myn God mijn 

Pater’, Godt hae hebt ghp np verlaten t hoewe 
hyboven maten benaut is / foo en laet ip noch⸗ 

older tang nier ſynen Godt atn te roepen/ banden 
welcken hp roept dat hp verlaten ts. Ende hier 

rears IJE bat alfoo wel de Apollinariſche dwalin⸗ 
ne Dwalinge ghe wederlept / als der gener Die JRonotheliten 

ghenaentt zjn. %pollimarrs dichtede dat de eeu⸗ ban Apolli⸗ 

paris loeder pige Geeft Thafto in de plactie Der ziele was 
fa dat hp alleentije een half menſche was, Maer 
Dit was gheiyck of chriſtus hadde moghen on: 
fe fonden berfaenen/anders dan dem Dader ghe⸗ 

Want dewijte in het rupee / boot / ende begra⸗ 
binghe Chaſti / niet dan ſwackheydt ghefien en 
Wert / faa maet het gheloove Dit al dooreloopen / 
op bat het met volle cracht abeftercht worde, 
®aersu hoewel wp in fn doot gheheele verz 
vuilinge der fatichepr hebben / om dat (pons met 
God verſoent / ende den rechtveerdigen oordeele 
Godts voldaen /eñ de vervſoeckinge wech geno⸗ 
men / ende De ſtraffe betaelt heeft:nochtans Wor 
den wp gefept niet Dao? ſyn doot / maer daa? (hu 
mederspftandinghe wedergeboren te zjntot De : Pet. 1/35 
ſevendige hope. ant gelijck Chriftusigeder- Deelderleg 
opftaende /een overwinner verſche gig ——— 

de oberwiminghe onſes geloofs in rop⸗ binged Iiftis 
zy / dãt ſtandinghe eerſt geleghem Hoedaui 

wort Beter Door De woorden Pauli uytgedruckt / zom.4.15s, 
wanthy ſeyt / dat Chriſtus ts gheſtorpen om +45 be ghe⸗ 
onfer fonden witte : gheiyck of hp Wilde ſeg⸗ bie Bout re 

ghen / Dar de fonde is wech ghenomen Doop (ju geïe ons mee 
doot / ende de rechtweerdichepdt is weder ghe⸗ deron gericht 

bracht, ende weder opgherecht dao? fijn weder: srepraepen 
opftanbinghe, Want Goe hadde hp ongronnen "TE 
ſtervende Bander doot Berloffen / hadde hp felz 
ve inde doot ghebleven? hoe ſoude hy ons de 
pverwinninghe vereregen hebben / hadde hp in 
den ſtryt overwonnen aewarden ? Daetom 
deelen Wp de materie ende fake onfer falichepdt 
alfo op de Boot ende Wederopftandinghe Cheiſti / 

dat door de Door de fonde zp uprgewifcht /cudé 
de doot wech genomen s-ende doa de wederope 

ſtandinghe De rechtveerdichendt zp Weder ghe⸗ 
bracht / ende Get teven weder opgbericht: noch⸗ 
tang alfoo/ dat de doet Chriſti haer tracht ende 
brucht door de wederopſtandinge voortbreugt⸗ 

Saerom ſeydt Paulus dat de Done Godts is 
vertlaert geweeſt in de wederopſtandinge: want 
doen Geeft Gp eerſt ſyn hemelſche macht ver⸗ 

toont / de welcke een claerſpieghel ſynder God: 
Gept was / ende een ſtantvaſtighe fteune onſes 
geloofs} gheihek de ſeloe oock erghens fept/ Dat 2 Coraz⸗⸗ 
hp geieden Geeft nae de ſwackheyt des vleeſchs / 

ende is weder opgheſtaen door de cracht Des 
Sheeſts Op dit ſelve gevoelen ſeyt bhp erghens 

van de belmacckthepdt ſprekende: ‘Op Dat ick 
hem bekeutte en de macht finder wederepftan: 
dinabe. Nochtans ſteſt Go terftont daer nae De 
peetachtiehepdt in ſhu daat, Hier mede tamt (cer 
wel oer een vat Petrus ſeyt / dat God hem ber: 
meekt heeft vpt de Daoden/ende eer hekheyt gez 1de 
afgeven am dar wy ſouden geloove ent hope heb⸗ 
beninod : niet Dat onfe gheloove opde doot 

| fremmêde Wanchelbaerie/maer om dat De cracht 
@ ú Gods 

| 
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| Cap.16. Van de kenniffe 
Godts die ong onder het geloove bewaert / haer 
ſelvẽ aldermeeſt inde Weveropftandinghe open: 
Baert. Daerom laet ong gedachtich zijn / foo 
Wanneer De doot alleenljek gemeldet wort / dat 
goch mede Dacr onder vervaet wort Dat epgent: 
Ick Der wederopftandinghe toe comt: ende me: 
derom Wanneer de Wederopftandinghen alleen 
fonder de doot ghemeldet wordt / foo ordt Daer 
onder oock vervaet Dat fonderlinghe der doot 

… toecomt. Maer dewile hp weder op ſtaende de 
oaren iets. gperhandt verereghen eeftoat hp foude De we⸗ 

Zn Deropftandinghe ende bet leven worden: foo bez 
Beede tupehe Paulus te vecht+dat het gheloove te niete 
fondament Ghemaeckt/ ende her Cuangeltum pdel ende be: 
oufcsger drieghelyck is / ten zp dat de wederopftandinghe 
— Deane in onfe Berten ghedzuckt zp. Daeromdaer hp 
Frem/.sons erghens in De doot Chriſti teghen de verſchric⸗ 
zen crachtige kinghe der verdoemeniffe gheroemt heeft / Wort 
onrfakeens moch daer toe ghefept om den roem te Bermeer: 
beng. deren: Zac de felbe die geſtorven is / die iS we⸗ 
hielog:s. Deropgheftaen / ende ig nu bp Godt een Mid⸗ 

7 belaer Woo? ong. Boven delen ghelijck wp te 
voren berclaert hebben / dat upt De deelachtic⸗ 
hepdt des cruyces de doodinghe onfes vleeſchs 
comt: alſoo moeten Wp verſtaen Dat Wp upt 
fijn wederopftandinghe cen ander vrucht heb: 
beu Die daer mede ouer een comt. JPant daerom 
(fept de Apoftel) zijn wp in de ghelyckeniſſe 
ſyns doots gheplant / op Dat wy finder weder: 
opftandinghe deelachtich zynde / in nieuwic: 
heydt des levens Wandelen, Daerom gelijck hp 
erghens bewyſt / dat wp onfe gertſche ſedẽ moe: 
ten dooden / am Dat Wp met Chꝛiſto zijn gheſtor⸗ 
ben : obewijft hp oock Dat Wp moeten foecz 

nis / ende nict dat op der aerden ië/ 

17, 

* Gom, 8,34e 

IN 

Aoms6.4. 

Coloſ.3.5. 
ken 
om met Chriſto zijn weder op gheſtaen. 
Met welthe wooden Wp niet alleenljck door 
het erempel Chzifti die weder op gheſtaen is / 
berwecht en worden om nae nieuwichepdt des 
lebeng te ſtaen: maer worden oock daer doo, 
gheleert dat het Doop fijn macht ghefchiet / dat 
Wp tot rechtveerdichept wedergeboren worden. 
Wy vererDghen oock de derde vzucht Daer upt/ 
Dat Wp als ghelyck eenen pant ende voorpen⸗ 

——— — ninck ontfangben hebbende / ſeker zjn van ons 
berrijfenigre felf& Wederopftandinghe / Waer ban de weder: 
onferliepa= opftandinghe Chzifti een feer feker fondament 
men · ende ſubſtantie is: van welcke ſake Paulus veel 

handelt x. Cop. rs. Wp moeten coꝛtelck aen: 
mercken Dat Chriſtus gefept Wort upt DE doodẽ 
weder opgeftacn te zijn: met welcken waarde de 
waerhept Des doots ende de wederopftandinge 
uptgedzucht wort / gelijck of Daer gefept wozdẽ / 
dat hp de (elve doot gheſtorven is / dieandere 
menfchen natuerlijck ſterven / ende dat hp in dar 
ſelve fterffelijck vleefch dat hp aenghenomen 
hadde/onfterffelijchbhept ontfanghen beeft. 
14 ae de Wederopftandinghe Wozdt niet te 

Pan Cheiſti vergheefs De opclimminghe Chrifti ten Hemel 
Spemelbaerr, verhaelt. Want hoewel Chaftus weder op: 

ffaende / begormen heeft fijn eerlijckhepdt ende 
eracht volcomeljck te verlaten / te Weten/ Die 
onedel conditie des ſterffelycken levens / ende de 
fchande des cruyces afgelept eñ verworpẽ heb: 
bende / foo heeft hp —JI met fijn opclim⸗ 
minge ten — fn rck eerſt begonnen. Dit 
bewpft de Apoſtel als hp leert / dat hy ig opghe⸗ 
clommen / om dat hp foude alle Binck verbullen/ 
Daer hp vermaent dat hoewel de Woorden fchij- 
nen tegen malcanderen te fErijden/ nochtans in 
De fake ſelve groote eendrachtichepdt is :om dat 
hy alſoo is ban ons gegaen Dat fijn teghenwoor⸗ 
Dichept nunutter is / De welche haer (elven bin- 
nen de nederige woonſtede des vieeſchs hielt 8 

Eolof,ze1e 

3 . As een 
Bant ban be 

Maerom hp 
Seu Memel 18 
opghebaren, 
Epheſ. 4. l1o· 

Gods des Verloſſers. 
langhe hy op der aerde wandele. Daerom dt 
Joaunes De lieflycke roepinghe ende noodinghe 
Cheiſti verhaelt Geeft: St Dar pemant dorſtet / 
Die come tot mp/ etc, foo ſeyt hp daer nae / Dat de 
heylige Gyeeſt doe noch niet en was den gheloo⸗ 
bighen ghegheven / ont dar Jeſus noch wet vers 
claert en Was. Det welche ooc de Heere (clue den 
®ifcipulen betupeht heeft / fegghende : Wet ig u Joan 16.7, 
nut Dat ick wech ga. Tant ten zp dar ich Wecht 
— bepligge —* en a — Eñ ed Mee 

at lichamelyc afweſen geeft hp hen eenẽ trooſt / eet 
dat hpfe nier en fal als weefen verlaten / maer rj — 
ſal wederom tot hen comen / eñ dat op een wyſe 
Die Wel onſienljck / maer meer te wenſchẽ was: 
Want doen worden fp door ſeker bevindinge ghe⸗ 
leert / dat het rycke Dat hp beſit / eũ de macht Die 
bv ghebzupckt / den geloovigen genoechſaem is / 
miet alleentijck om falichlekenrc leven / maer 
oock om ghẽeluckichlyckte ſterven. Eñ wp fien 
vaorwaer / hoe veele grooter overvloedicheydt 
fijns Gheeſts hp dae heeft uptgheſtort / hoc veel 
heerlycker bp ſyn rijche ghevoordert heeft / hoe 
veel grooter macht hp bewefen heeft in de fijne 
te befehermen/ eft de vpanden onder de voeteñte 
worpen. Soo dan ten Hemel opghevaren zynde / 
heeft hp de teghenwoordicheydt (ns lichaems 
Weth van onfen ooghen ghenomen : niet om Dat 
hp niet en foude langer bp de geloovighe zijn/Bie 
noch op der aerde Breemdelingten zijn / maer om 
Dat hp met teghenwoordichlcker cracht / foude 
den Hemel ende De Aerde regeeren, Jae eer bet 
gene Dat hp belooft hadde dat hp foude met ong 
zjn tot Be bolepndinghe Ber weerelt / dat heeft hp 
Doop fu opclinmingte volbracht / door De weic⸗ 
ke fijn lichaem ig boven alle hemelen verheven / 
ende ſyn cracht oper alle epndé des hemels ende 
der aerde uytgheſtort ende verbzept. Dit wil 
ick liever met Auguftini / Dan met mijne woor⸗ 
denberclaren, Ehziftus (feprhp) maefte dour rar: in 
de Doodt gaen tot De rechter handt des Baders / euans. 
van Waer hp comen ſal om de levende eit doode Hoan,10.9, 
te richten : ende Dat met lichamelijchke teghen⸗ 
woordichepdt nae de ghefonde leere ende den rez 
ghels des gheloofs. Want met geeftelijche te⸗ 
ghenwoordichepdt quam bp nae ſyn opclim⸗ 
minghe. Ende erghens fpzcecht hp bzeeder ende 
claerlgjcher, Nae ſyn onftenlicke ende onuptfpre: 
kelycke macht wordt vervult dat van hem ghe⸗ 
fept ig : Siet ick ben met u alle de Daghen tot den 
epnde Der Wereldt. Maer nae vlẽeſch dat het 
Wooꝛt heeft aengenomen/ nae Dat Gp is van der 
Maghet ghebozen/ nac Dat hp Wert van de Fo: 
den gevanabhen/acn het hout ghehecht / vanhet 
erupce ghenamen/in doecken ghewonden / in het 
graf gheſeyt / ende in de wederopftandinge ghe⸗ 
openbaert — is gheſeyt : Gijp en ſult mp nier alz Acto⸗.i.g. 
tjtsbpubebben, Waerom? omdat hy nae de ende⸗. 
tegenwoordicheydt des vleeſch veertich daghen 
lanck met ſijn Diſcipulen verkeert hebbende / is 
voo? hare ooghen dpoheclommen ten Hemel / 
ende enig hier niet: Want daer fit hp ter vechter 
hande des Daders. Ende hp ig hiersWant nac de 
tegenwoogdichepde ſynder Majeſtept / ig hy niet 
wech ghegaen. Daerom hebbe wp Cheiſtum al⸗ 
tts naede tegẽwooꝛdichẽyt ſynder Majeſteyt: 
maer me de teghenwoordichepdt fijns vleeſch is Joan. rz. x. 
recht tot de Ditcipulen gheſeyt: Wyen (ult ghy 

ate — — de oere 
em wepnige daghen gehadt na de teghenwoor⸗ L 

Dichepdt des vleeſchs: nu heeft fp hem door het tenet 
gheloove / maer en fiet hen niet met Den ooghen. ter vecbrer: 
1s__* Wacrom wort terftont Daer nae gherepe/ Bant Mues 

Foan,”-37e 

JlAate28 «20, 

AlRat.28. zo. 

dat hp fit ter rechter handt des Dader te meté/ snnars.0, 
nae de ghelyckeniſſe der Princen / Die Bare bpfit: Dedze: 5. 

ters 



| Cap.16. 
ters hebben / den welcken fp de regeeringhe bez 
Belen. Alſoo Chriſtus daor den welcken de Daz 
Ber wil verhsocht zin / ende Boo? hem regue⸗ 
ven wort gheſeydt te ſynder rechter haudt te fit 

ten / afelek of men ſepde / Dat Bp tor de heer: 

Waren fchappie des Hemels ende der Aerde verordent 
terbantzes is / ende de Befittinghe der vegeeringhe die hem 
Vaders zp. Behalen is: heeft opentlijchk aengenomen zende 

dat hyſe niet alleenlyck en heeft cemmael genge⸗ 
nomen: maer Dat hy Daer in blijft rot dat hp tot 
her oordeel comt. Want alfoa Woet Dit ban Den 

Apoſtel verclaert / als Gp aldus ſpreeckt: Ge Da: 
der heeft hem gheſtelt tot ſynder rechter haudt 
boven alle Ouerhent / ende Macht / ende ghe⸗ 

welt / ende Geerfchappgie / ende boven allen naem 

Wat Yet ſit⸗ 

Epheſ. 1.20. 
Phil .A.9. 

„Het [I. Boeck: “Fob93: 
Derijck is / vey te bewaren / om De weeede vpan⸗ 
Ben ſyns crupceg ende onſer ſalicheyt / door de 
ſterckheyt fijner hant te bedwingen: ſomma op 
dat hp alle macht hebbe in den Wemel ende/óp Pfal.rreu 
Der Aerde: tot Dat Ip alle fijne vpanden/Die ooch Actor: 34. 
onfe vpanden zijn / ander de voeten Worpe / Ene 1,Lo,1s.-5e 
De ftichtinge Der Bhemepnte volbzenge, Ende ene 
Dit is De waerachtige fraudi ſyns rjck/ DitiS one Lo. 
de macht Die De Bade hem heeft gegeven / tot 
Dat hp tot het oopdeel des levendigen ende doo⸗ 

‚Ben tomende / ſjn laetfte werck volbenghe. — 
(17 Cðꝛriſtus gheeft wel den ſynen ghenoech zee vamne 
clare bewijſinge ban fijn tegenwoordige cracht: Grit ten 
maer dewhle (ijn rycke eenichfing onder de nez bordeele. 
derhept des vſceſchs hier op der aerde bedeckt 

Die ghenaemt wordt / niet alteenlijck in deſe we⸗ 
relt/maer oock in De toecamende « ende / UHp heeft 
alledinck fijnen boeten onderworpen / ende Geeft 
hem der Ghemepnte tot een Hooft boven alle 
dinck ghegeben / ett. Hier ſiet ghy waer toe Die 
fittinohe Dient / te Weren / op dat bepde de he⸗ 

melfſche ende aertfche creatueten fijn JRajeftept 
perwonderen / Book fijn hant gheregeert wor⸗ 

den / fjren Wille acnfien /ende funder cracht onz 
derworpen zijn. Efi de Apaftelen en Willen niet 

v.C 021 50270 

Epheſ.4.14. 
Actoꝛ.ↄ·go · 
EDE 3.21. 
VHebe. i 7 · 

anders als ſy deſe fittinge fo dickmael melden/ | 
Dan dat fp leerẽ Dat alle dinck is onder ſyn goet: 
duncken ghefteir. Daerom en gevoelen Die niet 
recht / Die mepnen dat enchelijeh de geluckichept 
hier mede bediet moet. Daer enis oock niet aen 
gheleghen / datinde handelinghender Apoſte⸗ 
ten Stephanus betupeht / dat hp Chriſtum 
fiet fiacnde (ter rechter hant des Daderg:)Wwant 
Gier en wort niet ghehandeldt van de gheſtalte⸗ 
niſſe des lichaems / maer Ban de JRajeftept des 
riche : foo Dat het fitten niet anders en zy / dan 
den Demel, chen Kechtſtoel bedienen. 
16 Wier upt Geeft het ghelaave menigherlep 
vrucht: * Want Get verſtaet Dat de Heere doo? 
ſyn opclimminge ten Hemel / heeft den mganck 
tot het hemeſſche rycke ghespent / Die daor 

Lepus Adamgheſſoten was. ant dewijle bj Mm ou⸗ 
Geeft onsven fe vleeſch is gelijck upt onfen naem Daer in ghe⸗ 
toeganck zor gaen / fo volcht Daer upt Get gene Dat de Apoſtel | 
Ger Eeke , fept /f Dat mp eenichfing mer hẽ in de hemelfelje 
welste Deer Plaetfenfitten / als die wp den Hemel niet met 
Aram ag naeckte hope en Verwachten / maer oock in onz 

Actoꝛ .7 .5 

Veelderlen 
nuttitheyt 
ban De he⸗ 
melbacrt 
Chꝛiſti. 

ig / foo wordt het gheloove te rechte gheroepen 
om de fienlijcke teghen woordichepdt te bedene⸗ 
‘Ken / Die Gp ſalten laetſten daghe openbaren, 
‚ant Gp fal met fienlijchen ghedaente upt den zoep ei 
| Wemel af comen/ ghelek men hem heeft ghefien weren, 
opclinmen: ende hp fal allen menichen ver⸗ Actoznerre 
ſchynen met onuptfpekelijche Majeſteyt ſyns Mateases 
‚rjchs/met claerheyt der onfterffetchhept / met 
onghemeten wacht der Godthept/ ende met gez 
felfchap der Engelen, Soois ang dan geboden 
‚ban daer Gem tot onfen verloſſer te verwachtẽ / matr‚zs: 
tot Dien dach / inden welcken fn De lammerẽ ſal 51 
gan de boeken ſcheydemeñ de uptwercozene van 
de verworpenezcũ Daer en fal niemant zyn not 
der levende noch Be — ſyn —— ſal 
connenontgaen. Mant het gheluyt Der baſup⸗ Cheſa. 16. 
ne ſal van de uptterſte hoecken der werelt ghe⸗ on 
hoort Worden / daer mede alle menfchen fullen 
tot ſynen rechtſtoel geroepen worden /Die te dien 
dage noch uilen levendich zijn / ende Bie te voren 
ghẽeſtorven zun. Daer zijn ſommighe die deſe ene , * 
wWoorden / lebende ende doode anders verftaen: aande zijn; 
ende up fren voorwaer dat (ommige oude ghe⸗ Die ghjeoozs 
twijfelt hebben in de uptlegginghe defer mot: ef 
Ben : maer defe fin welcken wp gheleert hebben, PU 
ig flecht ende claer /ende comt oock beter met Die 
articulen des geloofs over een / de welcke ſonder 

Wie batte _ 

twÿfel —— ende ghemeynſaemlyck ghe⸗ 
ſchreven zijn. Hier tegheñ enig oock niet Dat De Bereeningins 
Apoſtel betupeht, f bat allen menſchẽ verordent Ae Per erg 
ts eenmael te ſterven. Pant hoewel de gene Die nen regten — 
tat het wpterfte oordeel in dit fterffelijch leven malcanderen 

soie fedaoftbefitten. oven defen bekent Get ghe⸗ 
OE kucure laar, der Cheiſtus niet fonder onfe groot voor⸗ 
ſide et pm. deel by den Bader en ſit. f Want hpis totdat 
Pir, Leplichdom dat ſouder handen ghemaeckt is / 
—— pe ingegaen/ende verfchijnt Laer den Dader een gez 
boorfpease duerich Middelaer ende voorſprake: ende keert 

brom Des Daders deghen alfoo op fijn rechtveerdie⸗ 
bept/dar hyſe van anfe ſonden af keert : des Daz 
ders herte berfoent hp ons alfo/ dat hp door fn 
vaorfmake ong eenen wech eñ toeganck maect 

Bon3.34. tot des Daders thzoon / den welcken hp met 
ghenade ende goedertierenhept Hervult / die an: 
ders ſoude den ellendigẽ fondaren vol verfchzic- 

grade ban _ Kinghe gheweeſt hebben. Cen derden vaet het 
ons froxten: gheldove De maghenthepdt Ehaifti/ in de welche 
De, werekt onfe ſterckte / cracht / ſchat ende roem / teghen de 
eee heiſche bpanden gelegen is Want jn den He⸗ 
in ons ter fac melclimmende / heeft ho de ghevanghſſe abe: 

vangen ghetept : ende de vpanden berdbft heb: 

tr. 

+ Hebr · . 25. 
ENDE GL te 

3. Sine 

lichent · 

blijven/niet en ſullen nae natuerlijche vhſe ende ehrnden 
orberinghe fterven: nochtans Dewijle de beran: 27" 
Beringe Die fp ſullen lyden / fal gheſhek een doot 
zjn / foo wort fp niet onepghentljck doot ghe 
naemt, Wer is welſeker Dac alle menschen nief 
en ſullen ſſapen / maer ſy ſullen alle verandert 
woꝛrden. Aat is dat? haer fterffelijck leven ſal in 
cenen ooghenblick tjts verſlonden / ende gant⸗ 
ſchelyck cen ander natuere verandert Woz: 
den. Niemant en can verſaken dat deſe verder⸗ 
vinghe des vleeſch een doot is: nochtans Elft 
dit hierentuſſchen waerachtich / dat de levende 
ende doode ſuſen tot het oordeel geroepen woꝛ⸗ 
den : Want de doode Die ín Chriſto zyn / ſullen 1, Ehef.4,r6, 
eerſt op ſtaen / daer nae Die ſullen overghebleben — 
zjn endeleven/ ſullen met de andere in De lucht Deere, 
op ghetrocken Worden EChzifto te ghemoete. 
Ende het is voorwaer der waerhepdt ghjelijck / 
dat deſe artijchelig npt de woorden Petri gh 

i Coꝛ.i y 1d 

+ Epbefas gende heeft Gp ſyn volck rijche ghemaecht/ ende ! 
maeckt het dagelchs rycker met gheeftelijcken 
rijckdom. Hy fit dan in de Goochde/ om van Daer 
ſyn cracht op ons te fforten / ende ons tot een 
eeftelijch legen levendich te maken/om ons met 
ynen Gheeſt te heplighen / om ſyn Bhemepnte 
met menigerlep gaven der ghenade te Bercieren/ 
ende door fijn beſcherminghe teghen al Dat hin: 

e⸗ 
namen/die Lucas verhacit / ende npt de hooghe Apk 
betupginghe Pauli tot Cimotheum. EN 
18 Dier upt comt uptnemende groeten trooft/ ——— 

| dat wp hooren dat die De Hechter ig/ Die ons nu Panoe 
verordent heeft om medegendoten fijner eere in wevercomrre 
| Get oordeelente zijn / ſoo berreift Dat Gp foude shaft ta 
‚opdenrichtftacl gaenfittenom ong te verdoe⸗ oordeele., 
men, Want hoe (nude de aldergoedertierenfte 

@ in Prince 



Dat iaetſte ſtaen / fo en Dient 

Captor. 
Prince fijn volc verderven? Boe faude Get hooft 
fue leden te niete bꝛeeughen? Hoe faude De pa: 
traon ende voorſprake ſhne onderdanen verdoe⸗ 
ment Want iſt Dat Paulus beftact upt te voe: 
gen / dat niemandt en mach voortromen om te 
verdoemen daer Cheiſtus de Middelaer ig : foo 
ift veel Wwaerachtigher Dat Chriſtus de Loor 
ſprake ende middelaer ſelve / miet cu fal Die ver⸗ 
doemen / die hp onder ſyn trouwe ende beſcher⸗ 
minge heeft aengenomen. Het enis voorwaer 
gheen cleyne gheruſticheydt / Dat Wp Bao? ghee⸗ 
nen anderen richtſtoel en ſullen gheſtelt worden / 
dan voor den richtſtoel onſes Berloſſers / ban 
den welcken wy moeten falichept verwachten: 
waãtr hp die nu Soos het Euangelium De eeuwige 
gheluckichendt belaaft/ fal dan Daar fijn oordeel / 
de beloofte felter maken. Soo heeft Dan de Bader 

Joan. .ꝛꝛ. Den Sone tat die epnde gheeert / hem alle Get oor⸗ 
Matt.r27, Deel oer ghevende / omdat hyſoude alſoo den 
endeezderB, confcrentien ſyns volcx tehulpe comen / Die doo? 

de veeeſe des oordeels verſcheickt sijn. Bud ber: 
heb ick de oden Der articulen des geloofs Die 

Nom..33 · 

Siet Am⸗ 
broſ. lib.r. 
Tac, cap.6. 

Dat derde re k 
deeidescap· De Tatnſche Symbolum Apoftolicum noe⸗ 
maer il ber men ſgheboſcht. Aant dewyle de hooftſtucken 
tat bop ban Onfer verloſſinghe daer inzyn met copte woor⸗ 
Dat Apoftor Den vervaet / ſos mogen fp ons als een tafel zijn, 
— maer in wp de dingen Die weerdich zijn in Cheri⸗ 
fulien. flo aenghemerckt te Worben / mogen een peghe⸗ 

3 Iek op hen ſelvẽ gerfchepdenlijck aenfchouwen, 
Ick noeme Defe articulen Apoſtoliſch / ende en 
ben daerentuſſchẽ niet feer ſorchvuldich wie de 
Autheurzp, Ap worden voorwaer met groote 
eendzachtichept Der ouden Schey verẽ den Apo: 
ſtelen toegheſchreven: mogheſyck om dat ſyſe 
achteden vande Apoſtelen int ghemeen beſchee⸗ 
en/ende int openbaer ghebracht tezijne : ofte 
om dat fp Dit cort Begrijp upt de leere Die ſy ghe⸗ 
teert Gebben / ghetrouwelyck verfamelt zijnde; 
Gebben Willen met ſulcken naem beveſtighen 
ende verſtercken. Ende ick en twijfele daer niet 
aen / dat deſe articulen terftont van den eerften 
oorſpronck Der Ghemepnte / jae aack Bander 
ApaftelentHt aen zijn alg een gemepn ende ban 
eenen yeghelycken ghepreſen belijdinge/ aenghe⸗ 
nomen gheweeſt / of men ſchoon niet en Weet 
ban Wiens fp haren oorſpronck ghehadt hebben. 
Ende het is der waerhepdt gheſck / dat fp niet 
en zijn van eenen menſche eyghentlyck beſchre⸗ 
vẽ / dewyle het openbaer is / dat fp Lan de upter: 
fte ghedachteniſſe aen / zjn ander alle Godfaliz 
ghein groote ende Geplighe autazitept gheacht 

Be routine gheweeft, Mer ghene Daer op wy fonderlinghe 
bamt*po- Ende boen almoetenachte hebben / Dat is hier 
frolifcheghez in bupten alle twyfelinghe / te weten / Dat de 
toobe, gantſche hiſtorie onſes gheloofs in corte eñ met 

act onderſcheyden orderinghe / Daer in verhaelt 
wordt: ende dat daer gheen dinck mvervaet en 
is / Dat niet en zp met vaſte ghetupgheniſſen der 
DSchriftuere verſeghelt. Ende als Wa Dit berz 

de niet Datmen foech vuldichz 
0 Beelsafte we⸗ ch Den autheur ſoecke / ofte daeram teghen pe: 

Vuvt des mant ſtryde? ten zp dat het mogelyck pemande 
Zie, miet genoech enig / dat hpfeker zp van de waer: 
waer in aen: hept Des hepligen Gheeſts / ift dat hp niet oack 
Rn, mede en Weet door Wiens mont fp vercondicht / 
Errina ar, ofte van wiens Gant fp beſchrevenig. 
gecuptver- 19 Dewyÿyle Wp fien dat De gantſche ſomma 
zpzenen (alice onfer falichept / eñ oock alle de ſtucken Daer Han 

——— wuin Chriſto vervaet / foo moeten Wp toe fien 
genpeder dat wy niet ef alderminfte deelkẽ elderſwaerts 
peet berfelz entrecken. Iſt dat Wp falichept foecken/ fo wor⸗ 
Ber heBee den wy ſelfs door den naem Zeſus geleert t dat 

de falichept bp hem is. Iſt dat Wp eenighe an: t Actor. ꝓ.12. 

Van de kenniſſe Godts des Verloffers. 
fijn ſawinghe ghevonden worden. 38 het dat 
wp ſterckheydt ſoecken / Die waardt in fijn heer: 
fchappie ghevonden. Soecken wy fupvertepdt 
Die Binden Wp in ſynontfanginghe: of goederz 
tierenhepdt? Die Bertoont Gaer in ſyn ghevboorte / 
door de welche Ip is alleſins ons gheljck ghe⸗ 
worden / om Dat hy faude leeren medelijdé heb: 
ben: of verloffinghe $ in ſyn ijden : of gůytſchel⸗ 
dinghe?in ſyn verdoeminghe: of verghevinghe 
der vervloeckinghe? in fijn crupee/ of Koldoeñin⸗ Galat. 3. 13 
ghe? in ſyn offerhande: repninghe? in ſyn bloet : 
verfoeningbhe 4 mſyn nederdalinghe ter hellen: 
doodinghe Des vleeſchs? in ſyngraf: nieuwic⸗ 
heyt des levens? im fijn wederopſtandinghe: on⸗ 
ſterffelhekheyt ? oock daer in: de erve des hemel: 
ſchen rycx? im De opclimminghe ten hemel : hulz 
pe/ gheruftichept / avervloedichept alles goets? 
in ſjn Rycke: onbevzeeſde preken Dek 
aodeels 4 inde macht deg oordeels die hem ik 
ghegheven. Somma / dewyle in hem alteclep 
fchatten des goets zijn / foo moetmenſe daer upt 
Gaten tot verſaetheyt / ende niet anders. Want 
Die met defen cenigGen niet te vrede zijnde / here 
waerts ende ginfwaerts tot verfchepden hopen 
dryven: of fp ſchoon Chriſtum Loormeemelijck 
aenfien/ foo Dwalen fp nochtans hier mede van 
den rechten wech / dat fp eenich deel haerder Wez 
tenſchap op cen ander Wenden. Hoewel defe mi⸗ 
fErouwinge en can niet comen Daer de over vloe: 
dichept ſynder goeden eenmael wel bekent ig, 

Het xvij.Capittel. 
Dat het welterechte endeeyghentlijck ghefeyt 

wort dat Chriftus ons heeft de ghenade Godts ende 
de falicheye verdient. 

Efe branhe macten Wp oeck alg Hoor eenen 
Den becorten. Want daer zijn form — 
ghe menſchen verkeerdelyck ſcherpſinnich / DE cen dienager 
welche hoewel ſp bekennen dat Wp door Chꝛi⸗ der falichept. 
ſtum de fatichept bererijghen / fonen willen fp 
nochtans den naem verdienſte niet ljden / wepe 
nende dat de ghenade Godts daer Dang berdups 
ſtert wort : ende alfoa willen fp dat Chriſtus 5B aperorz.rr, 
allcenlijck cen inftrument of dienger / ende niet 
een autheur ofte lerdtſman ofte JPzince des le⸗ 
vens / ghelyck hp van Petro ghenaemt wordt. he most 
Ick bekenne wel / Waert dat pemandt WIDE eer, aurneuc 
Thriſtum enckelck ende in hem felven ſtellen ende Pance 
teghen het oordeel Gods / dat Dan de verdienſte der feiber, 
geen plactfe en fonde hebben : Want in den mene 

| fche en foude geen Weerdichept ghevonden woz 
den die pet (oude connen tegen Godt verdienen. 
Jae ghelyck Auguſtinus ſeer waerachtichlyck um. ve per⸗ 
ſchryft / de menſche Chriſtus Jeſus de Salich⸗ pri s 
maker felve / is cen {eer claer licht der predeſti⸗ SAS» 
natieende ghenade: want de menfchelijcke na⸗ 
tuere Die in hem was / en heeft door geene voor⸗ 
gaende Lerdienften der wercken ofte des ghe⸗ 
lgofs vercreghen dat hy dat ſaude weſen. Ick 
bidde ulaet hier op antwoorden : Waer mede 
heeft De menfche dat Berdient Dat hp van het 
Wooꝛt dat eeuwich is gelijck de Dader, foude 
tot eenheyt deg perfoons aengenomen woꝛden / 
ende de eenich gheboren Sone Gods sijn t Kact 
dan de Ggmtepne der ghenade openbaer zijn in 
Cheiftfönfe hooft / Waer upt fp alle de leden na 
de mate eens peghelijcks dao, vloeyt. Door deſe 
genade Wordt een yeghelyck Han den beginne 
fjns gheloofs afeen Ehriften/ Dao? De welche 
menſche / te \meten/ onfe Salichmaker is van 
den beginne aen Chriſtus ghewoden, Item me vona 
erghens: Daer enis Ten claerder erempel Der perfever. 
predeftinatie dan de Middelaer fele, Want die Cap. ultimo⸗ 

Mebz.2.17, 

*1Gorres3 Dere gaven Des Gheeſts ſoecken / F Die (ullen in { defen heeft upr den zade Davids eenen rechte 

Pe 

beerdigen 



— 

want Chiſti 

Cap. 17. Heel Il. 
veerdighen meufthe ghemaeckt / foa Dat hy nem⸗ 

mermeer enſoude onrechtverdieh sijn / ſonder 
eenige verdienſte fyns voorgaenden willes / Die 
(elve maeckt Die upt onrecijtweerdighe recht 
veerdich / Die leden des ſelven hoofts zyn / CLC. 

Daorfooda: Daerent alg Wp van de verdienfte Chaiſti hau⸗ 
MOORE delen / foo cn fecten wp het Begin ende den oo? z 
geenfmsoe ſpronck Daer van in hem niet s maer\up clie | 
amadeBods men op tot de ordeninghe Godts / De welcke de 
bervonchert/ gerfte dor aſe is: want die verordent Den Mid⸗ 
becbienfte cn Delaer Daar enckel welbehaghen / Doo? den welc⸗ 
wort met gez hen Wp fouden falichepdr vercrijghen. Eñ alfaa 
fielt tegen wort De verdienſte Chriſti onwijfelijck ende an: 
—— wetemhck teghen de barmhertichepdt Godts 
Gods ghertelt Wañt daer ig een ghemepn regel / quæ 

ub alterna funt, non puguare, Dat is / de dm) 
ghen die d'een onder D'ander begrepen orden) ! 
enftrijden niet. Daerom enis daer geen dinck 
teghen / dat de rechtreerdichmakinghe der mer 
ſchen zy onverdient uyt enckel barmherticheydt 
Godtsende Dat ſy ooch mede door de verdienſte 
Chꝛiſti / verdient zp / De welcke onder de barn⸗ 

Maer hertichepdt Godts vervaet wort. Maer de on⸗ 
t aen De gerdienfte gonſte Godts ende dock de ghehoor⸗ 

ſaemhendt Theiſti / worden beguamelijck teghen 
onſe wercken gheſtelt / een peghelyck in fn or⸗ 
‘Den. Want Chꝛiſtus en Geeft niet connẽ pet ver⸗ 
Dienen / anders dan uyt het welbehagẽ Boots: 
maer dewyle Gp daer toe verordent was / dat hy 
foude Daar ſyn offerande De toornicheyt Godts 
ſtillen / ende door ſyn ghehoorſaemheydt onſe 
ovbertredinghen wech nemen:: Somma deiwij- 
le de verdienſte Cheiſti hanght alleenlyck aen De 
enade Godts / de weicke ons deſen middel der 
alichepdt verapdent heeft / ſoo wordt fp alſoo bez 
guamelijck alg de ghenaede Godts / teghen alle 
menfcherpehe rechtveerdicheden gheſteſt. 

Dat deſe 2 Dit onderſcheydt wort upt vele plaetſe der 
twee Dingen Schriftuere verſtaen: Aloo Geeft Godt de we: 
We neee Eelde lief gehadt / Dat Gp ſhnen eengeboren Sane 
magben bez Geeft ghegheven / op dateen pegelhek Die im hem 
flaensdat _ghelooft / niet en bergae. Wp fien hoe Dat de 
Eet vers liefde Sodts de eerſte plaetfehoudt : ala die de 
(chendeghe- opperſte oorſake ende oorſpronck is: ende dat 
wpzaiey het gheloove in Chriſtum daer nae volcht / als 
Die dele bere De tweede ende naefte oorſake. Iſt Dat pe mant 
boeshem, hier teghen fept dat Chriſtus niet anders en is 
t Joanger6e Dan cauſa formalis , Die Berelepnr de cracht 

Cheiſti ſeerder dan de woorden connen lyden. 
Want iſt bat Wp daar het gheloove dat op Hem 
ſteunt / rechtveerdichepdt ahecrijghen / ſos moe⸗ 
ten wy de materie onſer ſalicheydt tn hem ſoec⸗ 
ken / het welcke met vele plaetſen claertijcls be⸗ 
weſen wort, giet dat Wp hem eerft hebben lief 
ghehadt / maer hy ſelve heeft ans cerſt lief ghe⸗ 

i. Aoa.a.io· hadte: ende heeft ſynen Sone gheſonden or cen 
berſoeninghe vas? onſe zanden. Met deſe woor⸗ | 

Elies Je 

Den wort claerljck be wefen/ dat Godt Geeft Ben 
middel der verſoeninghe 1m Chriſto gheſtelt / om 
Dat fijn liefde teghen ong niet en foude verhin⸗ 
dert worden. Ende Dat woort Verloeninghe, 
is ſeer te weghen: Want Gode ig op een onuptz 
ſprekelycke wife ten tijde doen hy ons lief had: 
de / nochtans vock mede verbolgen ap ons ghe⸗ 

roan, 22, Weeſt / tot dar Gp in ECipifta verfacnt gert dier 
Eolof::e20, toe Dienen alle de fententien : Hp ie de Me foenin: 

ghe voor onſe zouden, Ftem/ Weg heeft Bode 
behaecht door dien alle dinck te verſoenen tot 
em ſelsen / tor veede brenghende door het bloet 

fijns crupces Daar hem / ett. Item / Godt was 
in Chriſto / De werelt tot hem verfoenende / den 

24002454 19e 

menſchen Gare ſonden niet toerekenende, Item / 
Hy heeft ons aenghenaem gheacht in fjnen lie: ‚ vergaten wort tot verghevinghe der zonde, Iſt Lũce 22. 20. &ahef.zerde Eptcfior VEDME Trem / Omdat hyſe foude bepde 

Boeck; 
Gode verſoenen doorhet erupte. Deſe verbor⸗ 
gentheydt moetmen verſtaen ut Ber eerſte Caz 
pittel tot de Epheſien / Daer Paulus gheleert 
hebbende Dat wy in Cheiſto zjn uptvercozen / 
dock mede Daer bp fept/ Dat Wp Doo? Den ſeſven 
ghenade bercreghen hebben. Hac heeft Godt die 
begannen met fin aante ze omheſſen / Dic hp lief 
hadde eer De wereſt geſchapen was: anvers dan 
em dat Gp fn liefde beweſen Geeft als hy door 
het bloet Chriſti verſoent vans t Mant dewyle 
Godt De fontepue aller reehtveerdichepdt is / (oa 
moet de menſche foa langhe Gps een fondaer is / 
Godt tot cenen vyant eñ vichter hebben, Dacrz 
om is het begin Der liefde vechtBeerdicieude/ gez 
Wijck fp ban Paulo beſchreven wordte: Dien die 
gheen fonde en wiſte / Geeft hp vaar ans zonde 
gemaetht / om dat wp fauden zjn de rechtorer⸗ 
dicheyde Godts in hem. Wan hy gheeft te ken⸗ 
nen / dat wp onverdiende rechtveerdicheydt verz 

Fol.94, 

2. Cor.5. a10 

creghen hebben door de offerhande Cheiſti / ſoo 
dat wp Gode behagen Bie Wp vannatuere km⸗ 
deren des toorns / ende deo? De zonde verorcemt 
zjn, Daoet dit onderſcheyt Woot oock beweſen / 
foo Wanneer De ghenaede Chjuifti woedt bp de 
liefde gheſtelt maer upt voſcht / Dat Gp ons 
ſchenckt Ban het ghene Dar ha ons vercreghen 
heeft : Want anders en ſoude hem niet toe coz 
men Datmen hem Berfehepden van den Dader 
defen tof gheeft / Dat herſyn ghenaede is / nde 
van hem comt, 
3 Ende Dat Chꝛiſtus ons heeft waerachtich _ 
ck daor fn ghehoorſaemhept / genacde vercre⸗ —— 
ghen ende verdient bp den Dader , dat Wart vpt naemre deet 
vele plaetſen der Schriftuere feherlijch eñ gron⸗ defes LCapitz 
delijch werftaen, Want ie Ger dat Chriſtus Geeft tels —— 
too? onſe zonden voldaẽ / De ſtraffe Die Wop ſchul⸗ — —— 
dich warente draghen / betaelt / Daar fijn ghe⸗ fijne getjooze 
hoorſaemheydt Bodt verſoent : epndelijck iſt Dat —— 
Ge rechtveer dich zijnde / voor de onvechtucerdie 
ghe gheleden heeft / ſoo houde ick vaſt / dat hy de genade br 
door ſyn rechtveerdichendt heeft onſe ſalicheydt den Dader 
vercregen het welche foo veelis als verdienen. Pre 
Nu (ghelyck Paulus Berupcht) zjn Wp Lerfoent 
ende hebben de berfaeninghe vercregen dao? fu 
doat. Ende de verſoeninge en heeft geen plaetſe / 
anders dan daer verbolghenthept gheweeſt is, 
Soo is Bande fin/ dat Godt die ans om Der zon: 
den wille haette / is dao? Den doot fijns Daoud 
verſoent / ſoo dat hr ons ahenacdichis, Ende 
men moet De verghelyckinge welgenmercken / 
die Wepnich daer nae volcht: Gheljek daor eens momo’ 
overtredinghe Beele zn tot ſondaers gheſtelt / 
alſoo ſullen gock Doo? de ghehoorſaemhepyt veele 
tot rechtvcerdighe gheſtelt worden. Want defin 

Erljefe2e3e 

eAom. el Le 

ig : Ghelyck Wp door Adams zonde zijn Lan 
Godt vervreemt / ende tot verderbinghe veror⸗ r 
Dent + alfoo Worden Mp Dao? de ghehoorſaem⸗ 
heydt Chriſti tot gonfte ontfangen / als rechte 
veerdich, Ende dat Paulus fept / dat fp ſuſſen 
tot rechtveerdighe aheftelt worden / ghelyck of 
Gp van toecomenden tjde fprake / Daer mede en 
(lupt hp de tegGenwoordighe rechtheerdichepdt 
uiet npt / gelijck dat upt Get vervolch der woor⸗ 
denclaeris, Want hp hadde oock te hozen ghe⸗ 
fcpt / Datde onverdiende gave ig / upt bele zon⸗ 
den tet rechtveerdichmakinghe. 
4 _Doostals wpfegohen/ Dat wy Gebben ghe: orerangent 
naede Dogz De berdienfte Chriſti vercreghen / ſoo wp doorde 
verſtaen Wp daer mede dat Wp zjn Hogg fijn uee ſtortinge 
bloet gherepnicht / ende Dat (jn deot is een verz Dee bioets 
faeninahe voor onfe zonden gheweeſt. Sijn bloet 
repnicht ans ban zonde, 

Defe genade 

fijnen doot. 

dat Bit de vrucht des vergoten bloets is / dat de 
@ ii zonden 

Chꝛriſti ende 

Dit is het bloet Dat 1- Haans 



Cap. Ï7. 
zondert ons nict toegherekent en Maden / foo 

Yalehedaer unt / var met defen prys Den oordee⸗ 
te Godts is gheneech ghedaen, Dier tae Dienen 

Dic Woorden Goannes des Doopers: Sier dat 

Joan ham Godts / dat de zonde deg wereits wech 
neemt. Bant Gp ſtelt Cheiſtum teghen alle de 

facrificien ber Wet / opdat Gp leere Dat in Chei⸗ 
(fo alleen veruit Wordt / dat De figucren bewe⸗ 
fen. u weten wp wel dat Moſes m bele plact: 

‚ fenfept/te weten: De onghereehtichepdt fal verz 
ſoent worden / de zonde fal uptghewiſchet ende 
vergheven worden. Somma / nde oude figue⸗ 
ren worden wy feex wel gheleert / hoedanich de 

rracht ende beucht des doots Chziftizp. Eude 
Be fake verclaert De Apaftel in den Sendbrief 

tot de Hebreen bequamelyck / op defen gront 
ſteunende / dat ſonder bloetſtortinghe gheen ver⸗ 
ghebinghe engheſchiet. Waer upt hp beflupt 

Dat cCheiſtus is ceumael door ſyn offerhande 

verschenen tat uptwiſſchinge der zonde. Item / 

dat hp gheoffert ig ou geler zonden wech re nez 
men. hadde tc vozen gheſeyt / dat hp niet Doo , 

bet bloet der Bocken afze kalveren / maer door 
fyn epggen bloet 1e cenmael in het heplighe abe 

gaen/ oe eeuwige verloſſinghe vercregen heb⸗ 
ende, Nauds pophbeſe wyſe argumenteert, 

Iſt vat Ger bloet der jonger koe heplich maeckt 

Hebz.. i3. ac de repnicheyt des bleeſchs / foo worden De 

conſcientien veele meer dao? het bloet Cheiſti 

ghefupuert van doode Wergken « foo is het licht 
am te serftaen / dat de ghenaede Cheiſti veel te 

feer vercleynt Wot / ten zp dat Wp toelaten dat 

fjnofferhande cracht Geeft om te reynigen ende 
gerfoenen/ende valdsen. Bhelijek hp weprich 
daer nae ſeyt: Deſe is de Mioddelaer des Nieu⸗ 
wen Teſtaments / op dat de ghene die geroepen 

zjn / de belofte der eeuwigher erve om fanghen/ 
Door Be doot Die ghefchiet 18 tat verfoeninge Der 
oberivedinahen/die onder de Ier leven. Ende 
&oomemeljgek moetmen de verghelyckinge ofte 
ouvereencominghe aenmercken / Die Paulug bez 

ſcheyft / dat hp voor ons De Lervloeekinghe ghe⸗ 

wozdert is / ett, Want bet was te vergeef &/ jac 

Gaatsz, aochoungherthickt } dar Chziftusfoudemerde 
verbloeckinghe gheladen worden / Waert Dat hp 

uiet anderen rechtveerdicheyt en vercreghe / bez 

tatende Dat fp fchuldich waren, De ghetupghe⸗ 
niffe Cfaie is oock ciaer / Dat de caſtydinghe on: 

fer pede is op chꝛiſtum gelept / eñ Dat Wp doo? 
fire wonden ghefneden zjn. Want Gadde Chai 

ſtus niet haar onfe zanden goldaen / foo en ſoude 

ban Gem miet ahefipt worden) dat hp Godt ghe⸗ 

paepe eñ werfoent Geeft / De ſtraffe Die Wp ſchul⸗ 
Dich waren/op hem genomen hebbende. Hier 

mede comt oock over-een Dat te Dier plaetſe 
volcht / omde booſheydt mijns volcx hebbe ick 

hemgbeflaghen. Hactonsoock de uptleggin⸗ 
ghe Petri Hier toe beenghen / de welche geen 

twifelingthe en fal laten / daer hp fept / dat Chri⸗ 
ſtus onfe zonden heeft ghedraghen op het hout. 

Want Gp fept Bather laft der verdoemeniſſe daer 

van wp verloſt zjn / op Chriſtum geworpen is, 

De Apoftelen vercandighen oock claerlijch 

at Cheiſtus dẽ prijs betaelt heeft/ Waer mede 
hy ong ban de ſchut des doots verloſt beeft, 
Sherechveerdicht zijnde Daag fijn genaede Doo? 
de verloffinghe diein Chziftais / den welcken 

onsbande adr gheſteſt heeft tor verſoeninghe dooz het 
fchultdes _ qhelaoverDwelck ts in ſyn bloet. Paulus pryſt 
Doersfoude gngde ghenade Godts / om dat hp den prijs Der 
bezloffem  perfoenmgie ghegheven heeft in de door Theiſti; 

34 Daer nac gebiedt Gp ong tot fijn bloet te vlien/ 
op Dat wyrechtveerdicheyt vecregen hebbende / 
geruſtteh yck ſtaen woo het oordeẽl Godts. Dit 

Heb2,oe22 * 

Hebꝛ.9. i z· 

Hebe· ⸗ 15 . 

Eſai. 305» 

| 
1‚Petsze24r 

Ende dat in 2 d 
ſulcker voe⸗ 
ghen / dat hp 

ven pry⸗ 
heeft betaelt 
daer mede ij! 

Van de kenniffe Godts des Verloffers. 
felipe leert oock Petrus / als hy ſeyt: Dat wp 
verloſt zjn/niet met gout ofte ftliger / maer Dogz .Pet. iais. 
Get Dierbaer bloedt des onbevlecktẽ Lams. Wâr 
de verghelyckinghe en (oude niet over een co⸗ 
men/ Ware niet doo? deſen prijs voor De ZONDEN , „cos,5,-0, 
boldaen + Waerom oock Paulusfept / Dat wy 
Dieregeeocht zijn. Ende dat hp erghens fept : 
Daer is een Middelaer die hen: (elven heeft gez 
ghevenrot los. gheldt der verfoeninghe „dat ent 
foude oor niet Waerachrich zijn / ware de ſtraffe 
Die wy fchuldich waren / niet op hem gheleyt. 
Daeram fepr De feive Apoftel / datde vergevin⸗ 
ghe der zander is verloſſinghe in ſjn bloet / ghe⸗ 
wek of hp wilde ſeggen / Dat wp voor Godt aber 
rechtveerdicht ofte v2p ghewefen worden / om 
dat Get bloet Chriſti ghenoechtaem ig tot vols 
deeninge Hier mede comt oock eer ander plaetfe 
euver een/te weten / Dat het hantſchrift dat tegen Lolofsze 144 
ons was / is aen het crupcc uytghewiſcht. Want 
daer Worx een betalinghe ofte vergeldinghe bes 
teeckent / Waer Doo2 wp van de ſchult vo ghe⸗ 
maeckt orden, Oock zijn deſe woorden Pauli 
feer te weghen: Iſt dar wp upt De wercken det ara, 
Wet gherechtveerdicht worden / ſo is dan Chri⸗ 
fluste vergeefs gheſtorven. Want hier vpt ver⸗ 
ffaen Wp Datmen moet Ban Chaiſto halen dat 
De Per ſoude gheven / waert dDatfe pemant vol: 
bracht: ofte( het welche evẽ veel ig) dat Wp doo? 
de ghenaede Chꝛriſti vercryghen / dat Godt heeft 
onſe wercken in de Wet belooft / ſeggende: Soo Levit. 185 
wie Dit doet / die fal daer in leven. Det welche hp 
oock alfoa claerljck beveſticht in de peedikimghe 
Dic hy de Antiochie ghedaen heeft / betupahende 
dat Wop in Chriſtum gheloovende / gherechtveer⸗ 
Dicht worden van allen / daer van Wp niet en 
conden in De Wet gherechtveerdicht Worden. 
Want iff dat de onderhoudinghe der Wet rechte 
beerdichept ig / wie can berjaken dat Cheiſtus 
ons de gonſte des Daders verdient heeft /Dewij: 
le bp dien laft op Gem nemende / ons Gode verz 
ſoent heeft / even gheljck of Wp onderhouders — 
der Wer waren: Dier toe Dient oock Dat hp daer 
nae tot de Galaten ſchryft:: Godt heeft ſynen 
Sone ghefonden der Wet onderworpen j om Balat.4.4 
dat hp de ghene Die onder De Wet waren /faude 
berloffen. Want waer toe Dient Die onderwor: 
pinghe / anders Dan Dat hy ons De recht weerdice 
hepdt vercreghen heeft/ aen nemende te voldoen 
dat Wp nret en conden betalen ? Wier upt comt 
de toeſchr hyvinghe der rechtiseerdichepdt fonder 
wercken / van welcke Paulus handelt : te Wez 
ten/ omdat de rechtveerdicheydt Die in Chriſto Boma. 
alleenlöck ghevondenis / ons Wort toegheſchre⸗ 
ven. Ende voorwaer om gheen ander oorſake 
en wort Get vleeſch Cheiſti anfe ſphſe ghengemt / 
dan om dat Wp de ſubſtantie des ſevens daer in Joan.6.52. 
binden. Ende deſe cracht en comt nergens Lan 
anders Dan omdat de Sone Godts ig rot eenen 
pes onfer rechtveerdicheyt ghecrupſt geweeft: 
ghelijck Paulus fept / Ber hy hen feluen heeft 
overghegheven tot een offerhande tot een wel- 
rieckende reucke. Ende erghens: hp is gheſtor⸗ 
ven om onfe zanden / ende 18 weder op gheftaen 
om onfe recheBeerdichmakinghe. Wier upt 
volcht Ee ons Dao Ehꝛiſtum wiet alteenlijck 
en ig ſalitheyt ghegheven / maer dat oock De Da: . 
der ong is gn ſynent wille genaedich. Want het 
wozt fonder twijfel in hem valcomeljck vol⸗ 
bracht/ dat Godt door Cfaiam onder een figuez 
re vercondicht /feggende : Gek falt doen om 
meijnent wille / ende om Dabids mijns dienftz 
knechts ille, Wier van is Foannes een feer 
goet getupge/ als hpfept : De zonden worden 
ũ vergheven om fijnen naem. Want hoe welde 

naem 

Coloſ.iaia⸗ 

Acto2r3e38 

Epbef.s.2 . 

Lome. 

Efai3 73e 

LOA. zel2e 
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/ OEI OO 
vacm Chrifi daer niet uptghedrucht en wort / 
{ao is nochtaug de fin claer genoech, Aſoo ber: 

vaan. 6, 77. dondicht oock be Deere/fegghende: Gheſyck ick 
BOAC epe om des Daders wille / alfoo fult gp oock 

teven om mijnent wille. Hier mede comt over 
cen dat Paulus ſepdt: Det ig u ghegheven ont 
Chꝛiſti wille / miet alleentijck in hem te gheloo⸗ 
ven / maer oock voor hem te lijden. 
6 Dat ſommighe ghelyck Lombardus ende 

Lt. IJ. de Dchoal-leeraers) vrꝛaghen of Chriſtus pet 
Der Sthoel gas hem ſelven berdient Geeft / Dat is een dwa⸗ 

Phil.re29. 

Aib. 3. Sen: 
tet Diftiz 

leerres fo curieufhepdt : gelijck Get oock groote licht: 
— ats beerdichept is / als ſy dar ſelbe beweftigen. Want 
bene wort in wat noet Waft dat de eenighe Sone Sodts ſou⸗ 
been DAmde De pe Den Hemel neder comen om voor hem fel- 
DEE gen watnieuste gecrghen? Ende Godt neemt 

alle defe twfclinghe wech / daer hp ſhnen ract 
perclaert : Want daer eu Woet niet ghefept dat 
De Mader ſijns Soons voordeel gheſocht heeft 
in ſyne verdienften/maer Dat hp hem heeft oner: 

Womt32e gegeven tot den doot / eude hem nict gheſpaert / 
din Dat Gu be werelt lief hadde, Ende men moet 
de Peropierifche wijfen Lan ſpreken aenmerc⸗ 
ken: Ons is een kint ghebozen, Stem : Der: 
heucht u gho dachter Sion ; ſiet / uwe Coninck 
camt nu. Oock er: (oude de beveſtinge Der lief de 
Ged die Paulus pejft / van gheender Weerde 

Eſoi.o.5. 
Zach. .9 . 

zero, Zu, te weten / dat Cheiſtus is voo? ons gheſtor⸗ 
kei en /doen wp vpanden waren, Pant hier upt 

‘anderen toe fchzöft. 
Dermeeft aente mercken / dat Chgiftus om hem 

Het 1 I. Boeck. 
verſtaen Wp Dat hp hem felven niet ghefocht en 
beeft / Ger welche hp claerlijck betupcht / ſeg⸗ 
gende : Ick heplige mp felven voor hen. Want 
hp berucht dat hp niet en vercrycht voor hem 
ſelven / dewyle hy De zucht ſynder heplichepdet/ 

Ende boorwaer Dit is alz 

felven gantfchelijck te begheven tot onfe (alicz 
heyt / heeft gheweeft abeïnek of hp hem feven 
verghetenhadde. Sp dzaepen de ghetupgenifie 
Pauli verkeerdelck hiet tae/Daer hp fept: Daer: 
om heeft hem de Dader verheven / eñ hem eenen 
naem ghegheven/etc, Want met wat verdien⸗ 
ſten heeft hp menfche zjnde / connen verdienen 
dat hp (oude zijn De Michter Der werelt / het 
hooft der Engelen / ende Dat hp foude de opper: 
fte heerſchappie Godts befitten/ende dat in * 
ſoude de Majeſteyt woonen / tat welckers dup: 
fentfte deel alle de crachten der menſchen ende 
der Enghelen niet en connen comen? Maer het 
ig een lichte ende volcomen wederlegginghe / 
Dat Paulus daerniet en handelt Han de oorſa⸗ 
ke der verhooginghe Chzifti : maer dat hp al 
leenlyck het vervolch bewyſt / om dat het ong 
foude tot een evempel zjn. Ende Gp en heeft 
gantfchelijck anders niet ghemepnt/ dan dat 
ergens ghefept wort / dat Chriſtus moefte ly⸗ 
Ben / ende alfoa tot de eerljckhepdt deg Daderg 
in gaen, 

Het eynde des tweeden Boecks. 

Het Inhoudt des don Boecks. 

Hoe de ghenade Christi ontfanghen wordt ‚ ende wat vurucht daer uyt komt, 
ende wat eynde daer nae volght. 

Capittelen xxv. 8 

ï D Ar her ghene dat van Chrifto ghefproken is ‚ ons voorderlijck is door de verborgen werc- 
kinge des Geeſts. 

2 Van den gheloove: waer in oock de befchrijvinghe daer van gheftelt wort » ende de eyghen- 
fchappen die het — worden. 

3 _ Dat wy door het gheloove wedergheboren worden : daer oock van penitentie , berouw, ende 
beteringhe, ghehandelt wort. 

4 Hoe verre ket vande Eùangelifche ſuyverheyt zy » al war de Sophiften in hare Scholen ſnate- 
ren vande penitentie. Hier wort ghehandelt van de belijdinghe der ſonden oftebfechte , ende 
van de voldoeninghe, 

5 Vande vervullinghen ende Elpen die fy by de voldoeninghen fellen , te weten > van aflaten, 
_ ende van den Vagevyere. 

6_ Van herleven cens Chriften Men(ches : endeten eerftén met wat argumenten de Schriftuere 

7 
8 Van de verdra 
9. 

ons daer toe verrpgaent. 

De fomma des Chriftclijcken levens:waer gehandelt wort van de verfakinge ons felfs. 
hfaemheyt des kruyces , de welcke een deel der verlakinge fijns felfsis. 

Van de bedenckinge des toekomenden levens. - 
30 Hoemen dit regenwoordigh leven ende fijne behulpingen moet gebruycken. 
3: Van derechtveerdighmakinghe des gheloofs, ende tenveerften vande befchrijvinge des naems 

erd des dincks. 

T2 Der wy moe en onſe herten tot den richt-ftoel Godts op heffen , op datde onverdiende rechts 
veerdighmakinge ons te rechte acngeraden, ende wi js gemaeckt worde. 

13 Daten moet twee dingen in de onverdiende rechtveerdighmakinge aenmetcken. 
14 Hoedanigu het beginfel der rechtveerdighmakinghe » ‘endede gheduerighe voorrganck daer 

Ki] in zy. 
15 Dar alle het ghene dat tor verheflinghe der verdienften van de wercken gheſeydt wordt, 

Sy alloo 

Fol.gs, 

Goans17,19e 

Phil 29 

Luce.24.26 



alfo wel Gode den lof fijner rechtveerdigheyt ontrooft , alshet ons de verfeeckertheyt der (alig- 
heydr beneemrt. 

16 _ Wederlegginge der valfcher befchuldingen ende teghenworpinghen , daer mede de Papiften 
foecken defe leere hatelijck te maken. * 
17 De overeenkominghe der beloften;des geloofs, ende des Euangelij. 
18 Datmen om/dat Godt den wercken loon belooſt, verkeerdelijck daer uyt beſſuyt, dat wy 
door de wercken rechtveerdigh worden. 
19 Vande Chriftelijcke vryheyt. 
zo _ Van den gebede, het welcke de voorneemfte oeffeninge des geloofs is , ende waer door wy de 
„weldaden Godts dagelijcks ontfangen. 

21 Vande eeuwighe verkiefinghe „ waer door Godt de (ommige tot faligheyt , ende de fommigs 
tot verderf ghepredeftineert ende verordent heeft. 

22 _Beveftinge deler leere door getuygeniffen der Schriftuere. 
23. Wederlegginge der befchuldingen ende lafteringen > waet mede defe leere is altijdts te onrecht 

befwaert gheweeft. 
24 Darde verkieinghe wort beveftight door de roepinghe Godts „ ende dat de verworpene heg 

rechtveerdigh verderf op hen felven halen, tot het welcke fy verordent zijn. 
25 _Vandelactfte wederopftandinghe, 

— Inhoudt des derden Boecks, | 

Van de genade Jefu Chrifti, hoe wy der felfden deelachtigh worden, 
wat voor nuttigheyt ons daer uyt kome, ende van de werckinghe 

— — der ſelfden. — 

Ev voomaemſten flucken die de Autbeur in deſen Boeck verhandelt „zijn ſeven, Welcke by nae ſtalle, fae 
wel de meeste deel , eygentljch ghebooren tot het hooftpunêt des gbeloofs. Ende ten eersten betoont hy 

boe dat herb come dat bet ons nutte ’t gbene dat van Chrifto gefproken Wort ‚te Weten niet door ons eygen ver- 
mogen, mer door ééné beymelijcke ende byfndere Werchinge des beyligen Gheefts, Capit. 1." < 

Daernae „ dewgle de heyligbe Gheeft in ons eene foo groote ghenade is Werckende alleen door't gbeloof ‚ ende 
door gheen andermiddel ‚ voegbt by avdentlijchdaer by 't Zbene dat van den gheloove dient verhandelt te Worden, 
Capit. 2. : rh — 
er derden” > op, dat dan ooch dit faligbmakende gbeloof te claerder bekent worde „ ende Willende te ghelijck, 

gockbetoomen Wat voor vruchten nootfaeckelijck daer uyt voort fBruyten, befluyb hy dat altoos ende onDoederfprê- 
— — waerachtige boetveerdigheydt bier uyt moet bloeyen, daer toe by dan veel redenen ghebruycht „ van bet 
erde Capittel tot op bet elffle. Nandelende ten eersten in't generael van de Penitentie ofte Boetveerdigbeydt, 

Capit. 3, Daernae van de Paufelyjcke Penstentie ‚ comende alfoo op de poincten van Contritie, Confellie, 
ende Satisfactie in den Panfdom bekent ende hoogb gedreven , Capit. 4. Item van delndulgentien ofte Afla- 
ten, ende van bet Vagevyer, Capit. 5: Laetfblijcks op dat by grondehijek ende fohrifimermatieb bandele van de 
oprechte boetveerdigheydt, te weten „ van teen deelen bier toe eygentlyjch van nooden zijnde: namelijk; de doo- 
einge des vlee fcbes „ ende levendighmakinge des gbeefs , foo daelt hy nederwaerts tot bet leven eens Chrift ghe- 
loovigen Menſchen, als in deſen cheen deelen be ſtaende, Capit. G.7. 8: 9-10. 
_ Ten vierden , op dat hy noch duydelijcker aenwijfe de nuttigbeydt des gbeloofs „ ende Wat voor Werckinghèn 
daer uyt volgben ; handelt hy van de vechtveerdighmakingbe des gbeloof, van het elſſte tot opt negentbienste Car 
pittel. Daerop hy dan ordenthjch ooch, by voegbt °t fhuch van de Christelsjcke vryheydt „ als Wefende cen aen- 
banck fel vande rechtveerdigbmakingbe, Capit. 19. 8 — 

Ten vijfden, fo comt by tot bet ghebedt, als Wefende de voornaemfle oeffeningbe des ghelaofs , ende foo veel 
als een middel ofie insttament daer door Wy dageljchs der genaden Godts deelachtigh Worden, Capit. zo. 

Ten ſeſten: alfdo hy te voren hadde gbefeydt esdek in het eerſte Capittel) dat niet alle Menfoben fonder 
enderfcheydt der ghêmeenfthap Christi, die ons door bet Euangelie oort aengbeboden , deelachtigb Worden, dan 
alleenhjck de gbene die Godt de Heere door cracht fijnes beylioben Gheefds , ende uyt fonderlinge genade daer toe 
beghenadigbt : op dat ſulcx niemandt te angerijmnt en dencke » voecht hy daer.by een fonderlingbe braêtact vande 
eeuwighe verkiefinghe Godts. di , e, 

„ Tenlactflen overmits dat bet ons om veelderlep vedenen Wille moeyelijck valt onder defen f varen fhrijt defes 
Bijtlijcken levens bart gheoeffent te Worden „ als den Welcken een Chrifbgheloovigbe gbeduerigblijch snoet ſubject 

aen,bewijjk by fulcx berfachtet te mogen Worden door geëtadige overWweginge der toekomender ende beerlijcker op= 

flandinge ges vle efcbes „daer Van by dan een fönderlinck tractaethen befsorijft> ende bier by vorght » Capit. 2 ye 
ze 

| é Ta 



Tafel des derden Boecks, Capit. xxv. 
J CTen eerſten bewijſt hn / hoe het gene dat ban Chriſto geſproken is / ons boorderlick is / te weten / niet door onſe kracht / maer 

door de berborghen ſonderlinghe werckinghe des Weptigen Geeſts / Capit. 1e 

Daer nae / naer dien de heplige Geeft duſdanigh goet op gheen ander wijſe dan door den gheldobe in ong werckt / ſoo voeght⸗ 

Gp hier met rechte bj de verhandelinge des geloovens ‚ Capite ze 

@en eerſten ban be ware berouw ofte beteringhe in 't ghemeen/ Capit, 3, 1 

— betoonerde Pinoghe des herten. 
| — beplfame ge: * Biechte of belijdeniffe 4 

loo eee tDeinag | Daer nae bart de Papiftifcpe berou / endedoordieoors j des mants. Gap. 4: 
vaert worde endewat | ae vande voldoeninge beg Bets 
voor vꝛuchtẽ daer noot Afaren 

fakelijcken upt boot: j LJ Cap.y. 

kome bewij ſende / ſoo 
Wen 

teert hp Dat de waere 

| berot Daer Ban Wot= | Ger laetſten / opdat hn ben de wäre berou in ſpecie ende f Eer eerier plaetfen Dit bp allen wil boog — 

bloepet / ende bandie | bpfondere handeie / vat is ban de twee deelen des felven/ | De bekende Waertept beleden te worden 
handelt hp ſeer vele: NL de eh desvleefchs , ende —— — des Dattet geen Chriſten is / die net met een 

Les foo komt hp tot dat leben des Chziften Menſches / | fonderlingheliefde Der teclytheerdighept 
diein bepdeder feiber beftaet / alfoanochtansdarbp -p beroert en wordt / Cewpit. 6, 

(Oerueicveot hes 
Cen eerften handelt hp (Een eerſten / de fake ſelbe Daer nae ſos ober: 8 crupces beſchrůft / 
vau de rechtveerdichmakin- vaſt maket / Capito 11e 8 loopt Ge koztelicken | Capite 8e 

ge des gheloofs , endedat de fomma desChrifte- | En roept ons te 

7 op deſe wijfevat he lickenlevens ‚opdat f «ugghe tot de be⸗ 
een veder gelijck een neckinge des toe- 
richtſnoer hebbe / na | coméde levés,ca.p 

ben welcken be ſyn J Ef Wwijfk af hoe 
teven _bzuchtbaer-S men Dit tegenz 

| licken vichten ende 5 woozdige lebë/erd 

De dinghen die 
in t Derde boeck 
begrepẽ 3ijn/ijoe 
twel alle etlicker 
maté/ nochtans 
Ben meeftendeel 
Baer ban konnẽ 

en biecden / op dat 
hp te klaerder bewijfe 
welck de nuctigheyt de- 
fes geloovenszy, ENDE 
wat bzuchten daer na 

chicken moge/welcz | fijn behulpinghe 

ke naedien het in | moet gebzupea 
vooten acbept ende | Ken/op Dat in dit 

— —⸗⸗ 

tlaerlijcktot De voighen. 
d e⸗ arigheden bol » (elbige deel niet 

——— | epndet,Cap‚7.daers Le — en 

ken werde Tek Ì | Daer nae handelt Ip van ombpterftont Ciworde/dap, io, 
hebbe nochtans de Chriftelijcke vryheydt, mla g nt 
gemepnt Dat fez ! die als een aenbanckfel) Baer na de rechtveerdigheyt { @en eerſten / Van de befchrijvinge der vol- 

ben boomaemz ber vechtheerdighmakin= {der wercken - omftootende/ j} komen sechtveerdighmakinge, Capit, 124 

fte ſtucken Daer Laze is/ Capite 19, ( bie bier tegens plagh ovabez | , 
ban behooren recht te worden / bewijfet Daer na arbeyt hp han de twee dingen 
ghemaeckete fp: die foo grootelijcken ſeer te verhoeben 
wWorden: Want f Deboomaen-y  ederlept he de Ì zijn; Capit, 13, } 

ſte oeffeninghe 5 ! calummen ende en derden / van Dat beginfel ende 
des geloofs, 4 \ lafteeingen Dee Q voortgantk der rechtbeerdighmakinge 

Ten bijfrten komt bp Teu laet⸗ Wederpactijen U (die hp alle de anderen bebaijft te ont⸗ 
en bijfften komt DD paer door wy >Ca, zoe f ſten Capit, 16, bzeken) in den herbozenen/ Capit, 14 

tot dar ghebedt: Ende Godes wel: 

Dat Dit 32 $ Dart daghe⸗ 1 t @ock de argu⸗ | en tactften / ban de twee leeljcke 
8 } tijchs berkrijs } / menten der Wez } bzuchten Die De vechtbeerdighmakinghe 

L } L L Loer wercken Bolgen/ Capit, 15e ghen. berpattijders, 

Í 

edele Neen [ (@en eerſten die Eames 
(azie rr — Verdoe⸗ Cap. ai. upt de belofte: S genomen 

| @enfeften / nae dien Hp te boenin’, } verordent te worden ter ( menigte, E niffedes / worden, 
eerſte Copittel gheſeydt hadde dat niet F —3 Capite 7e 

’p alteene alle menfthen fonder onder: f Baer nae bebwoijſt hy 't felbe met ahetungeniſe der⸗ —— 
ſchepdt de leere des Euangelij omheif· Scheiftueren / Capit, 22. Daer nae de dinghenmet ders 

jer / maer alleene de gene die Godt , f welcken / upt Den wercken 
r$ doo fijns Gheefts kracht waerdight / J Een derden mederlept hp de beſchuldinghe ende la: | toon belooftzijnde / de eet 

op Dat Dat felbe wiemandt ongberijmt j freringhe / Daer deſe leere altijt t'onvecht mede bez f beerd:ghepdt Der wercken bez 
(oude ſchynen / ſoo boeght hp hier eenen | (waert is gheweeft/ Capt. 23. (noten wort / Capit, 18, 
— ap sine bp ] Van de eeuwi- E 
ghe verkiefinge Godts, AL waer hu CTen laetfren toont hp wat ons te houden zp ban : 
| — _ Loe abewifnigpept foo twel dee Derneſnane Q dapit, 24. 
| Permozpinge, 

@en laetſten / na vien het ong om veelerhande Dingen verdrietelijcken Zijn kan / onder deſen harden ſtrydt geoeffent te worden 
} Die dattebeu des Cwziften menfches altoos aentjanget / foo leect hu hoe bat Dat felve verſoetet mach bap:ven Doo: De betrach· 
Lringpe der VerrijfenifTe, enBe Daeramm haught be Ben handet der ſelbiger Daer aen / Capite 27 

had 



Cap. 1. 

Onderwijlinghe Ber Cheilte⸗ 
lijcke Religie, 

HET DERDE BOECK. 

Boe de ghenade Chzifti ontfanghen wort/ende Wat 
vrucht ons daer uyt comt/ ende wat epnde 

Daer nae bolcht, 
Het eerfte Capittel. 

Dat het gheene dat van Chrifto ghefproken is, 
ons voorderlijck is doorde verborgen. werckinghe 

uptgheſtort en zy. Alſoo oock Paulus ban de repninghe ende rechtveerdichmaeckinghe ſpre⸗Coꝛ · 6errò Kende ſeyt dat wp dat bepde vercrygheñ in den des Gheefts. naem Jeſu Cheiſti / eñ des Geefts onfes Godt⸗ De ſom̃ina is Dit / dat de beplighe Geeft de bant De heylighe S V moeten wp fien hoe is daer mede ghriſtus ong crachtichihek aen Beef A de goeden tot ons conien / hem verbint. Hiertoe dientooch Dat Wp in den se Ban Die. be ane — En boeck hebben van de falvinghe ept in D'eerz en ebore 0 ⸗ — * gs fot fu etten | 2 Naer op Dat Defe fake die feer weerdich ig gn Sta is den bandt gbebzupck / maer omdat hp | te Weten / te feherlijcher bekent worde / foo mocz laer is de bol onſer beree⸗ 
niginghe met 
Cheiſto. 

de arme ghebreckehtcke men⸗ 
ſchen ſoude rjck maechen, Ede ten eerſten 
moeten wyweten Dat al Wat Cheiſtus tot falic⸗ 
heydt des menſchelycken gheflachts gheleden 
ende ghedaen heeft / ons onnut ende krach: 
teloos ig / foo langhe alg Cheiftus bupten 
Os is / ende Wp van gem verſcheyden zjn, 
Daerom moet hy onfe worden ende in ong 
woonen / op Dat hp het gheene dat hp Ban den 

Epheſ.4. ry. Dader ontfangben heeft / ons mede deele. Baer 
Boms,29e om Woet hp onfe hooft ghenaemt / ende de eerſt⸗ 
en „17 ghebozen onder Hele broeders / ende Wap zijn we: 
137 DeromgGefept in hen gheplant te worden / ende 

hem aen te Doen/ Want (ghelyck ick ghefept heb: 
be) ban al Dat hp befit/ en comt ong niet toe tot 
Dat wp met hemineen Waffen. Ende hoewel 
bet waerachtich ig / dat wy dit dooꝛr het gheloo⸗ 
be vercrÿghen / nochtans dewyle Wp fien dat 
niet alle menfche de ghemepnfchap Cheiſti aen 
en nemen Die Dao? Get Cuangelium ghegheven 

Welcke voo 
Den gheloobe 
gheſchiet. 

hoogher op clinmen / eude ban de verborghen 
derde cracht des Geeft onderſoecken / Waer Dany het werchinge gheſchiet Dat wy Chriſtum ende alte ſyn goet 
ijd befitten, Ick hebbe voven gehandeltvan de 
tijck het upr eeuwige Godthept ende weſen des Gheefts/ nu 
De nabolgenz 
De getupghe⸗ 
miffen open 
baer is. 
% Tib, 1, rap. 

a3.ſect. 14. ĩ5 

Den zijn / dat Chriſtus alſoo is in het water ende 
bloet ghecomen / Dat de Gheeſt van hem bez 
tupcht/ op dat de falichepdrt Die hp heeft vererez 
ghen, ong niet en ontgae noch bergeten worde. 
Pant ghelijck daer drie ghetupghen ghenaemt 
worden in den hemel / de Dader / Get Woozt, 
ende de Gheẽſt: alfoo woꝛden daer oock Dzie ghe⸗ 
naemt op Der aerde / Water / Bloet / eũ Gheeſt. 
Ende de ghetuygeniſſe des Gheeſts ende ordt 
niet vergeefs Wederom — / de welcke wp 
gevoelen alg eenen zeget in onfe herten gedzucht 
te zijn. Bier upt comt Dat ong daer doa defe af: 
wiflchinghe ende offerande Chiiſti verſegheit 
Woet, Daerom ſeyt Petrus oock Dat de gheloo 
vighe uptvercoren zijn in De beplichmakinghe 
des Gheeſts / tot gehaorfaembhepdt ende beſpreu⸗ 
ginghe des bloets Thriſti. Met deſe woorden 
vermaent hp ons dar De Gheeſt onſe zielen door 
verborghen beſpringinghen des hepligen bloedts 

1 Joa. 78e 

Det. ae⸗ 

Chꝛiſti reynicht / op Dat het niette vergheefs 

Wort / fog leert ons De fake ſeſve dat wp moeten ! 

{ullen Wp met Dit fanderlijcke hooftſtůck te bre: | 

ten wp weten dat Theiſtus is ghecomen op een hepot ver aen ſonderlycke Wwijfe met den heplighen Sheeft bez bendes Heps gacft 3de : te weten / om Dat hp ans foude van He Beers De wereldt af ſcheyden / ende tot de hope der eeu⸗ ken / ende toe Wigher erve berjamelen, Hierom wordt hp De wat conde, Gheeſt der Geplichmakinghe ghenaemt | om 
Dat hp ons niet alleenlijck en onderhoudt ende ſterckt Doo? De ghemeen cracht die alfag wel int bet menſchelyckẽ geflachte als in andere dieren gheſien wort / maer is een wortelende zaedt dek hemelſchen tevens in ons. @Daeroni prijſen de 
Peopbeten het Fiche Chaufti vaapnemelijch hier mede / Dat de overvlaedichept des gheeſts foude 
ryckelycker Daer inbloepen. De plactfe Joelis oer: is boven andere uptnemende / daer bhp fept : Ick 
fal re Dien dDaghe Lan mijnen Gheeſt upeftorten 
op alle pleefche, Want hoewel be fchijnt de gaz 
ben Des Gheeſtes te verſtaen van bet Prophe⸗ tifcheampt / ſoo gheeft hp nochtans ander defe Wife ban fprekente hemmen / dat Godt door de berlichtinghe ſyns Gheefts hem Difcipulen maecke npt De gene Die eerſtmaei der hemelfcher leeringhe niet Deelachtich en waren. En dele v Sodt de Pader ons om ſyns Soons wite met „Dreromde den heplighen Gheeft begaeft/ende nochtans De ghenoemt gantſche volhegdt bp hem gefet heeft om dat Gp worde dn 
foude de Dienaer ende uptdeelder ſyner mildiez Diese bept zijn : daeromme wort de Gheeft ghenoemt/ bes Soons, nudes Daders / nudes Soons Ghecft te zijn. 
Gijp(fept Paulus)en zijt niet in bleefch / maer gom.3,5, 
mden Bheeft / Want De Bheeft Godts woont 
in u, Iſt dat pemandt den Bheeft Chzifti niet en 
beeft/ die en comt Chriſto met toc, Ende bp ver⸗ 
weckt ons tot hope ban volcomen Hernieutine 4 ghe / om Dat de ghene Die Cheiſtus heeft var de Bortlerrs 
dooden verweckt / fal ouſe frerffeljehe ieden le- 
vendich marcken om fijns Gleefsk wille Die in 
ons woont, Want her en is met ongefehicht dat 
den Dader wort lof voor fijne gaven toe gefchjzez 
ven / daer vanhy de authuerig / ende datmen 
nochtans dat ſeive Cheiſto toe fchröft / bp den welcken De gaven de Sheeſts bewaert worden oan om den nen tegheven. aerom roept jp tot Iean-737: Gem alle De gene Die dorſten / op dat fp Deinchey, e bef Ende Paulus teert dat eenen pegielijchen De Eeberars Gheeſt Woet uptgedeplt nae De mate der gave 
Chꝛiſti. Ende men moet weten dat Gp Benoem | 

02t , 



Cap. 2. Het III 
most He Gheeſt Cheiſti / niet alteenljck ſoo ber: 
re het eeuwighe Woot Gods is door Den felven 
Gheeſt met den Dader Bereenicht ; maer oock 
foo verre het Den perfoon Des Middelaers 
draecht: want hadde de Middelaer met defe , 

‚herten, Dit is nu wel klaerlck berklaert dat Gobebaurdk 
Theiſtus in manieren van fpeeken / ledich licht / PIEEHAMen, 

‚tot dat onfeberten op den Gheeft mercken: 
Want wp fien hem flauwelyck bupten ons / jac 
ap ften op hem als nerve banons zijnde. Ende 

crachtniet begacft geweeft / ſoo ſoude hp te ver: | wy meten Dat hp niemandt anders voorderljck 
gheefs tat ons gecomen hebben. Jae dit berz 

„Cons.gr, ſtaut Woet hy ghenoemt de tweede Adam / upt 

kenden Geeft. Baer Woet dat ſonderlck leven 
datde Done Godts den ſynen in geeft/op dat fp 
een met hem zijn / Dan Paulo vergheleken met 
den natuerljcken leven / dwelck oock den ber: | 

2,00: 1313 worpenen ghemepn is. Deſgelycks daer hp den 
gheloovighen de ghenade Chꝛiſti / ende de liefde 

den Wemel gheghezen tot eenen levendichma⸗ 

enis / dan dien hy t eenbaoft / ende + De eerſtge⸗ +epie.g1s 
‚bozen onder De broeders ig: ende epndelijchk Den +oe!,2.9 

*Gal, 3,27» enen * die hem ae f ij i⸗ genen * die hem gengedaen hebben. Deſe cent Epbefs 308 
ghe bereeninge maeckt Bat hp niet te vergeefs / 
foa veel ons agengaet / met den naam Salich⸗ 
maecker en komt. Dier toe Dient dat heplighe 
Houwelijck Waer doo? Wp worden vleeſch van 
fijnen vleefche/ ende beenen van ſyne beenen / jae 
een met hem: ende Gp vereenicht hem (elven met 

Godts wenfcht/daer ſtelt hp oock de deelachtic⸗ 
hept des Gheeſts bp /fander de welcke niemant 
enfaldeganfte Gods / noch de weldadicheydt 

BOMS · Theiſt maken. Wifaofept hp eochergens : De 
liefde Godts is in onfe herten uptgheſtort dao? 

Pie heeilicke den heplighen Gheeſt / die ons is ghegheven, 
namen des @nde Gier iſt nut te acnmercken Watnamen | 
D.Gteees. De Schriftuere den Gheeft gheeft als ſy ban den 
Dox be oorſpronck ende ban De gantfche wederoprech⸗ 
Siete tige onfer falichept handelt. Een eerften 
aemneminage Wart hy ghenaemtde Gheeft der aenneminghe 
tor kinderen fot kinderen / om dat hp ons een ghetunghe is 
Aom.s.i6. Der ongerdiender geetwillichepdt Godts / daer 

mede Godt den Dader ons Geeft in ſynen lieben 
eenichgheBbozen Sane aen genomen / am Dat 
hp ons faude een Dader zijn. / eñ geeft ons moet 
em met betrouwen te bidden / jae gheeft ang de 
Wooden in den mont / Dat Wp onvertfaetht roe⸗ 

Salat a.-, Pen / Abba / Dader. Om dele ſelve oorſake wort 
sderpant Bp gheudeint de pant ende zegel onſer erve / om 
ende zeghei dat hy ons / Die wp in deſe werelt vreemdelin⸗ 

Cor· ⸗21. ghen / ende Ben dooden gelijck zn / alſoo upt den 
hemel levbendich maeckt / dat wy ſeker zijn dat 
onfe falichept ander de getrouwe bewaeringhe 

zeDet leben. Gode onbevzeeft if : Waerom de Geeft oock 
Bomsioe genoemt wort Get leven om der rechtveerdie⸗ 

heyt. Ende dewÿle hp ons door fijn verborghen 
befpzenginage vruchtbaer maeckt om fp2upten 
Der rechtueerdichept Boost te brengen / ſoo Woet 
hp daeront Dickmael Water ghenoemt / ghelyck 
bp Eſaiam / daer hpfept + Tomt tot den water 
ghyalle die dorſtet. Item / Ick fat mijnen Geeft 
untſtorten op De dorſtighe / ende waterſtroomen 
op de Dore aerde, Hier mede comenoock Dez 
fe woorden Cheiſti over een / Die ick boven verz 
haelt hebbe : Iſt dat pemant doeft/Die come tot 
mp. Hoewel hp Woet sock ſomtjts water ghe⸗ 

de naemt/ om fijn cracht tot reyninghe ende fupbe: 
Ezet· z6. 25. ringhe / gheſyck bp Ezechie lem / daer de eere 

repn Water belooft om fijnen volcke De onrep: 
nichept afte waſſchen. Ende om dat he den gez 
nen Die Gp door het fap ſynder genade heeft over: 

Oye ende Boten / De jeucht ende ſterckte Des levens weder 
Salbiughe, get eñ onderhoudt/ daer upt Woet hp olpe ende 
zstonrao falginge genoemt. Wederom dewijle hp onfe 
6Dpee, booſe begheerlyckheyt fonder ophouden verteert 

eñ upt beant / ende onfe herten ontfieecht met de 
liefde Gods/ende begeerte der godfalichept: om 
deſes wercks tille wort Gpterechte vner ghe⸗ 
noemt. Somma / hp wort ons beſchreven als 
een fonteyne / waer upt ons de Hemeſſche ſchat⸗ 
ten Bloepen s ofte Gods hant / waer mede hp ſyn 

4 Det wa⸗ 
t ele 
eEfai.s sers 
Eſai.44.3. 

oan. 7.37. 

XSEen fon⸗ 
teyne 4 id 

Luc 3.17e 

ons / alieenlek Door den Gheeſt. Door des ſel⸗ 
ven Gheefts ghenade ende kracht / Wezden wp 
fijne leden gemaetkt / fop dat hp ons onder hem 
bervaet/ ende Dat wp wederom hem befieten. inde 
4 Maer dewÿle het geloove is Get voorneem⸗ Dewijte tges 
fie werck des Sheeſts / foo wordt ten minften ons LE 
Deele van den gheloove Berftaen wat alamme in werck is des 
de Schziftuere gheleſen wort om de kracht ende L.Beefies/ 
werckinge des Öbeefts upt te Dzucken: om Dat paron P 
hu ons tot her licht des Enangelij niet en leydt zen —— 
anders dan door het gheloope: ghelck Joan⸗ verſtren ai 
neg. Baptiffa leert dar den ghenen die in Chrie Wat aamme 
ſtum ghelooven / Dit voordeel ende Privilegie Scpriseere 
ghegheven is / dat fp kinderen Goot zijn / Die ghefent mort 
niet pt vleeſch ende bloedt / maer upt Godt ghez ne cracht 
Gegen ziju. Daer flelt hp Gode teghen vleefch snap ves 
ende bloedt / betupgende daer mede Dat het een Sheeſts upt 
gave boven natuere ig / Dat de menfchen Chri⸗ te drucken. 
ffum door het gheloo de acnnemen { die anderg “FeUr113e 
foudenin haet ongheloovigheydt bynen. Hier 
mede Komt de antwoorde Cheiſti overeen / Daer 
hy fept + Dieefch eft bloet en heeft u dat niet ghe⸗ Hats 6,173 
openbaert/ maer mijn Dader Die in de Henfelen 
is, Dit voere ick nu met kopte woorden aen/ ont 
dat ic het nu ergens rchelijck gehandelt hebbes 
Paulus fepdt aock deſghelncx / dat de Epheſien 
zjn verfegelt gheweeſt met den heyligen Gheeſt 
der beloften. Want hp bewyſt dat de Gheeſt de 
inwendige LTeeraer is / door wiens werck De bez 
lofte der ſaligheyt tot onfe herten komt / die an: 
ders foude alleenlie in de lucht /ofte in onfe ooren : 
lupden. Deſghelicx als hp fept bat de Cheſſa⸗ .· Thep233 
lonic enſen verroren zijn van Godt in heplichana: ’ 
kinge des gheeſts / ende geloove Her Waerbepdt. 
met welcke voeginghe der Woorden hp vers 
maent dat Get geloobe nergens Han en comt Dan 
vandengheeft. Det welcke Joannes Klaerlijc: 
Ker upt lepdt/ (eggende dat Wp door den gheeſt / 
welcken Godt ons ghegheven heeft / weten dat 
hy in ons blijft. tem / hier upt bekennen Wp 
Bat Wp in gem blijven) ende hy mons / ont dat 
bp ons heeft van ſynen geeft gegeven, Daerom 
heeft Cheiſtus ſynen Pifcipulen / op dat ſy de 
Hemelſche wjſheydt mochten baten / den gheeſt Joa.ran⸗ 
der waerheyt belooft/Denwelcken de Werelt niet 
en kan ontfangen, Ende hp ſchryft den gheeſte 
Dit boor fjnepghenampttae / Dat Gp falim gez 
dachteniffe beenghen Wat hp met ſhnen mondt 
gheleert hadde : Want het licht fonde te vergeefs 
voor de Blinde fchijnen /maert dat de gheeft des 
verſtants met de oogen des verſtants en opene 
de : foo datmen hem mach terechte den gleutel 

Eper. ij 

Joan 3d 

oan. a. 14. 
«Gods 

Jant. 

MEO i.21. 

macht bewijſt: want dooz het aenblaſen ſynder 
cracht geeft hp ons alſoo het leben in / dat y nu 
nief van onsſelben ghevaert / maer door ſyũ bez 
weginge ende roeringhe geregeert worden : dat 
het goet dat nons is / de vrucht ſynder genaden 
30 / ende dat onfe gaven fonder hem / 3 Dupe 
ſterniſſe Des verſtants / ende berbzaeptheptdes | 

naemen Daermede De fchatten des Wemelfchen 
rijcx ons ontſloten worden / endeſyn verſich⸗ 
tinghe moghen wynoemen Get licht onſes ver⸗ 
ſtandts om daer mede te ſien. Daerom prijft 
Paulus foo ſeer den dienſt bes gheeſts: want De °C FE 
Teeraers fouden fonder boortganck voepen/ten 
ware dat Cheiſtus ſelve de — er 

00% 

Laagri 
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Cap:2. Hoe de genade Chifti ontfangen wort, 
| Boop fuer Geeft Die tot hem trocke } die hem De Hepdenen ſenden / op dat fp verghevinghe der 
| gan den Pader ghegheven zyn, Daerom ghe⸗ fonden ontfanghen / ende deel hebben onder de 
goanas, ck wp ghefept hebben Dat De boleomenfatic:, Heplige Boo? het gheleove in mp, Ende Panlus 

Gept wort in Cheiſto ghevonden « alſoo op dat | betuycht Dat De eerlhckheydt Godts ons im den Ì 
ap finder deelachtich worden / doopt Gp ons in \ perfoon Cheiſti fienlhek is: ofte (het welcke eben 
denbepligen Geeft ende inhet vper / ong tot het veel is) Dar De Berlichtinge der henniffe der eerz 
geloove fijne Cuangeliumverlichtende / ende, Wehlept Godts in ſyn geñſchyn lichtet. Hit is 
alfoa vernieuwende Dat wp nieuwe creatueren wel Waer Dat het ghelaobe Ben eenighen Godt 
zijn « ende Beplicht ong tot tempelen Gods / aenfict : maer dat moetmen apck Daer toe ſeg⸗ 
onſe onreynicheden ſupverende. hen / dat het maer Jeſum Cheiſtum bekenneñ / 

Het ij. Capittel. — ien B — rr felz 
: Kie ve fonde Berre verborgen € € 8 

‚ Van den geloove: waer in oock de befchrijwinghe / laechept chnfi behe J Bertien: Jie 1,004ide 
daer van geftelt wortjende de eygenfchappen die het Dit epnde Geeft de Dader al wat hp hadde / on: 

heeft; verclaert worden, REN ‚der Ben eenighgheboren Soon geftelt/ om Dat hp 
Her alle deſe dinghen fullen lichteljch ver⸗ hem felwen foude in Dien openbaren : om dat hp 

Een corte ftaeu worden / als daereen claer beſchry⸗ door de deelachtighept ſynder goeden ſoude bet 
berhaelban inge des gheloofs fal gheftelt worden / opdat waerachtigh beelt ſynder eerlgekhept untdrue⸗ 
Ee haemyte De lefers haer evacht eñ natuere Bekennen, Ende | ken, Maut gelijck ahefepdt is / Bar Wp moeren 
Boofertuchen ick moet Gier wederom tot ghedachteniſſe bene Dao den Gheeſt ghetrocken worden / op Dat wp 
bes gantfch ghendatbovengeleertis / te Weten / Dewijle | verweckt worden / om Chriſtumte foecken: al 
MS WM Godt ons daor ſyn Ier leert Dat up Deen moe- | foo moeten Wp oock Wederam bermaent War 

baeche ten / dat het grouwelycke oordeel des doodts ' Den dât de onſienlycke Dader nergens dan in dit 
dwelck fp Bercondicht / ober ons is / iſt dat wy | beelt en moet gefocht Wozden, Banwelcke fake 
ineenighen Deele feplen, Wederom de wle het | Auguſtinus witelgek ſchryft / daer Hp Lan bet arn, ve 
niet alfeenlijch (waer / maer gantíchelijck boven  epnde bes gheloofs handelt / leerende Dat men où, 
alle onfe cracht ende macht is De Wet te vol⸗ moet Meten werwaerte / ende wat wech men Dei zap, ze 
brenghen gelijck Bodt epfcht / Dat wyons felz | moet gaen / ende terftont daer nae leert hp Dat 
gen alleenlje aenfiende/ ende Wat wp verdienen | de ghene Die bepde Godt ende menfche is / de fer 
overlegghende / niet en connen pet goets hopen: | kerfte wech teghen alte dwalingen is : Want he 
maer gegen van Godt verworpen inhet eeu: | is Godt / Waer toe Wp gaen / ende een menfche/ 
wige verderf, Cen derdenis verclaert gheweeſt doo, welcken wp gaen, Ende dat defe twee niek 
Dat daer een middel der verloſſinghe is waer | ghevonden en Wopden anders dan in Cheiſto. 
Boo? Wp moghen upt foo jammerlijche ellendic: | Ende als Paulus teert datmen ſal op Godt gez 
heyt verloſt worden:te weren / als Chriſtumde looven / ſoo en is fijn voornemen niet te fpzeechen 
verloſſinghe verſchynt / Door wiens hant de he⸗ teghen het ghene Dat hp ſoo dickmael ſeydt van 

c melfche Dader nac ſyn onghemeten goethepdt | den gelaave dat ſyn vatte vaftigheptin Cheiſto 
ende goedertierenheydt barmhertich oBer ons | heeft. Eñ Petrus vereenicht defe twee te ſamen / 
zijnde / heeft Wilfen ons te hulpe comen: iff Dat | ſeggẽde dat Wp doo? Chriſtum in God geloond, 
Wp met vaſten gheloove defe barmGertichepdt 2 Soa moet wp dan dit guaet ende oñtellycke i. Pet. i: z1e 

Het ooghe⸗ Aen nemen / ende met ſtanvaſtighe hope daer op | Heel meer quaets Den Schjol-leeraren toe ſchr⸗ 
mercsdefen ruſten. Eñ numoeten Wp overleggen hoedauich ven / Die hriſtum gelijck met cen voorghehan⸗ De teeringe 
Capütteis. dit gheloove moet sjun / Door het welcke alle de | ghen zepl gedeckt hebben / tat wiens genſchou⸗ — 

gene die tot kinderen zijn aen ghenomen / tot de | wen iſt Dat Wp niet vecht onſe ooghenen ſlaen / gerove daer 
Befittinghe Des Bemelfchen rycx comen : Want | foo fullen Wpaltijts in Heel doolhoven verwer⸗ mene bet 
hetis vaft darniet allerlep meyninghe / noch age | tet Wogden, Ende beven dat fp bpnae De gant: — — 

Senootſa⸗ allerley Wijfmakinghe Daer toe ghenoechſaem ebs kracht des gheloofs dDooz haer dupſter bez ze Gemepnre 
Eiyckheyt enig, En Wp moetẽ Dies met te meer achte ende | ſchrhvinghe wech nemen ende te niete maechen/ onderwerpt) 

ber leste DES meerfkichepdt De oprechte epghjenfchap des ghe⸗ foo Gebbentp noch ven ghediehtfel ghefmeet van Wort Waane 
ldofs doa fien ende onderfoecken / om Dat in dez }Deninwendighen ofte bedechtenofte onklaren ® 

fe thBen veel menſchen in deſen Deele ſchadelyck | ghelooven/ met welcken naemſp een ſeer grove idee implis 
Dwalen, Aant het meefte deel Der werelt als fp | onwetenthept vercieren / ende het arm volck met cyra, be 
Den naem des gheloofs hooren / en berftaenaur | groote ſchade beſpotten. Tae (op dat ick waer: 

Dwelcke de Derg niet dan eenich ghemeen ghevoelen dat de | achtichljcher eft claerlijcher ſpreke Dat waer is) 
gchoolleee  Euangelifche hiſtorie waerachtich zp, Tae ala | door ditgedichtfel en wort het waerachtigh ghe⸗ 
Bupfteren/ ſp in De ſchole handelen van het gheloove / foo | Ioove niet alleenlijc verdupftert /maer oac gants 
flellende Bod herleyden fp De arme zielen meer Han den rechte | fehelijchs wech genomen, Is dat gelaaBen/ dats — 
— wech dan fpfe tot Get rechte merck beweghen / \ menniet en verſtaet / maer alleenlyck fijn gevoe⸗ pet rechte 
Anmet / flechtelijckt ſeggende dat het God is / den welcken len ghehoorſaemlycker Der Ghemeynte onder: actoobe/ 
Ebium het gelooveanfiet, Want dewyle Godt in een worpt? Het geloove en is niet in onwetenthept/ hornet. 
ee — licht woont tot het welcke niemant en can coz | maer in kenniffe gelegen: ende niet alleenlijck in zennige vee 
De felbe moz- men / foa moet Chziftus Daer midden tuffchen de kennigfe Godts / maer des Goddelycken wil⸗ godderijcken 
Ben met beze comen. Daerom noemt Gp hem oock het licht | tes, Want daer door en Bererijgen Wp gheen ſa⸗ Willens. 
—— — Der werelt/ende ergenstden wech / de waerheyt / ligheydt / te weten / om dat wp berept zijn voor 
imebertept. eñ bet leven.* Wãt tot den Bader (Die De fontep: | waerheydt aente nemen al wat de Ghemepnte 
ATins. is ne des levens is) en can niemant comẽ dan door | ofte Vierckeleert / ofte om dat wy de ſorge van 
37 hem: Want Gp alleen bekent den Dader / ende onderſoecken ende bekennen haer overgheven: 
2i,Gopa2, Daer nae de gheloovighe den welcken hp let Wil (maer als wp bekennen dat Godt onſe genadige apar deſen 

openbaren, za Dit verſtant ende ghevoelen ſeyt Dader is /* Doop De verſoeninghe Die door Chri⸗ winte, ende 
aulus dat hp gheen dinck en acht meerdich te | ffum gefchiet is: ende dat Chriſtus ons ie ghe⸗ boe noodigh 

aitoges, Weten/ upegenonien Chziftum, Ende Act. zo. | geven tot zechtveerdighept /Bepligpept eũ leben. ss 
porte gerhaelt hp dat hp het ghelaove in Chriſtum Door defe kenniffe (fegghe ick / ende niet doorde #1, Cozer:za 

gercondfehe heeft, Ende ergens bzengt hp Ehr | onderworpinge onſes ghevoelens) hebben wp 
ſtum boor / Adus ſprekende: Ick faldp onder | Den ingancktot het ciche der Hemelen. af 

a 

lur,zelós 



Cap.7. 
Nom.io.io.· als de Apoſtel fept dat Wapmetter herten ghe⸗ 

iooventof reehtueerdichepdt/ ende dat metten 
mont de belndinghe gheſchiet tar falichept / ſos 
gheeft hyte Kennen datter niet genoech en is Dat 
pemant mwendichljck- afte bedechtelijck ghe⸗ 
Looft dat hy niet en verſtaet / nach sock en onder: 
foechtt # maer Gp epfcht eeu claer uytghedruckte 

_ Hekeninght der goedicheyot Gods / in de welc⸗ 
Be onfe rechtveerdicheyt gheleghen ig, 

Per it 3 PDoorwaer Bewijle wy met fao groote on: 
Waerjbattee wetenheyt bevangen zijn / ſoo en berfake ick niet 
beer ons Dat ons [iu bele Dingen onclaer ende Dupfter ziju, 
dupfterzijn Ende ooft weſen fullen/tot dat wp ſullen den pack 
ende wefen onſes vleeſchs afgeleyt hebben / ende der tegen: 
ſullen. toorbichept Gode naerder ghecomen sijn * in 

welcke onctare Dingen niet beters en is Dan 
Dat De menſch fijn oordeekachter houde / ende ſyn 
herre verfterche om cenicheydt met de Gemeyn⸗ 
tete houden, Maer datmen ander defe boor: 
wendinge een onwetenheyt met gernederthepdt 

speren germengt/ faude gheloovenoemen / dar Ware 
Ehaftr hene feer ongeſchickt. ant het geloove is in de ken: 
wiffeende niet niſſe Gods ende Chꝛiſti / endẽ niet in de eerweer⸗ 
Wrstenens Biehepdrder Ohemepnte gfeleghen. Ende wp 
kercke, fien hoedanich een doolhof fp met haer ſultke 
tZoan17 3. nclaerhegvende inWimpelinge getinimert heb: 

ben / dat afte Binck ſonder onderfchept / ſoo verre 
her onder Ben naem der ghemeynte Wordt voor 
ghegeven / jae ooch fomtirs ſeer grouwelcke 
dwalinghen/ ſullen van de ongheleerde als cen 

Geit aidere Woort ods aengenomen worden. Ende hac wel 
tacvêrieg- — Defeanvoorfichtige lichtveerdicheyr een ſeer fez 
girae/geno= Ker oorſake is tot Ballen / noehtans wordt fp 
enne: ban hem ontfehuldicht / omdat daer dee niet 
feoicheedens befchepbdeljek ghelooft en Wordt /maer wet defe 
Deo Befe conditie: Iſt dat het gheloove Der ghemepnte 

bougen ſulcx is. Alſoo dichten fp bat de waerhepdt in 
dwal het licht in dupſterniſſe / de rechte 
wetenſchap in onwetentheyt gelegen ig. Ende 
Opdat wp niette langhe en zijn in deſe dinghen 
te weberleggen / faa bermauen wp den Leſer 
allenlgck / dat hyſe met onfe leere ——— 
Want de claerhept Der waerhepdt ſelve fat ghe⸗ 

noech beguame wederlenginghe aheven. Want 
by Genen wort niet a andelt oft bet gheloove 

zp Doaz bele overbtijffelen Der onwetenthepdt 
onclaer / maer ſy ſegghen Bat die vecht gheloo⸗ 
Ben / Bieinhare onwetentheyt flapen /ende hen 
ſelven toe gheven ende wel behaghen foo verre 
fp mer de atoriteyt ende Bet oozdeel der Ghe⸗ 

‚ Wepnre ghevoelen in dinghen die hert onbekent 
gr t Maer leert de Dchzift niet alonnme Dat 

t 
+ 
Wp 
en ende onclaeris / niet al 

Aochtaus 
yi gheloobe 

eloove niet is ſonder verſtant? 
Pp laten toe Dat her gheloove foo langhe 
inde werelt pj zyn / ingewon- 

niek om dat ons 

In wat ver⸗ 
ſtant dat Wp 
ons gheloove d 
bekennen ſul⸗ 
ten mgewon⸗ 
den ende 
dupſter te 
weſen. 

wp met vele wolcken der dwalingen bevangen 
zynde / niet enconnen afte Binghen verftaen. 
Want der aldervolmaeckſter menfchen oppe fie 

is boogtganck Boen / ende met liefticke 

Het UIT. Boeck. 

Í 
| 

| 

noch bete diughen verborghen zin/ maer om dat — des gh 

Fol. 58. 
moghen wp ſchoone exempelen aenmerckenin 
de Bifetpulen Cheiſti eer (p de Holle verlichtin⸗ Erempelen 
ghe des Gheeſts vercreghen hadden, Wy ſien it den Upae 
hoe fwaerlick ſo ſeifs de beginfelender leere acn Meter 
nemen / boe wanckelbaer fp zijn iu feer clepne 
dinghen: hoe clepnen voortgauck fpdeden nae 
haers meefter mont hoorende : Ba sock als fn 
tot het graf loopen / ende bande brouwen ver⸗ 
maent worden / ſoo is de wederopftandinghe der 
dooden als eenen dzoom. Dewijle Chriftuste 
bezen hen ghetupgeniffe ghegeven heeft / dat fp 
gheloofden / ſos en mogen wp niek ſegghen dat 
fp gantfchelijck ſonder aen gheweeft zijn: 
Ane hadde fp niet gheléoft dat Chriſtus foude 
weder op ſtaen / foo (oude atle haren luft verz 
gaen hebben. Ende die vrouwen en waren niet 
Boor fuperftitie beweecht Dat fp het lichaem 
eens dooden menſches / van Wiens lebengheen 
hope en ware / fouden met fpecerie begraven: 
maer hoewel fp (Gure woorden ghetoofden / ez 
tende Dat hp waerachtich was / ſoo heeft noche 
tans De onabefchickthept ende grovicheyt daer 
mede haer verſtant wach bevaughen was / het 
gheldone met dupſterniſſe oberdeckt / foo dat ſy 
bp nae verbaeſt waren. Waerom oock van Gen 
gheſeyt wort / dat fp doe eerſt gheloofden/ doe de 
waevhepdr der woorden Cheiſti Ban hen met ter 
daet bebenden was: niet dat fp-dac begonften te 
ghelgaven / maer om dat het zact des verbor⸗ 
gen geloofs Dar in hare herten gelijck door was / 
Boe voortguam / ſjn cxacht ontfanghen hebben⸗ 
be, Soo was dan in hen een waerachtich ghe⸗ 
loove / maer het as nochtans onelaer: want 
fphadden Cheiftum voor haren eenigen leeraer 
aengenomen, Daer na van hem gheleert zj nde) 
ebden ſy hem woor den autheur haerder ſalic⸗ 
pt ghehouden.· Somma / fp geloofden Dar bx 

Was npt den Hemel ghecamen / omdat bp far 
De doorde ghenade Des Vaders Bifcipulen tt 
Ben Wemel Gerfamelen, Ende daer is geen ghe In allen oe 
mepnfamer bewyſinge Gier van te foechen,/ Dan loobigen. 
dat aftijts in alle Cheiſtenen het geloove if met 
ongheloabichept vermengt. 
5 den macty oock het gheloove onclaer nae: Oock ie gee 
men / Get welcke noehtaus epgheutlijck anders —— 
wiet ets Dau cen voorberendinghe des geloofs. dacr cen 
De Guangeliften ſegghen van velen dat fp ghe⸗ boozberep: 
tooft hebben / die alleentijck door mivatulen tot Sijsrdee 
gerwonderinghe ghetrocken sijnde / niet hooge fammigen, 
Beren zijn qhetomen Dandat fp ghelaofden dat ie, 
Chziftus de beloofde Meſſias was / hoewel fp 
de leere des Cuangelij niet ſelfs een Wepnich gee 
fmaechten hadden. Bulcke acmmerckinge Booz 
de welche ſy beweecht Worden am Chzifta geer= 
ne henfelwen te onderworpen / wordt wet den 
naem des gheloofs verciert / hoewel fp. alleen⸗ 

d Was, Woo aock die 
viſch man die der Belofte Chaiftt vande hen: Joan 4.532 

linghe ſyns ſoons gelooft hadde, heeft (gheſnek 
de Guanghelift betupeht wederom ghetooft dae 
fp te hups quam ste Weten / om dat hp ten eer⸗ 

dooft 

rd bept arbepden om voorder te comen. frenals eert antwoorde Gods aehtede / dar hp 
Phlzse Daerom bermaent 

fp de o xerbaringhe verpachten als{pin eent- hp hem tat fijn 
ge fake verfchepdelijck gevoelen. En dasraer | ag nemen, 

Pautus de ghelaovige dat |wpt Den monde Ehzifti hoorde: eñ daer nac heeft 
autortept begheven om de leere 
docnelmen moet weten dat hy 

Be bebimdinghe leert ons Dat Wp ſoo langhe wy alſos eerlijck ende bevept was omte leeren / Dat 
met Bit vleeſch beeleedt zyn / min verſtgen dan nochtans dat woort gelooven ter eerſter plaetz 
ten wenſchen ware: eude daghelycx lefende pam: ſe beteeckent een gheſdobe van een fonderljek 
den wy vele duyſtere plaetſen Die ond onſe on⸗ dinck / eñ dat ho ter tweeder plaetſe 
wetentheyt ooo? oogen ſtellen. Endemerdefen onder de Diſcipulen die haer onder: 
oom wederhout Bodrons inmaticheptende ben: 

Ijcken ate des De: gotnmedichepdt / eener 

telt wort 
2ifto bege: 

n. Sultk erempel toont Boanneg in 
aritanen Die De w naer wouwe gez Joana.4⸗ 

gone evende / op dat oock De beſte Leeraer loofden / ſoo dat fp — ktet chriſtum ie k 
vept zy omte leeren, Van dit onclaer gelaove ‘gen: nochtans de wyle fp € um gehoort heb: 

ñ ij vid bendef 



Gap.⁊ 

| bende aldug (presen : Nuen ghelsoven wontet 
om umer Woorden wille / maer Wp Gebben heur 
ghehoort j ende Weren dat hp de Salielpmaker 
Der werelt ig, Dier npt is het openbaer dat oock 
Be gene die noch de eerſte beginſelen der deere: 
niet geleert en ebben / machtans foo verre ſy 
tor gchehoorſae mheydt beweecht zijn / gheloovi⸗ 
abe ghenoemt worden «niet eyghentlck / maer 
omi dat God naeſyn goedertierẽat heyt de God⸗ 
ſalighe gheſintheyt gheweerdicht met den naent 
des gelosfts te ceren, Maer deſe leerlikheyt met 

Saer deſe begheerte voorganck tedoen is verre ban de: 
nn Tee, Groe onweten theyt daer in die flapen / die met 
renisberre den onclaren/ ofte m wendighen / ofte bedeckten 
berfchepoen gheloove (ghe lyck dat vande Papiſten ghedicht 

eege wordt) te beed zijn. + Want iſt Dar Paulus Die 
toote Dee ſtrengelyck ffeaft/ die altijt leerende/ nenuner: 
Acheal- lee Meer tat De Wetenschap Der waerheyt en co⸗ 
raes. men / hoe veel fwaerder ſchande verdienen Die/ 
*um · z:173 die wilſens faecken niet te meeten? BERET 

6 Soo ig Dan dit de Waerachtige kenniffe 
Chriſti / Dat uphem aen nemen fuick als hp is 
Ban den Dader voorgheſtelt / ende ghegheven 
Wot / te meren) becleer met fyn Cuangelinm: 

zp ve fontevs Want gelhek Gp verordent is tot cen merkende 
he ende den eynde onſes gheloofs / alfoa en connen wyden 
grout des rechten wechtot hem niet gaen / ten zp dat het 
3de Gaargelium ats boor gaetendelept. Eñ voor⸗ 
foeoel,  Waerde ſchatten der genade worden ong daer 
wacrintet in geopent zende ale Die gefloten waren fa ſoude 
ouwe Chiſtus ous wepuich voogdeels aen brenghen. 

Alſſos ſtelt Paulus het ghelaage tot een onber⸗ 
ſcheydelhck geſelſchap Der leeve) aldus ſprekẽde: 
Gp enhebt Chꝛiſtum alſo niet gheleert / iſt Dat 
ghy gheleert zijt welche de waerhept spin Chꝛi⸗ 

Epheſ. 4.20. fo, Nochtanñs en bindeich-het gheſoove met 
glſao acn het Euangelium / dat ick niet en be⸗ 
AMtenne Dat ban Moſe ende de Propheten geleert 
8 bar rot De ſtichtinge des geloofs genoech zp; 
maerdetwijle Ehyftug-volcomelijcken gheopen⸗ 
Baert ig inden Cuangelio / fais het van Paula 
terechte deleert des gheloofs genoemt, Daer⸗ 

Dom, 104 om fept hp oock ergheus datde Wet is door de 
cromſte des gheloofs weeh genomen / ende verz 
flact daer ander Dit woort / gheloove / een nieu- 
we ende anghewoonljeke leere / Waer mede de 
leeraer Chriſtus verſchenen zijnde / De barmher⸗ 
ticheyt des Daders meer verclaert / ende onfe ſa⸗ 

hist lichept fefterlijcher betuycht heeft. Hoewel het 
gewijsde fal cen, lichter ende beguamer ijfe van leeren 
berfchevven zyn / iſt Dat wy Lan het generale ofte gemeene 
aetupgemfs af comen tot het fpectale ofte fonderlijche, - Len 
GOD gerffen moeten mp weten dat het gheloove al: 

aa 

Ende alfea 
fier bet ghe⸗ 
loobe opt 
woor Gods / 
dat het woort 

mier meer en can daer ban verſcheyden worden / 
Dan de radien ban der Sonne upt de welche ſy 
comen, Daerom roept God bp Efaiam: Hoordt 

Elaissa3e my / ende uwe ziele falleven, Ende de felve fon⸗ 
tepne Des gheloofs bewijft Joannes met deſe 

Zoanszos3 1e poogden : Defe dingen zijn geſchzevẽ op dat ghy 
k ghelooft. Ende de Pzopbere willende het volck 
Pfal558 _permanentot gheloove / ſeyt aldus: Iſt dat ghy 
Mh, beden fn flemme hoort. Ende dit woort / hoo: 

Eſai. 5z · 13 · ren / Woꝛt in heel plaetfen ghenomen Hoo? ghe⸗ 
looven. Eyndelijck het en is niet ſonder oorſake 
dat God bp Eſaſam de kinderen der gemepnte 
Bande gene die vreemde zijn / onderfchept met 
Dit teecken/dat hyſe alle fal leeren/ op Dat fp ban : 
Hem ghelcert zijn. ; want ware het een ghemepn 
weldaet / Waerom foude hy ſyne woorden voe⸗ 

Acteren tot Wepnighet Hier mede comt over een | 
mies dar De Euangeliften alam Defe tweede woorden / 
miersi, Igheloovige ende Diſcipulen gebrupcken / als 
ende i4sis, beyde een dinck beteecheneude/ eñ vooznemelick 

tte op het woort fiet / eñ Daer aen hangt / ende 

Hoe de ghenade Chriſti ontfan ghen vvort, 

Kuras in De handelingke ber Moſtelen dich: 
‚wael / jae noemt oock ecn vrouwe Diſcipulin⸗ 
ne/ Actor· 9. Daerom / iſt dat Ier gheloove oocit 

‚op her \vepmichfte afojckt van die merek daer: 
op het moet ſien / foo en behoudt Get fijn natuere 
niet / maer iseen onfeher kehtveerdich gheloobe / 
ende cen ongheſtadige DWatinge des verſtants. Epndelijck / 
Dat felbe wodrt is Ger fondament waer door fender ve 
het gheſtrecat / ende opgehouden wor ende arg SUE des 
het daer af wijckt/ fo valt het. Daerom iſt dat⸗ can geen gee 
men het waart wech neemt /foa en fal daer geen loobe Weten. 
gheloove blijven, — Wp en handelen hier niet ofz 
De dienſt Der meuſchen noodich zp am Get woort 
Godts te zaepen / op Dat Het gheloove Daer upt 
came / Die ſuſſen wp ep een ander plactfe hande⸗ 
len + maer wpfegghendat het Waordt ſelve op 
wat wijfe het tot ons comt / is ghelijch een ſpie⸗ 
ghel waer in de gheloovighe God aenfchouwen,, 
Dacerom ber zp dat Godt menfchen acbept daer 
toe ghebzupelit / ofte alleenlyck DoorfHucracht - 
werckt / ſoo vertoont Gp nochtans altjts hem 
ſelven Doo? ſyn Woot den ghenen die hp wit tot Bominss 
Gemtrecken.. Hierom ſeyt Paulus dat het ape tien 
loove is ghehoofaemhepi/ Die den Euanghelia pits: 
Be wefen waat / eñ bp Ben Philippenſen panfi ha **"*" 
ergens de onderdanichept des geloofs, Oantin - 
het berftant des gheloofs en ig niet alleenlijck 
noodich dat wy Godt kennen / maer oock / Jae 
Boopnemeiijek / dat wp verſtaen hoedanich (in 
wille tot ons is. ant daer en is foo Beel niet 
aen gelegen dat wp weten Wie Godt zp in hem 
ſelven / maer hoedanich Gp one wil sjun, Saa oefen hans 
hebbẽ Wp dan nu dattet gelooove ig cen kenniſſe dels tegen 
de Godlycken willes tot ons / upt hu Woot De ES 
verſtaen Det fondament des geloofs is ecn aft ZAMEN, 
gevoelen Dat God waerachtich is, Dan wiens ingekmouden 
ſekerheyt fao lange uwe herte ſal twyfelen / fog ende Luvries 
langhe ſal dock de autogitept ſyns Waogts twij: SDetoobee 

felachtich eñ ſwack / of cete niet zijn, Want het 
en is niet ghenoech datmen ghelooft Dat Godt 
waerachtich is alg die noch lieghen noch bez 
drieghen en can/ ten zp Datmen oock (onder alle 
twfeiingde houde Dat al Wat upt Gem comt/ 
heplighe ende onberanderljcke Waerbept zp, —— 
Waer dewhie het herte des menſches niet vangen 
en wort door allerlep ſtemme Godts opgerecht roobe m 
tot den geloove / faa moeten Wp noch onderfoec: zytn 
ken wat het gheloove epglentligck in het wooet fer aen⸗ 
aenfiet. Wet mag Gods ſtemme Die tot Adam 
fepde: Bhp fuit den doot ſterven, Het was Gods ener... 
ſtemme Die tot Cain fppack : Wet bloet uwes Genese 10, 
broeders roept tot mp van Der aerdbe. Maer 
defe flemmmen en connenin hen ſelven niet dan 
het ghelogve wanckelbaer maken : foo verre 
iſt dat fp fouden beguaem zijn om Dat te bere 
ſtercken. Hierentuſſchen en berfakeu Wp niet/ 
dat des gheloofs ampt is der waerheyt Godts 
te herin el / ende boog enckel waerhept te 
Gouden/ foo Wanneer / ende foo Wat ) ende op 
wat wijfe Gp oock ſpreeckt: mact wy faecken 
nu alleenljck wat dinck her ghelooLe in Godes 
woot vindt / Waer ophet mach ſteunen ende 
ruften. Hoe enfal onfe canfcientie niet beven 
ende verſchricken / als fp niet anders en fiet dan 
Berbolghenthept ende wraker ende hoe en foude 
fp niet van Godt Llien ban den welcken fa verz 
gront £ Du het gheloove moet God fuecken ende 
niet lien, Zoo ften Wp dan dat Wp noch gheen 
volcomen befchrijvinghe des gheloofs hebben: 
want eenigherlep wille Gods te kennen / enig 
een geloobe te achten, daer of Wp in de plaets 
en des Godlijcke wille Daer ban het Woort 
dickmael een droevige bode / eñ een grauwelcke 
bereondingders ſtelden de goetwillichept ofte 

; barmher⸗ 

De ſomma 



Heel [Î 

baumbertichept Godts. Wy fouden voerwaer 
alfo den gert Des geloof f waerder comen. Want 
Ban waden Wp gẽtrocken om odt te ſoecken / 
als op verftaen Dat onfe falichepdt Bp hem ber 
waert most : Dit ſelve wordt ons bevefticht als 
Gp betupcht ende verſekert dat hyſe beſorcht 
endebeneerfiichjt: daerom is de belofte der ghe⸗ 
nade noodich / Daer mede ons betuycht wort 
datde Dader genadichis & Want wp en connen 
niet anders tot hem comen / ende Het herte des 
menfches can hem alleemyck op De belofte Ber 
genade ruften. Hicrom wWorden in de Pfaimen 
alom deſe twee te ſamen gheſtelt / gelijck ſy aen 
malcanderen hanghen / te weten / de barmher⸗ 
ticheyt eũ waerhept: want het en ſoude ons niet 
heſpen dat wp wiſten dat Bodt waerachtich ig/ 
waert dat hp ons niet goedertierenljck tor hem 
entrocke £ nach wpen fouden ſyn barmhertic⸗ 
hepdt niet moeten aennemen / Waert dat hp ons 
Die niet Daag ſyn ſtemme voor en ſtelde. Ghelijck 
als David fept : Ack hebbe uwe waerbhept ende 
falichept wercoudicht: ick en hebbe uwe goetbhept 
ende waerbhept niet verborghen / laet uwe goet⸗ 
bept eñ waerhept mp bewaren. Ende ergens: 
Pwe barmbertichepdt ig tot de hemelen / uwe 
Waerbept tot de wolcken. Item: Alle de Wegen 
deg Beeren zijn barmbertichept ende waerhept 
dengenen Die fijn verbant bewaren. Btem:Sijn 
barmbertichept is over ons vermenichvuldicht / 
eñ de waerheydt Des Heeren blijft in Der eeuwic⸗ 
bept. Item: Ick fal uwen naem fingen over uwe 
barmbertichept ende waerheyt: Ick gae voorby 
Dat in Dit ſelne gevoelen geleſen wort bp de Pro⸗ 
pheten/te weten / dat God rechtveerdich ende gez 
trouwe ís in ſyn beloften. Want wp ſouden licht: 
veerdichljck achten dat Godt ons genadich is/ 
ten marc Dat Gp Lan hem ſelven betuychde ende 
ong te voren riepe Ende trocke / op Dat fijn Wille 
niet twijfelachtich noch dupfter en Ware, Ende 
nubeeft hem beaecht dat Cheriſtus de eenighe 
pantder lief De, zy: ander den welcken opwaerts 
ende neder maertg teeckenen des haets eñ toor⸗ 
nichepts geſien worden. Fu dewijle de kenniſſe 
der goethepdt Gods niet beel voordeels en Doet / 

Als vn al⸗ ten zu dat hy ong daer in geruſt make / ſoo moet 
teen mer Ben men Dat verftaut upt flupten Dat met twyÿfelin⸗ 
aerpremen * ghe vermengt is / het welcke niet gheftadich en 

is / maer met hem ſelven ſtrjt. Maer Get is ver⸗ 
rte Dat Des menſchen gerftant / ghelijck het blint 
ende verdupſtert is/foude connen doordringhen / 
ende op clinmen om den wille Gods re verftaen/ 
ende oock Dat het herre / gelijck het met eeuwige 
twijfelinghe ongheftadich is / foude inde vafte 
mepninge gevuft blije. Daerom moet het ber: 
fant ban elders verlicht / eñ het herte gheſterckt 
worden / op Dat het woort Gods volcomen gez 
loove bp ons hebbe, Au fullen wp een rechte bez 
fcheijninge des gheloofs hebben /ift Dat Wp ſeg⸗ 

en Dat het is een vaſte ende ſeker kenniſſe der 
godlijcker goetwilliehepttot ons / De welche in 
De waerheyt der onderdiender belofte in Chriſto 
ghefondeertsjude / door den heplighen Gheeft 

Dat niet: Beopenbaer/ eñ in onfen herten verſeghelt wort, 
trerdighen 8 Maer eer ick voorder voortgae / foo ſulſen 
ouderſchert Gier ſommighe vaorreden noodich zjn om Die 
— knoopen te ontdoen die anders ſouden moghen 
dar tocberen- DE Feſers verhinderen, tEnde ten eerſten moet 
fieende ons men Dat beufelachtich ander ſcheyt des geform⸗ 
bereness Denende onghefozmden ghelaofs / Bwwelcks in De 
tweveriept. ſcholen ommegaet / wederleggen. Want (p dich⸗ 

$fmesfor ten Dar Die ghelsoven al wat tot der falichepdr 
* Ee noodich is / Die doo? gheen vꝛeeſe Gods / eñ geen 

gevoelen Der Godfalichepdt geroert en Worden. 
daer dat is agelijch of de heplighe Gheeſt onſe 

Cap. * 

ze, Detriere 
Ce weten / 
de belofte⸗ 
muffe der ghe⸗ 
maden, 

Pal. 40e 

Pfalz 646 

Pal, zero, 

Dſal. 17. 

Dſal. 13 .2. 

Delcke ons 
in Chriſto 
wort aenge⸗ 
oden; 

elst ghe⸗ 
looue rechte 
beſchru bũge 
gedaen wort· 

‚Boeck. Fol.99, 
| herten tot het gheloobe verlichtende / ong niet en Dan wegen 

mepniughe die onder vzeefe Gods is / vanhem Har Deels 
met den naem des gheloofs vereiert, Wet en is aodb:uentige 

Lom ze.tos- 

niet langher die ormutte Hoedanichept dichten/ 
al waert Dat wp alleenljck defe vreden hadden / 
foo moeftefe genoech zijn om Ben twift te epndiz 
ghen:te weten / Dat dit ghenoelen des gheloofs 
Gelyck ick eenſdeels ghergert hebbe / en hier nae 
mederom bzeeder fal verhalen) meer is in het 
berte gheleghen / dan in de herſenen / ende meer 
in De gefinthept ende be weginge dan in het ver⸗ 
ftant, Hierom is fp ghehaozfaembept des ghe⸗ Bones 
loof ghenaemt / de weiche de Heere boven alle 
andere gehoorſaemhept achtrende Dat te rechte / 
want hp niet hoogher en acht dan ſyn Waer: 
heyt: 3e welcke wort ban de gheloovige (gelicht 
Foannes de Dooper betupcbt) als met een on⸗ 
derſchryvinghe verfegelt. Dewjledefake nier Lean⸗z . 23. 
twyfelachtich en is / ſoo achten wp met eenen 
woorde dat fp ongheſchicktelyck ſpreken / als ſp 
ſegghen dat het ghelsobe gheformt wort / als tot 
het mede ghevoẽſen een Bodtalighe ghefinthept 
comt Want Dat mede gevoelen (ele is in got: 
ſalighe ghefinthept ghelegen:pmmers ghelijcks 
het inde Dchpiftuere getoont wat. Haer Gier 
comt ons oock een veel claerder bewijs / Want 
dewiyle her gheloove EGeiftum aen neemt ghe⸗ 
ck bp ens Lan den Dader mort voorgheſteit / 
en Demijle Chꝛiſtus ons tort vaor gheftelt niet 
alleentijch ror rechtbeerdicheyt / verghevinghe 
Der zonden / ende vrede / maer aack tot hepſich⸗ 
makinghe ende tot een fantepne des levenden 
waters z foaen can het gheloove (onder twijfel 
nemmermeer Chriſtum bekennen fonderde hep: 
lichmakinge deg Gheeſts medete baten, Ofte 
iſt Dat pemant dat wil opentlijcker ghefept heb 
ben / bet gheloove is gheleghen ude Kenniffe 

met benbelebmaningte fre oet eDE nbheplichmakt nne eſts. Dier 
upt volcht Dat het ghetoane gheenfing en mach + Tegenwor⸗ 

1,001 1,303 
Joan ·q. ĩ o⸗ 

looftmen tot rechtveerdichepðt / ſoo en (ouden fp 

14e 

| 

van Godfalighe gheſintheydt zerfchepden zijn. PSE UPE 
9 FDat (p plegheu de plaetfe fs or Ae Fran 

| beenghendaer Paulusfepdr « Alwaert dar per 1,Coz1zezs 
& ij mans 



Hoe de genade Chri 

mant alte ghelaeve hadde ſoo Dat hp bergen 
gerfetten conde / ende en hadde De liefde niet/ ſoo 
en are Gp niet s als fp defe plaetfe bp brenghen 
om te be wifen dat het geloove (ander forme is / 
als het ſonder liefde is :fo en aenmercken fp niet 

z,Corerzeroe gat De Apoftel te Dier plaetfen bp het woort gez 
loove / verſtaet. Want doe hy in het v oorgaen⸗ 

Antwoor. de Capitiel ghehandeldt hadde van menigerley 
gaven des Gheeſts / onder de welche hp ghetelt 
hadde de verſchepden talen / de crachten en Pro⸗ 
phetien/ ende de Cozinthen vermaent hadde om 
nae de befte gavente ffaen/ datis / nae De ghene 
upt welche Get gantfche lichaem der Gemepn: 
te meer vruchts hadde : foo (ept hp daer nae Dat 

1002523 1e ip noch eenen beteren wech faltaonen, Ce we: 
ten / dat ſulcke gaven alle hoewel fp in haer fel: 
pen uptnemende zijn / nochtang niet en zijn te 
achten / ten 3p Dat fp der liefde Dienen / Want fp 
zn tet ftichtinghe der Bhemepnte ghegheven: 
ende iſt Dat fp daertoe niet ghebruyckt en Woz: 

Den / foo verlieſen (p haer Je ende aenghena⸗ 
michept, @m dit te bewÿſen deelt hp Die gaven/ 

Cap.2. 

ende verhaelt de ſelve die hy te vorẽ vertelt had: | mede gevoelen / hoedanich het oock zp/ en komt „ 
de / maer met andere namen, 

fti ontfangen wort, 
ende nochtans in het herte gheen gheloove en 
hadde : maer Wp achten meer dat Gp daor de 
majeftept Des Euangely overwonnen zynde / 
heeft eeniah gheloove ghehadt / ende alfoo Chri⸗ 
ſtum bekent boor den Autheur des levens ende 
der falighepdt/ foe Dat Gp hem felben ghewilligh 

het wortelen gekrjcht. Han de ſuleke en twyfe⸗ 
ſen wp niet / Dat fp eeniighje ſmake des woordts 
hebbende) dat felve bperichlijck aen nemen/ ende 
fn Godlycke kracht gevoelen: fa dat fp met de 
veynſinge Des gheloofs niet alleenlijckk Der men: 
chen ooghen en bedrieghen / maer oock haer ey⸗ 
ghen herte, Pant fp mernen datde eerweer⸗ 
dighept Die fp Den woorde Godts bewijfen / encz 
kel godfatichept ies want fp en achten geen dinck 

kenlgehe (chhande ofte verachtinge. Maer ſulcx 

De crachten ende gheeufins tot in het herte om daer inghedzucht ten. 
het gheloove ghebruyckt hp voor een dinck / te fte blijven: ende hoewel het fomtijts ſchynt ghe⸗ 
Weren / Loor De macht om miraculen te Doen, 
Daerom de wijle deſe cracht ofte gheloove is cen 
gave Gods op haer ſelven / De Welche oock een 
godloog menfche mach Gebben end e miſbruve⸗ 
nen / ghelyck oock de gave Der talen / Prophetie / 

wortelt te zijne / (oo en zynnochtans Die Worte: 
len niet levende. Der herte Des menſches heeft fo 
gele hoecken bol ydelheydt / ende is ſoo Lal ber: 
bergingen Der leügenen / ende is met foo bedrie⸗ 
gheſycke veynſinghe bedeckt / Dat het dicknael 

tot Chaftum begaf, Alſoo wordt oock in bet uc, 
Euangelium Auce ghefendt/ dar die voor eenen PSE, sin 
tt ghelooven/ inde welche Get zqet des goBlij: ansoreer 
ken woordts verſtickt Wordt eer het bucht nen rit gez 
draeght / ofte oock verwelckt ende vergaet cer loeven. 

DE L4e 

— 

godieofbept te zyne / anders Dan operbaer ende 

Het geloove 
er ppocrij⸗ 

De dwalinge 
der School⸗ 
leeraͤers be⸗ 
ſtaet daer in / 
datſe droo⸗ 
men / dat een 
wooꝛt ban 
belerley bez 
dundinghe 
Hoo: ecnder- 
ley genomen 
wort. 

Dat ghetuy⸗ 
gbeniffe Des 
geloofs woat Ni 
dzuyck twee: 
Derlep ſoorte 
ban menſchẽ 
toegeſchri vẽ· 
+ Wat ban 
foodanigen 
toefchzijbins 
ge zp te gez 
boelens 

- welcker grondelijcke waerhept hoe Berre ſy zy | worpt/ dat dande gheloovige niet meer en 

Actoꝛ.ꝰ 43 

ande 18. Magus gelooft/ De welcke nochtans (jn onge: | de uptvercogene Godts / ende de ghene Die voor 

ende andere gaven: foaenift gheen Wonder dat | hem felwenbedziecht, Maer die op ſulcke ſcha⸗ 
fp ban der liefde ghefchepden Wort, Maer haer | duwen oft beelden des geloofs roemnen / die moe⸗ 
Dwalinghe is ganfchelyek hierin ghelegen Dat | ten Weten dat fp indefen deele niet beter en zijn 

fp de berfchepden bedupdinghe bes woorts ghe⸗ | dan de dupvelen. Ende voorwaer de andere daer 
foove/ niet aenmerchende / alfoo Daer Ban ſtry⸗ ban Wpeerft ahefproken hebben / en komen op 
den ghelekof het alomme eenfing ghenomen | veel nae faa verre met / Die als (lapende ende onz 
wopde / her welcke nochtans meer bedupdinghe | ghevoelich zat hob ende berftaen / door des 
beeft. De plaefe Jacobi de welcke ſy tot be-| welcke Wwetenfchap de dupvelen been, De 
fcherminge defer ſelber dwalinghe bp beenghen/ | anderezijn Daer in Den Dupvelenalelijck / dat 

Jacob.ꝛ: ron 
Jet wie Die 

ſal ergens verclaert wozden. Ende hoewel wp | het felve ghevoelen daer Door fp gheroert Woz: zjn te verge 
om leerens wille bekennen dat het geloove meer | den / ten epnde tot verſchrickinghe ende verſla⸗ Weken 

forme heeft / te weten / als wp willen bewſen | genthept upt komt. : ed 

hoedanichde Kermiffe Gods zp inde godloofe: 11 Ack Weet dat Het ſommighen hart ſchynt waerom vet 

foo bekennen ende bercondighen Wp nochtans | Batmen Den verworpenen gheloove toe ſchryft: gheioove den 
gen gheloove der godfatigen/ ghelöeck de Schaf: | dewijte Paulus betupcht 4 Dat Get is De wzucht —— 
tuerelcert, Poorwaer vele ghelooveudat Bod | der verkieſinghe: maer deſe Knoop wort lichte⸗ even 

is / ende achtẽ dat de Guangelifehe Hiſtorie ende | lijck ontbonden : want Goewelfp niet verlicht tz, Eteforas 
andere deelen der Schriftuere waerachtich zyn | en Wogdentot gheloove / noch de kracht des 

bp nae gheiyck men pleecht te oo?deelen ban din⸗ Euangelij waerachtichljcken geboelen/anders 
aben die Baogtijden geſchiet zijnde / nu verhaelt | dan de gene Die tat ſalicheyt te voren verordent 
Worden / ofte Die wp tegenwoordichlyck ghefien | zjn + nochtans bewijft ong de bevindinghe dat 
Gebben : daer zijn oock ſommighe Die voorder coz | De verwozpene bpna ſulck ghevoelen hebben ale 
men : Want fp achten De Schpiftuere Hoo? cen | De upt verkozene / foo Dat fp oock nae haer epgen 

Wwaerachtich woort Godts / ende en berabeten | pordeel niet en fchilten Ban de uptverkozenc. 
fhne gheboden niet gantfcheljck / ende Wozden | Daerom en ift geen wonder Dat de Apoſtel cen zeb. sra.5. 
pock eenichfing Door de Dzepginghen ende belof: | (make der Memelfcher gaven / ende Chriſtus een Auc3::3e e 

tengheroert, Den fulcken Wozt wel ghetupaer | tijdtijck ende berganckeljch gheloobe hen toe Parts”: 
c des gheloofs ghegheven / maer onepgent: | ſchryfte: niet dat fpde kracht der oeeftelgjeher * 

Ick zom dat fp het Woot Gods met geen open: } genade ende het felter ni des gheloofs gron 

baer godlooſheyt en beftrijden / noch verachten / | delijck baten : maer om Dat de Heere am hente 
noch verfmaden : maer gheven eer eenen ſchyn } meer overwonnen / ende fonder ontſehuldinghe 

ban ghehoorſaemhept. te maecken / ſoo —* Gp hem ſelven in hare her: 

zo + aer gelijck defe ſchaduwe oft beelt ban | tente kennen / foo verre fijn goetheyt mach ſon⸗ 
gheender Weerde enig / alfoo enig (poockniet | der den Gheeft der aerneminghe tat Kmderen/ 
weerdich geloove ghenaemt te Worden s vander | ghevoelt worden, Iſt dat pemant hier nld —— 

C° pingee 
Dat fullen ‘Wp wel wepnich Gier naefien 3 Ende | ben Waer upt fp haer aenneminghe tot kinderen 
en worden dock nu niet verhindert int corte te | mogen fekerlijck Berftaen: Ick antwoorde hoe⸗ 
kennentegeben, Daer wozt gefept dat Dimon | wel groote geiyckheyt ende naeheyt is tuſſchen Antwoort 

ooviche pt wepnich daer nae openbaert. Ende eenen itn el met een verganckelijek gee, 
Dat hem gheloove toegefchrevenwoet / Daer upt | teove : foo is nochtans in De uptbercogene als. 
en verſtaen Wop niet met fommighe / dat hp met leenlyck Dat betrouwen krachtiah / daer van 
Pe Wooden hem (elven veynſde te ghelooven / Paulus fchzöft/Dat fp met vollen monde raepen Balatg:s 3 

* q bba⸗. 



Het [IT 

de gheloovighe gheleert hen felwen ſorehvuldich⸗ 

Ben niet gheruſtichepdt des vleeſchs voor (eer: | 
Wat Hooz 
een gekoelen — hebbẽ de vberworpene nemmermeer anders dan 

vercorene 
onderſchey⸗ 
Ben Worden 

Dicht hp alleenljck den uptbercozenente geven / 
op dat fp tot den epnde volſtandich blijnen / alfa | fi 
Wort wederlept Dat fp teghenworpen : Iſt dat 
God fijn genade waerachtichlck vertoont / ſoo 
ig dat eeuwichlyck vaſt: Want Godt can Wel 
fommige met een teghenwoordich gevoelen fijn: 
der genade verlichten het welc daer na vergaet. 
12 Cnde hoewel Get gheloove oock is een ken: 

waerom pet hiſſe der Goddelijcher goetwillicheydt tot ons/ 
gheloobein ende een ſeker ghevoeleñ van fijn waerhept / foo 
Deg verwor⸗ en ift nochtans gheen wonder dar Get ghevoelen 
—J— der Godlijcker liefde in de ongheſtadighe ver: 
WRS gaet / het welcke hoeweihet met den gheloove 

eer ober een comt / foo ſchilt het nochtans wel 
daer van, De wille Godts is onderanderlijck/ 
Dat bekenneick/ ende fijn waerhepdt ig altyts 
haer felven gheick. aer ick berſake dat de 
verworpenẽ ſoo Berre voort gaen Dat fin ſouden 
tot inde verborghen openbaringhe comen / de 
Welcke de Dehaftuere den uptvercozene alleen: 
Igeh toe ſchryft. Daerom verfake ick Dat fp den 
Wille Gods vaten gelyck hp onberanderlijck is/ 
ofte fijn waerheyt ffantvaftichljck aen nemen: 
Wat fp en comẽ niet voorder dan tot een cranck 
ende verganckelck ghevoelen: gelijck cen boom 
Die niet Diep ghenoech geplant en is om levende 
Wortelen te honden / met Ben tt verdort / hoe⸗ 
wel hp fommighe jaren niet alleenlijck bloemen 
eñ bladeren/maer oock vruchten draecht. Eyn⸗ 
delijck / ghelyck het beelt Gods conde door des 
eerſten menſches afwyckinghe / upt des men’ 
fcheugheefk ende ziele wech ghenomen worden / 
alſoo en iſt gheen wonder dat hp de verworpene 

« 

Boeck, Fol, roo 

Bortososp 

Maerom dat 
Godt op rt 

| 
4 



Cap. 2. 
tighlyck mijne Difcipulen s ende ghp ſult mijn | 
waerhept bekennen: ende De waerhept fal uv?p 

Hoe de genade Chrifti ontfangen wort, 
dienen, tp (felt oock ergen het geloove voor 3 Betcbent 
be leere / Waer doa wp in her geloove anders Beck bet Bee 

maken. Want hp ſpzeeckt tat De ghene Bie fijn | wefen worden. ant ais hp ſchryft dat het gez bien id 
Ieere acngenomen hadden / ende vermaentſe tat | loope ſal wechgenoomen orden / Dat is onder keccken/ ofte 
voortganck iu het gheloove / op Dat fp Dat licht | twifel te verſtaen van Den dient der ghemeyn⸗ 
dat hen ghegeben is /niet door flaperighepdt upt 
endoen, Daerom fchzijft Paulus fanderlinge 
den uytverkorenen hes gheloove toe / te hennen 
ghevende Dat het indelen vergaet / om Dat fp 
gheenen levenden woztelen hebben, Gheljck 
Ehauftus ooch fpzeecht bp Mattheum; Alle 
boom welcken mijn Dader niet geplant en heeft/ 
faluptgheroept Worden. De andere liegen grof: 
feljcher / De welcke hen niet en ſchamen Godt 
ende de menfchente bedziegen. Tegen defen aert 
Der menſchen die het geloove ongodlijck door 
een bedziegdelijcken ſchyn onthepligen / ſpreeckt 
Jacobus. Ende Paus en foude niet een onz 
gevepnft geloove van de kindere Bode epſchen / 

.Cim. «5, Waert Darniet gele ſtoutelhek hen felven toe en 
ſchreven dat fp niet en hebben / ende andere ofte 
pack fomtijdts hen felben door pdelen (chin en 
bedroghen. Daerom verghelyckt hp de goede 
confcientie als een fchzijne/ m de welcke ’t geloo⸗ 
be bewaert wort: om Dat vele Defe verliefende/ 

hebben in het gheloobe ſchipbrekinghe gheleden, 
13 Men moet oock de tWyfelachtighe ende 

De verſchey⸗· menigherlep bedupdinghe des woordts Weten, 
bevepuedee Pant Dit woort (geloove) / is Dickmael fog deel 
toofsr zer te fegahen als gheſonde leere der Godſalighept / 
ftelijch tort ghelyck in De plaetfe Die ick Wepnigh te voren 
bet genomen eehael hebbe / ende in dien ſelben Sendbzief 
fonderesrs 7Tdaer Paulus wil dat de VDiakẽ de verborgent⸗ 
der Goofae heyt des ghelnofs howdenin fupver confcientie, 

Tit. i: 1e 

Mat.15: 13e 

fate: 14e 

1Tit.a:1 9e 

liglept. tem fdaer hp fammiger afwickinghe ban den gem. d bt. Daerentegenfept hp dat gheloove Ke nn ï 
1,@ime:6, Timotheus is opghevoedt in De woorden Des 
m2 216 geloofs. Item daer hpfeptdat de onbeplighe 

pbelheden/ ende tegenſtellinghen der valſchelyck 
ghenaemde wetenschap / oorſaken zjn dat vele 

2,Eim3:3 van den gelooe af vallen de welcke hp ergens 
neemt onbeguame ofte verworpene inhet ghe⸗ 
laage, Ghelijck wederom daer hp Lito gebiet / 
ſegghende: Dermaentfe dat (p gefont zijn in Den 
gheloove: met Dat woort (ghefonthept) en ber: 
fkaet Gp niet anders dan de fuperhepdt Der lee: 
re / de welche lichtelijk Bervalfcht wordt / ende 
veraert doop Der menfchen lichtueerdighept. Te 
Weren/ dewhle alle fehatten der wetenfchap ende 
wifhepdt verboraben zijn in Cheiſto / Den welc⸗ 
en het gheloowe befit / foo wordt het met rechte 
de gantfche fomma der Hemelſcher deere ghe⸗ 
ſtreckt / Ban de welcke het niet en Kan verfchepz 
den worden. Wederom wordt het geloove (om: 

2 Somtits tydts verſtaen — ſonderljck dinck dat 
oort — van Poor dogengheſtelt is, helck als Mattheus 
cen bpfonder ſept *Dat Chꝛiſtus het geloobe Der gener Die den 
binck/owelck gichtftechken daor het dack neder lieten / gheſien 
——— ‚Heeft: ens dat hp heeft geroepen Dat bp foo groot 
pogenseftelt Speen gheloobe in Gfrael ghebonden en hadde 
* MRatos:ze alg De Dooft-manover hondert mede bzachte, 

Ende Het is der waerhept ghelyck dat hp gant: 
Matt · ʒr 100 · ſchelhck heeft op de ghefontmaeckinahe fijnder 

Dochter gheſien / met Der welcker ſorghe geheel 
ſyn herte bekommertWas, Maer dewyle hp 
met Ben wille ende antwoorde Cheiſti alleenlck 
te vreden zjnde/ ſyn lichamelijcke tegenwoordig: 
ept niet enepfcht / om Hefer fake wille wordt 
gu geloove ſoo ſeer berheven. Wp hebben oock 
Wepnich te vazen geleert / Dat Paulus dat woot 
(gheloope /) neemt boorde gave om miraculen 
ende wonder merckente doen / De welche oock 
Bie moghen hebben die daor den Gheeft Godts 

Cit.i: 13, 
ende 2,2, 

Coloſ. 2:3. 

| 

niet en zuu wedergeboren / noch hem met ernft 
1 

De leere / 

te / De welche te defen tijde onfer fwachhept nut vp mt ver. 
ig. Ende defen wijfen van fpreken komen met teove onver: 
malkanderen over een : maer als De naem deg HEE Wo 
gheloofs oneygentljck gefept wort van Walfche + coz, 13:10 
ieere ofte leughenachtighen ſchyn / foo enis defe 
oneyghen Wijfe Ban fpzeken nier harder dan alg 
De vzeele Godts geftelt Woet Lotz valſchen ende 
verkeerden Godefdienft : ghelyck als dickmael 
ghefepdt wordt inde heylighe Hiſtorie / dat de 
vreemde Heydenen Die in Samariam / endein 
de plaetfen Daer ontrent ghebracht waren / hebz 
ben de vercierde Goden gemzeeft/ende Den Godt 
Iſraels het welcke foo veel is als den Wemel 
met der aerde te bermengben. Maer de vraghe 
ig nu wat het geloove zy / Dat de kinderen Gods 
onderfchepdt ban de ongheloovighe / door het 
welcke Wp Godt aenrgepen tot cenen Wader/ 
door het welcke Wp gaen van den doodt in het 
leven / ende door het welcke Chriſtus De eeuwi⸗ 
ghe ſaligheydt ende leven) in ons woont. Des pperz: 17. 
welckes kracht ende natuere ick meyne met kor⸗ 
te ende Klare woorden verklaert te hebben, 
14 Hart ong nu alle ftucken ban nieuws aen ne ver 
vervolghen / als Die fullen neerftiahljck ghehan⸗ snepor be- 
delt weſen / foo en fal daer (foo ick mepne) gheen dupvinge 
twfelinghe meer blijven, Als wy ſegghen dat Des geloofs 
het gheloode ig een kenniffe des Godliycken ile zijne neemt 
les / foo en berftaen wp niet ſulcke een begrijpins bp baozi de 
goe / ghelyck Daer mede Wp de Dingen berftaen Perklaringe 
Die het menfchelek ghevoelen ende derſtant can (ilnunsse 
Baten, Pant defe kenniffe Daer Han Wp Gier ban cen pez 
ſpreken / is ſoo Beel hooger dat ſelfs het verſtant der fuck des 
deg menfchen moet hem felsente bupten ende Barnte 
te boven gaen om Daer toe te Komen, *Ende als afoepiinge , 
het is daer toe gekomen/ foo en verſtaet het niet onttcur bet 
dat het geboelt : maer dewyle Het een vaſt ende ide Hoo 
feker gevoelen heeft van dat het niet en begrpt / (es vzincipae 
ſoo verſtaet het meer Doop De fekerhepdt des on: le ftucken acn 
twifeleken gevoelens / dan oft het eenigh men: — 
ſchelyck dinck nae ſyn begryp doorſaghe ende waor eer: keuiz 
vaette. Daerom ſpreeckt Paulus ſeer wel / alg piſe / daer 
hefept/tdar Dit is De Baten welcke de langde / eñ Bett td 
breede / ende hooghde / ende diepte zp/ ende bez efen: heeft. ” 
kennen de uprnemende liefde Chzifti / Die De Ben Warroin / 
niffe te boven gaet; Want hp heeft willen te ken: en — We, 
nen geven dat Get allefing onepndelijck ende on sen ererc 
begrhpelyck is / dat onfe verſtant door het ghe⸗ ende bafte 
loove vaet / ende Dat duſdanige kenniſſe hooger — 

dan alle verftant, Pochtang dewyle Godt de gelopen 
verborghentheydt ſyns willes / Die van eeuwen 
ende gheſlachten is verborghen gheweeſt / heeft 
den Heplighen gheopenbaert / faa wort het ghe⸗ 
loove met goede reden in de Scheiftuere ſom⸗ 
tijts kenniſſe genaemt: ende van Ioanne wordt 
het wetenſchap ghenaemt / als hy betuycht dat 
de geloovige weten Dat fp kinderen Godts zjn. 
Ende fp wetent boorwaer vaſt / maer meer Doo? 
een ontwijfelijck gevoelen der Godlycker waer: 
heyt beveſtight / dan doo? menfchelijche be wij: 
ſinghe gheleerrzijnde. Dit gheven de woorden 
Pauli te kennen / daer hpfepdt Dat Wp in Dit 3.gez.xis. 
fichaem woonende / upt woonen Han den Deez 
ves want wy wandelen doog het gheloove ende 
niet Doop Het aenſchouwen. Met welche woor⸗ 
den hp te kennen gheeft dat het ghene Dat wy 
door het gheloove werftaen / nochtans bp ond 
niet en is eñ voor onfe oogen verborgen is Mier 
upt oordeelen wp Dat de kenniſſe des geloofs 
meer is in verſekertheyt dan int begrip et 

15 

Joan.5:24. 

0 

Coloſ. t2. 

iJoan . 3: ze 



Cap.2. Heebl 

genomenben ſeker ende vaſt is / op Dat te meerder vaſtigheyt 
rgvonte deſes ontwijfelijcken ghevoelens uptghedzuckt 

ackheute -Auorde, Want ghelye Get geloove nier te biede 
enig meteentwfelachtighe ende vevarderiijc 
Rê mepninge / alſoo euiftooch miet te vree mt! 

I. Boeck; 

tigh is / dat dickmael Ben naem (geloove) / voor 
bervonwen gebruyckt wort. 
16 Hier in is her ghelosve voorꝛnemeſjck ghe⸗ wa 
leggen / Bat vp niet en dencken Dat De Beloften dee 

zb Fol, ron, 
1. Neden 18 Boven Hele ſegghen wy dat dere — ende falighept Godts, Det welche foo waerach⸗ 

der barmhertigheyt die Godt gheeft /alleenlijck Hepe ſtaet 
een dupfter erde obeſchephen ghedachte / waer, Buptenens waerachtigh zjn / ende gheenſins ig 

„…gpfeht eenvoile Ende vafte veefeterthepde/ ſultk nier mangs ; maer dar Wpie mons batende/ onſe 
afg men gleecht van welbekende ende bepreef⸗ maecken. Hier npt komt eerſt Dat betrouwen 
de dinghen te hebben. Want de ongelaovigiert | D'welchheerghens Leede noemt: tenspdat per aam EN 
i&faa diene in onfe herten ghewortelt / ende op mande hever heeft dar de brede Daerupt lame, 7 
zn foo feer Baer toe afenegen/ dat niemant fou, Ende hevig eeu geruftighept Waerdagrdecons: Dertig: 
Ber groote ſtryt en late Gem ſelven bolkomelijck « fcientie boog het vogdeel Godts (ille / eñ in bzede gen: vec vele 

» bijg maken dateen peghelijek met den monde IS : founder De welcke (p moet „met beroerlgche ver, 

Beltydt/ te Weten/ dat Godt getrouwe ig. Poor⸗ veeefe. gleguelt ende bpnae verscheurt worden / 
nemelijck alg men rat der fale kamt / foa wordt ten zu Darp mogelijck Godt ende haer ſelven 
Bat berborghen fepl daar eeus wegelijcks wanc⸗ verghetende / een Wepuigd ere flape. Eñ fulche 
Keten ende ongGeftadighent ontdeckt. Eide het flaep gheduert waerachtighljck eenen Biepnen 
enig niet fander oorſaecke dat De autoriteyt des tijt : Want Be confcientie ent ghehzupelit niet lan⸗ 
Woorts. Godts / met foo uptnemendetaf dooz | ale De ellendighe verghetentheyt / maer wordt 
den heplighen Gheeſt betuycht ende bebeſtight terftont door De ghedachteniſſe des Godlijchen 
Wordt: maer hp Wil defer voernoemder krancie oordeels / De welche Dichmael wederkamt) deer⸗ 

— hept te hulpe ko men op dat Sodt infijne belef⸗ lek werſche urt.· Souma daer en ig niemandt cen verzin 
menbande fen volhomêgeloave bp ons hebbe. t Dewoore, Waerachtighlyek gheloobigh / anders dan die bingte ban 
aenmerchinz Hen des Beeren zijn ſupper Wooden ſeydt Da⸗ wet out wyfe heken ghevoeten vaſteljck gevoelt — — 
ieete pio) ende fiwer gijefmoltentu een upinemende dat Godt Geus een ghenadigh ende gaewiltigg 208 
Godee. aerden vat / ende ſebenmael gheſuppert. Item: Daderis/ende die op de beloften der Godlijcker 
T Dfaleran7, De moorden des Weeven zijn ghefupberr / ende | goetwiſkigheyt tar hem betrouwende (‚cer onz 

een fchitt allen Dic op Gem betrouwen. Salama twijfelijche an der ſaligheydt heeft : geſyck de, 
Pral18zre Berupeljt Dit felve/ende bonamer De ſelbe woor⸗ Apoſtel bekoijft met defe Woorden : Iſt dar wp mevrgria, 

den; ſegghende: Alte de woorden Godts zin gez | her betrouwen ende den roem der hGopetot den 
fuvvert, Maer bewijle den hondert negenshiene , epnde toe baft Gouden, Want alfoe acht hp dat 

Paobizers. Den Pralm gheheel van defe geheele materie’ niemant wel op Den Heere en hoopt / Dau die met 
ghefcheeventg / foo foude hete vergheefs zijn | een Bat betrouwen toemtdat bp erfghenaem 
meer te verhalen. Boorwaer / fa Wanneer Godt des Demelfchen rjer is. Niemant (fegge ick; en 
pnt fijn woordt alfao aenprijft / foo verwijt Gp is gheloovieh / dan die op de gheruſtigheyt ſyn⸗ 
png bedecktelijck anfe onghelsovigheydt: want | der falighende ſteunende / met betrouwen den 
B en ig nergens om/dan om De verkeerde twije | Dupbeiende de doode befpot / gelek wp claer: 
elinghen upt anfe herteuuptte roepen, Daer | lekt Door De woorden Pault ghelcert worden / 

zijn oock bele Die De de Sodts alfa | daer hv aldus upt roept : Ick betrou dat noch gom. 338 
baten/ Dat ſo feet wepnigh trooſts Daer vpt ant: doodt / noch leven / noch Engelen) noch Overhe: “77-75 
fanghen. Sp Worden oock mede met ellendighe | den / noch machten / noch teghenwoordighe / 
benauthept bevanghen / dewyle fa twijfelen oft | noch, toekomende Dinghen / ons ſullen konnen - 

j Godt hen ſal ghenãdigh zijn : om dat fp De ſelve fchepden van de liefde Sodts / daer mede Dat hp 
8 goederrierenhept Daer vann feex ſeker meynen | ons lief beeft in Clgiffa Jeſu. Alfoaachtooci 

} te zijne/weelte nauwe bepalen, Want fp overs | de ſelve Apoftel dat de ooghen onſes verſtandts Epteri: 18: 
legghen aldus bp hen fetwen / te Weten / dat De | niet anders wel verlicht worden / ten zp Dat Wp 
goederrierenhepdt Godts welgraat ende over: | ſien welek De hope der ceuwigher croc zy / tof de 
bloedigh is / ende uptgheſtort op Hele menichen/ | weleke wp gheroepen sijn, Cude hp leert alan 
eude eenen pegelijecken berept samaer Dat het on: | me alſoo / Dat hp te kennen gheeft Dat De goerz 
feecher ig of fp oock fal cot Gen konten /ofte Beel | heyt Godts anders niet Wel van ong gevaet en 
meer of ſy fullen tot haer komen, Defe overleg: | wordt / tensp Bat wp daer upt een vrucht ban 
ginge dewyle fp midden in den loop blijft ſtaen⸗ groote geruftighept hebben. 
de ſo enig fp maer half, Daerom wort de geeft |17 Maer (pemandtmorhte ſegghen) De ghe⸗ Cegenwor⸗ 
Daer door meer met ongherufte tWwijfelinge be⸗ loovighe gevoelen ende Be Lindent eel anders / pige tegens 
naut / dan met peedfame ghecuftighepdt ver: | de welche in de kenniffe der genade Godtgtos Pel eter: 

— 

ſterckt. Maer dat ontwijfeljckgevoelenis veel \ hen / miet alleenlijck met ongheruſtigheyt ghe⸗ Baudes gea 
anders / dD'welck inde Schaiftuere altijdts den \ gquelt en waden (Get welche hen dickmael ghe⸗ tofs onvot= 
gheloove wort toegheſchreven: te Weren/als dar 'fchiedt) maer worden oock ſomtijdts met feer he 
de goetheydt Godts de welcke ons klaerlhek is (ware verſchrickinghen verſlaghen: dewyle Get ge noe wars 
woo? ooghen ghefkelt / bupten alie twyfelinghe ghewelt Der werfoeckinghen foo groot iS om dom. 
fet. Ende dit en kan niet gefchien fapder fn ſoe⸗ haere herten te Ber(taozen. … Ende Dit en ſchijnt —— 
tigheyt waerachtighlyckte ghevoeſen eñ in ons niet wel met de ſekeerheyt des gheloofs over een edn 

* ſeſben te beinden, Vaerombelepdt de Apoſtel te komen. Daerom moeten Wp deſen knoop 
Evbef3: 110 per betrouwen upt Ben gheloobe / ende wederom | ontbinden / iftdat tp Willen de vodeſthreven zintwooet, 

ſtoutigheyt upt den betrouwen, Want hy ſeyt leere houden ffaende, Poorwaer als wy leeren kers 
dat wp door Chꝛiſtum ſtoutigheydt hebben eude dat het oern moet ſeecker ende gheruſt zijn / 
dentoe ganck in betrouwen / welckis door het ſoo en dichten Wp niet eenighe ſeeckerheudt / die 
gheloove in hem. Met welche woorden he maor | door gheen twyjffelinge gheroert en worde / noch 
waer te hennen gheeft / dat het gheen vecht ghe⸗ | fulcke gheruſt ghept / als die met geen ſorehvul⸗ 

ee loove enig/ anders Dau alg wp dorsen met ghe⸗ digheyt ahequeit en worde : maer ſegghen cer / 
ruſter herten ons boor de oogen Godts fkeiten, | vat de gheloovighe althts gheduerighen ſtrydt 
Welcke ffoutighepdt niet enkomt anders Dan | Gebben met Gaer ongheloovighept/ ſoo verre iſt 
upt cen (cher betrouwen vande goetwillighept dat wp Baere confcientien ſouden ———— 

iefijc 
* 



Lap. 1. 

liefljcke afte ſtellen Die gantſchelyck door gee 
rie beroerten verhinderten worde, Wedertom 
hoe ſeer ende op War wife fp genghevochten 

- borden /fooverfaccken Wp nochtans dat (p af 
gallen ofte áfwijcker wan dat feker Bervouwen 

„Bebefte. Hatfp op de barmhertigheyt Godts hebben. De 
Singen Schaiftuere on ſteit ons gheen klaerder erempel 
genomen voor / Nóeh geen dat Het ghedachteniſſe weer: 
banbet · digh zy / dañ in David / voornemelyck ift dat 
—— on den gautfchen loop ſyns levens aenfiet. 

je nochtans hoe hp niet aityts gheruſt ban 
Berten gheweeſt en zy / dert berupeht ho met onz 
teſlhcke pete klaghen/upt de welcke mp genoegh 
ig weprighe te verhalen. Als hp finder ziele 
are beroerlijcke Bewegingen verwijt/War doet 

anders dan dat hp op (hu epghen ongheloo⸗ 
Pfal.42,6, vigheydt derbolghenis 2 O mijn ziele (fept bp) 
edeszs5e  Watshtahpvertfacghe / eñ wat zyt ghy beroert 

binnenwp $ Pooptop Godt, Eide voorwaer 
die perflagenthepdt Was een openbaer teecken 
der — ghelyck oft hp ghemeynt 
hadde dat hp van Godt betlaten Was. en 
leeft oock — een breeder belydinghe / daer 
bp fept : Ick hebbe in mijn haeſtigheyt ghefepr: 

Pfalz 1023e dln ber Ban voor uwen oogen verworpen. Hy 
cijdt ooch ergens met hem (elven met benaude 

en Eef erf jae hp maeckt 
oork twyfeſn ghe van de natuere Godts / ſeg⸗ 
ghende Beeft odt oock vergeten barmbhertig: 
heyt te doen? fal hp in Her eeuwighepdt verwoz: 
pen 4 Het is noch harder dat daer nae volcht. 
Ende ich hebbe ghefepdt: Het vergaen komt mp 
toe:de Beranderinge der vechter hant des hooch: 
fien, Want hp veroordeelt Hem ſelven tot het 
verderf / gelijck of hp alle Hope verworpen Gad: 
de: ende pen bekent niet alleenlyck enk met 
twijfelt ghequêlt\wordt / maer gheeft het 
oock al verloten, gelijck oft Hp in Den ſtryt over: 
wonnen ware / om Bat Godt hem hadde verla⸗ 
ten f tide De Gant die hem voortijden behulpe⸗ 
Iek tag) nm ghekeert hadde om Gem ze verder⸗ 
ven, Saerom en bermaent hp niet te vergheefs 
(p siefe/dat fp wederkeere tot Baer ruſte; want 

hadde bevonden dathpmer oproerighe wa⸗ 
terbarer ghedreven Was, Ende nochtans (Get 
Welck wonderlijck 18) Wordt her herte der God- 
ſalighen in ſulcke genſtooten Doo, het gheloove 
onderhouden: het welcke waerachtighljck is 
gheſyck een Palm-boom om hem ſelven teghen 
alterlep ghewichte endelaftte (rellen ende op: 
waerts te verheffen: —3 David doe 
mochte ſchynen obervallen te zijne /. en heeft 
nochtans nict opghehouden hem ſelben op re 
heffen tot Godt. Ende ſoo wie teghen ſyn eygen 
wackhept ſtrydende / nae het gheloove ſtaet in 
ſyne benautheden / die is nu ten meeftendeele cen 
oberwimer· Wet welcke menmach upt deſe 
nde dierghewhcke fententien verftaen : Ver⸗ 
wacht den deere / weeſt ſterck / hy ſal uwer her⸗ 
ten ſterckte geven / Verwacht den Heere. Hp 
ſtraft hem (elven van bebreeſtheyt: ende dewy⸗ 
te hy Dat tweemael verhaelt / foo Bekent hp hem 
Wen met pete beroeringhen Bevanghen te zijne 
Hierentuſſchen en mifbaeght Bp niet alteenlijck 
hem felven in deſe fepten/ maer arbept neerſtich⸗ 

Pfal ·77.10. 

Dfal. 116. 7e 

Hal.7.14. 

Bresdere ¶ yck tot beteringhe, Boorwaer iſt dat wp hem 
senwöfmge willen te rechte bp Achaz overlegghen / foo ſul⸗ 
hoorder. len Wp groot verfchil vnden. Gfaias wordt 

chage _ BBefonden omm Ben goddelsoſen ende geveynſden 
— — — —— ve verkorte 

en / ende ſpreeckt tot Gem met deſe woorden: 
Ears. eft in bewaringe ende ruſt / en vreoſt niet/etc, 

aer wat doet de Coninck 4 Shelyck te voren 
ban hem geſendt was / Dat fijn herte geroert 

Hoe de genade Chrifti ontfanghen wort, 
was ghelyck De Boomen in het Pont gheroert 
worden vanden Winde / alſoo ein tact hp niet-af 
verffaghen te zijne / haewel hp de belofte gie 
heoet hadde, ig Dan dit de epgen toon snde > 
ftcaffe der ongheloovigkept / alfopste been dat Are, 
men hem ſelven in de BErfoeckiuge afWwent Bange bebind.n- 
Sodt / De welche De deure tat he ã / met den ghe⸗ ae ende t gez 
loove niet en opent, · iaer de ghelsovige Giers ys nons 
en tegen ghemepnlijck Boa? Ben laft- dor verjoec: vS 
kinghe ghekromt ende overladen worden / door⸗ 
komen die fkantvaftigbljck / hoewel niet ſonder 
meepte ende ſwarigheyt. Ende dewyle fp haer 
eygen ſwackhept meten / foo bidden ſp met den, 
Peopbere, ſegghende: En neemt het Waordt Beracral.: 10.430 
waerhept niet eeuwelyck Danmp wech. et 
welcke woorden wp geleert Lsorden/ dat fp fame. 
tydts ſtom worden ghelyck oft hacr gheloovete: 
neder gheſlaghen ware: maer dat fp nochtans 
niet af en Wichen noch den rugghe en keeren/ 
maer haren ſtrjt volbzengen / ende met bidden 
haer ſuphendt verfcherpen / op dat fp niet im⸗ 
mers door toegheinghe ſlaperigh ende onghe⸗ 
a > u oden: d er 
1 p dat Dit verſtaen worde / foo iſt noodigh 
wederom te komentet de Deelinohe des vieefzdn PA 
ende Des gheefts/ Daer ban wp ergens gemeldet witie/wozree 
hebben / De welche haer in defen deele fer klaer⸗ befchzeben 
hek vertoont Een godfaligh herre gevoelt m PENFTDEDS 
hem ſelven een deelinghe / het welche eenfdeelg de ves geene 
Wordt met foetighept overgoten door de kenniſſe iu der geloar 
der Godlycker goethept/ende cenfdeelg mer bit⸗ vigen Zele · 
terbept benaut Daog het ghevoelen ſynder ellenz | 
dighepdt : het ruſte eenſdeels op de belofte — 
Euangelij/ ende beeft eenſdeels door de ghetup⸗ | 
gheniſſe fiynder ongerechtighepdts Bet verheucht 
hem eenſdeels verſtaende hetieven / eentdeels | 
grouwelt hem voor den doot, Deſe veranderin | 
ge komt upt onvolmaeckthept deg gheloofs: | 
want het enig in den tegenwoordigen loop 
des levens nemmermeer foo goet metons / Dat | 
Wp van alle kranckheydt der onghetoovighepdt | 
gBenefen / ende gheheel met ghelaave vervuſt | 
ende beſeten worden. Hier upt komt de fErijdt/ 
alg de ongeloovighept die inhet overblijfſeldes | 
vleeſchs iS /_oprijft oru het gheloove dat inong 
entfaugen eñ ontftekenis/te bevechten. Maer 
(mochte pemandt (egghen) ift dat ineen gheloo⸗ 
vigh herte de verſekertheydt vermenght is met 
twijfelinghe / vallen wy dan niet altijts weder⸗ 
om hier op / dat het geloove niet infeker ende 
klaer / maer alteenlijc in Dupfier ende onbef chen: 
den Wetenfchap des Godlijcken willes tot ans 
ig $ geen vooꝛwaer. Want alift dat wp met 
memaberlep abedachten bekommert Warden) 
daerom en Worden Mpuiet terſtondt van den 
ghelaove ghetrocken, Ende atiffdat wy met 
de roeringhe der ongheloovigheydt opwaerts 
ende nederwaerts gheguelt worden / daerom en 
verſmooren Wp niet im den afgrondt der onghe⸗ 
loovigheyt. Ende al iſt dat vp aenſtoot lijden/ 
Baevomen worden wp niet te neder gheftoeten. IctAy 
+aPant het epnde deſes ftrijtsisaltijts) dat het je nes Pte 
gheloove Defefwarigheden ten epnde overwint toofs overs 
ende doorkomt / met de weleke her fchijnt om, — 
meringht ze zijne ende te vergaen. tore 
rg Ditfalde fommazijn : Soohaaoſt als cen Somma / 
de alderminſte Druppel des-ghelaofs in onſe herr + gerone dee | 
ten is ingedꝛunpt / foo beginnen wp nu bet aen uptbercoze- 
ſchijn Godts te aenfchantwen dat het leflijch, [TONES 
erde vredelek / ende ons ghenadigh is: paer: fore ende 
ſthouwent wel banterre / maer nochtans met wis, 
foo fekeven gefichte/ dat wap meten datanfe ghe⸗ 
fichte niet enfeplt. Daer nae ſoo veel als Hap 
boot gaen (phelek wp behooren — 

Het eynde 

4e | 



Cap.2. 
heuden voortganck te doen) ſoo beel comen wy 
tot naerder ende feherder ohefichte ban hem/ 
ende hp Wort oock Boor de aenhoudinghe ende 
gheduerichepdt ons naerder. Alfoo fen ap Dat 
het herre door de kenniſſe Godts verlicht zijnde/ 
in den eerften in Beel onwetenthepdt bebanghen 
is / de welcke met Der tit Wort wech ghenamen. 

Nochtans om dar het ſommighe dinghen niet | 
en weet / ofte dupſterlyck fiet het gene dat het 
fiet / daer Doo? en Wort Ber niet verhindert de 
clare henniffe des Godlycken Wiltes tot hem te 
hebben/ het welche het meeff ende voorneemſte 

Bewijs is in het aleloobe. Want ghelyck als pemant 
door een ahe⸗ ip Denn kercker gefloten zijnde / Deo een nauwe 
ihcheiuſſe· genſter allenlijcher crom ende Galf fiet glinfteren 

de radien der Danne) Die wort Wel berooft ban | 
Get bape aenſchouwen Der Sanne / maer fiet 
nochtans gheenen twyfelachtighen ſchyn in de 
voghen/ ende Geeft het gebrupek Daer vant alfoo 
Wop die met de Boepen des acrtichen lichacms 
ghebonden zhu / hoewel wp alamme met Heel 
Dupfterniffe beſchaduwet Worden / faa Worden, 
‚Wp nochtang ſoo veeltot grondelijcke geruftic: 
heyt ghenoch is / verlicht / dewile Get licht 
Godts hoe wepnich tet zp / ín ons ſchynt om 

Dat auder {Du barmherticheyt te bewſen. ; 
betofje geno: 20 Bit bepde leert De Apoſtel ſeer wel in ver⸗ 
men ban bet fchepden plaetfen, MWant als hp leert t dat wp 
Eeen: eenſdeels bekennen / ende eenſdeels propbeteren/ 

“ende Dat Wp in een dupſter reden ſien Daar eenen 
fpieghel « foo gheeft hp te kennen hae clepneen 

— deePſſen dier Godlycker wijſheydt ons in Hit te⸗ 
oous stir ghenwoodrdich teven ahegBeven wort. Want 
feec onbaleo- hoewel die Wooden wiet enckelijck te kermen en 
en ben gheven + dat het gheloove onbolmaeckt is foo 
renmoche_ lanabe alg wp hier onder den laſt des vieeſches 
tang baft en= ſuchten:maer datter upt onfe onvolmaecktheydt 
* ss is. comt / dat ons noodich is fander ophouden daag 
$Bomos,s, leeringhe gheoeffent te Worden : faa gheeft hn 

nochtaug te kennendat het ghene dat onbegrije 
1elorzeig, Peljck is / met en can met de mate onſes cleprnen 

k berftants gevaet worden. Ende Paulus ſpꝛeeckt 
Dit van de gantſche ghemepnte: ende een peghe: 
lijck ban ons is door (jn grovicheyt verhindert / 
Dat hp niet ſoo bp en can camen als Wel te wens 
fchen Waer, MWaer wat fekerder ende onbedriez 
ghelijcher ſmake Gp ons gheeft oock upt cen ſeer 
cleyn druppelken des geloofs / dat be wijft Pau 

fkels : Waer 
unt Dat oz 

penbaer is / 

Het I II.Boeck 

lus ergens / als hy ſeyt dat wy met ontdeckten 
aenſichte ende ſonder eenich voorhanckſel de 

Fol.ro2; 
pent ende ſterckt het ghelooue Hem ſelben met Lörkere upts 
den woorde des Deere Eñ als fulche berfoecz GESuEe Dan 
kinghe ans beſpringt / dat Godt onſe vpandt is / opetoofs. 
om dat Gp verbolghen is: foo fept het gheloove 
Daer tegen Dat hp oock barmhertich is / als hy 
verdruckt: want de caſtjdinghe comtmeer van 
liefde Dan van toomiehepdt, ALs het gheflaahen 
wort met Dit ghedachte / dat Godt ig cen Wreker — 
der onghevechtichepde / faa frelt fp daer teghen nacpn be⸗ 
dat Booz alle zonden is berghevinghe berept;faa wor met 
wanneer De fondaer tat Be geedertierenhept deg bzeefe/fo 
Beeren liet, Nfoo Goe ſeer ende wonderlijck een HEEE Ht 
godſalich herre bernert ende gheguelt wordt / ſoo den fchoot 
can het nochtans alle ſwaricheden oberwinnen⸗ des utjenadie 
ende doorcomen / ende en fact hem Get betrou⸗ SPE! Soos, 
wen der Godljcker barmhertiehendt nemmer⸗ 
meer ontnemen. Jae alle de ãeiwechtinghen Aae. i.i2. 
daer door het gheseffent ende vermoent wordt / 
comen ten eynde tor verſekertheyt deſes betrou⸗ 
Wens, Pan deſe fake is Get een bewijs datde Lont, 13.4 
Heplighen als fp aldermeeft ghevoeſen dat fp 
Boor dE wꝛake Godts benaut Worden / ſoo maz 
ken (p nochtans bp hem haer beclach: ende hae: 
Wel Ber fchijnt dat fp niet en fullen verhosrdt 
wozden/foo aenvoeptufp hem nochtans, Want , zn oriens 
Waer toe foude fs bp Dien haer beclach makken/ acenfws van 
van Ben welcken {fp geen ſolaes en hoopten Sp Godt als Ha 
en ſauden nemumermeer baomemen Gem te acne Brier 
roepen/ ten ware dat fp gheloofden dat Gen eeni⸗ Haopt op 
ghe Gone bereyt is. WUlfoe de Diſcipulen de welc⸗ hemm. 
de Chriſtus ſtraft van clepnen gheleote / claech⸗ Matt. 3254 
Den wel Dat fp verginghen / maer baden noche 
tang om fijn hulpe, Ende alg hpfe om haer cleyn 
gheloove cafthdt / faa en verworpt hyſe niet upt 
den ghetale Der ſynder / noch en rekentſe niet onz 
der de ongheloovighe / maer vermaentfe om Dit 
fepl afte ſegghen. Baeram (eggen Wp wederom 3, op rijnt 
Dat nuboven gheſeyt is /. bat de wortel des ghe⸗ ie, Dat het 
loof nemmermeer en can_upt der gheloobighen MA DALE 
herte uptgheroept worden / maer blijft aldt dts (eude heers 
met Den onderften eynde Laft ſtekende / hoe ſeer fchen» 
fp gbeftaoten zynde / fchijnt herwaerg ende 
gintſwaerts te buyghen: ende dat het licht des 
geloofs nemmermeer en canalfoo uptgeblufcht 
ofte verſtickt moden / dat het niet ten minſten 
gelyck onder De aeſſche en ſchuple: ende Dat daor 
Dit bewijs openbaert waat dar het woort Bods/ 
dwelek een owerganckelijck zaet is / bucht 
boeet brenght /die hem gelijck zp/ Wiens fp2upte 
nemmermeer gantſcheſhck en verdort noch Herz 

BHebꝛe. 2.6. 
Hebꝛe. io. zo.⸗ 
1e Als De ge⸗ 

eerlyckheydt Godts met foo groote eracht aen⸗ gaet. Want hoewel opt dit de opperſte materie 
ſchouwen / Dat wp tot de ſelfde liefde verandert | Ende oorſake Der vertwofelinghe ende miſtrou⸗ 
worden. In ſulcke onwetentheydt moet veel 
————— ende bevinghe comen: voorneme⸗ 

inck dewijle onſe herte Door fn natuerlycke in⸗ 
ghevinghe tot ougheloovichepdt gheneghen is. 
Dier toe comen De verſoeckinghe / de welcke 
fonder getal ende pele zn / ende dickmaels met van hem ghedoot Worde. Weten ie voorwaer 
groote macht ons befpringhen, Woomemelijck alſoo / de onabelaovichepdt 
de confcientie door den pack Der zonden LErladen 
znde / claecht ende ſucht ſomthts / fomtijts 
ſtraft fp haer felven / ſomtyts grimt fp / ſom⸗ 
túts maeckt fp openbaer beroerte. Daerom als 
de teghenſpoet ons Den toorn Godts voorhout / 
ofte alg onfe confcientie ooꝛſake eft materie des 
Godlijcken tooms in haer ſelven vindt / de onz 
gheleesichepdt neemt daer upt wapenen ende 
infirumenten om het gheloove te berdjven : 
de welcke nochtans altĳts tot dit eynde ghe⸗ 

winghe is / te weten / de hant Godts tot fijn ver⸗ 
Derf te geboelen/ nae het aenfien der tegenwooz: 
digher dinghen : nochtans betupcht Job dat 
fijn hope fal foo berre ſtrecken / dat Gp niet en fal 
aflaten op Godt te hopen / al waert oock Dat hu 

Tob, 13e1ss 

3 H id a beel en vegueert niet bin: 4 SABEL, 
nen in het herte der Godfalighen / maer bez pa vat ferve/ 
ſtormtſe van bupten: nach en Wontfe niet doot⸗ Ende de ghe⸗ 
Ick met haer wapen / waer queltfe alleenlijchs Bokiadeen 
‚ofte wondtfe panmers alfao Dat De wonde ghe⸗ eeutwich te 
nefelijck3p. Want (ghelyck Paulus leert Get aconde. 
gheloobe is ons als eenen ſchut : Get welcke te; Bebel s. 16⸗ 
ghen de pjlen ghehoudenzijnde / alfa het ghe⸗ 
welt der pijlen ontfangt/ dat fp gantfcheljck af⸗ 
gheſtooten ofte prumers alfoa gebroken wor⸗ 
den / Dat fp niet door en dringhen om Get even 

bruyckt worden / op Dat Wp mepnende Dat Bodt | te benemen, Daerom alg het gheloove beſtormt 
verbolgen ende toornich op ons is / gheen hul⸗ worde / foo ift ghelyck oft een crijchffnecht die 
pe van hem en Berwachten/ ende hem gheljck anders ſterck ende vaſt is / Daoreen ghewel⸗ 
eenen dootlijcken vpandt vreeſen. 
2x Om belt aenftanten te verdraghen / Waz 

dighen lach ghedwonahen worde ſyneñ Loet te 
verſetten ende een weynich te wycken: * or 

et ghe⸗ 



Cap.2, 
get gheloove ſelve ggewondt wort fdatis ate: 
hek oft aen den ſchilt pet door den ftoot gezo: 
ken worde / alſoo nochtans dat Gp niet daor (fez 
kenen wordt. Want een godfalich Gerte fal al- 
tjts daer tac comen dat Get fal met David ſeg⸗ 
ghen : Iſt dat ick Wandele midden-in de (cha: 
Duwe des doots / faa en (al ick gheen quaet vree⸗ 
fen : Want ghy zyt met mp. Het is voorwaer 
greuwelijc in de Dupfterniffe des daots te wan: 
delen / ende het en is niet moghelijck dat de god⸗ 

Teniaet⸗ ſalighe / hoe ſterck ſpzyn / niet enfouden daer 
{ten fen verz voor grouwelen. Maer dewnle Dat gedachte 
tumt heegher overwint dat fp ban Godt hebben/ te weten / dat 
her vpt, God hen by ftaet ende haer falichepdt ſoeckt / ſoo 
maelaens wort oock De neeefe Door de gheruſtichepdt over⸗ 
ſtoot ijdt. wonnen. Ende (gelijck Auguſtinus fept)hoe 

aroot inſtrumenten de duyvel teghen ons op⸗ 
recht / ſoo langhe hy de plaetſe des herten niet en 
heeft daer het gheloave woont / foo is hp upt⸗ 
ghewmozpên. Alfooift Datmen nae De uptcomffte 
wilt oopdeelen / fag en comen De gheloovighe niet 
alleenljck ghefont daor alten ſtrt / fa dat fp terz 
font Daer nae haer ſterckte weder ghecreghen 
hebbende / berept zijn am wederom tot den ſtrijt 
te comen:maer Get wort oock vervult Dat Joan: 
ves fept in ſynen eerſten Sendbrief: Dit is de 

operwinninghe die de Werelt overwint / uwe 
ghelaove. Tant pen fept niet dat Get in eenen 
ſtryt oft in Wepnighe ofte eenen aenftaor over: 
Wint / mact dat het de gantſche Werelt over: 
wint / of get ſchoon Dupfentmaecl beftormt Woet. 

Daerisnach 22 Daer ige n ander aert der vreeſe ende bez 
ten andere vinghe / door de welche nochtang de gheruſtic⸗ 
gert Der Deer heyt des ghelsofs niet alteenlgefs niet vercort en 
mende wor de wort / maer wort oock daer Doo? gheftercht, Le 
aenmeeckine eten / alsde gheloovighe bedenchende dat de 
Sheet Bous exempeien Der wzake Gods teghen de godloofe 
teghenden verclaert / hen zijn ale een bewijs ende verma⸗ 
godloofen de ninghe / forchouldichtijck toe ſien dar fu niet en 
se aock tomen wet ſuſcke zonden den toorn Gode over 
obers, Bente verwecken: ofte als fp haer eyghen ellen: 

Dichept bp Gen ſelven overleggende / leeren ghe⸗ 
Geel op den Veere ſtaen / fonder den welcken fp 

en bevinden Gen (elven ongheſtadiger ende pdelder 
MEDION fe sijne / Bancenighen Wint, Want als de Apo⸗ 

ſtel De ſtraffen Daer mede de Heere voortyden het 
bolck Iſrael heeft gheſtraft / Boor ooghen ſtel⸗ 
fende / de Eozinthen, verfchrickt / op dat ſy hen 
ſelven niet met ſulcke booſhepdt en beſmetten / 
daer mede en vercranckt Gp haer gheloove niet/ 
maer neemt alleêlic de flaperichept des vleeſchs 
wech / Door de welche het gheloove pleecht meer 

1Gorroor, dverladen dan gheftercht te wogden, Ende als 
Bomer iezo, BP upt Den val der Goden oorfake neemt om te 

bermanen dat de ghene Die ffaet / toefie Dat hp 
niet en valle / foa en ghebiedt hp ons niet Wancz 

Sulcke  Felbaer te zhue ohelijck of kop niet feex verſekert 
erempelen en Waren ban anfe ffantvaftichept. Maer bhp 
Hoorden ooge neemt alleenlyck die hoochmoedicheydt wech / 

ende Get lichteervich betrouwen op epghen 
geftelt zijnde, Wacht / op Dat De Heydenen in Der werwozpenen 

oden plaetfe aengenomen zijnde, niet te groo: 
bitte fe hoorhmoedichept en bedeijven, Hoewel hp en 
Bermerent: fpreecht daerniet alteenlijck de gheloovighe aen/ 
deyt endebe- maer vervaet oock De ghedepnfde hppocriten 
Br orteone in ſyne worden / Die alteentjek op Den uptwenz 
inGodt, dighen ſchyn roemden. Want hy en bermaent 

niet eenen yeghelycken menſche / maer de Joden 
met De Wepdenen vergheljekende / als hp bewe: 
fen heeft dat de Goden rechtveerdichlyc om haer 
onabeloobichepdr ende ondanckbaerbhepdt ghe⸗ 
firaft Waren met de berworpinghe/foo vermaent 
fp oock De Heydenen dat fp de ghenade der aen: 
neminghe tot hinderen die hen corts geſchiet is / 

Pſal. 3 4 

2Ioan.5.4 

houden m 

Hoe de genade Chifti ontfangen wort, 
niet door hoovcerdgiheyt en haochmaedichepdt 
en berliefen. Ende gheſyck in de verworpinghe 
der Goden ſommighe aber bleven die ban het 
verbont der aennemnighe niet uprghevallen en 
waren : alfaamochten ſommighe nat de Heyde⸗ 
nen boost camen / Die fonder waerachtich ghe⸗ 
loove / alleenlck met een dwaes betrouwen des 
vleeſchs opgeblaſen worden / ende alſoo de goet⸗ 
heydt Godts ghebruycken tet haer epghen verz 
derf. Ende of min ſchoon dat alſos verftonde 
ghelyck oft het rot de gheloovighe ende uptver⸗ 
cozene qhefept ware / (ao en fal daer upt nier onz 
gheſehickts volghen. Want het ig cen ander 
dinck / Dat de üchtpeerdicheyt die ſomtytds 
pleecht den heylighen upt het overblfiel des 
vleeſchs over te comen / bedwonghen Wordt, op 
Dat fp Haer niet Booz pdel betrouwẽ en verheffe: 
ende het is een ander dinck dat de confctentie 
door veeefe verſlaghen wordt / ſoo dat fp niet met 
volcomen gheruftichepdt inde barmherticheydt 
Godts te vꝛede en zp. Ende 
23 Boven deſen als hp leert Dat Wp ſullen met Aoſteis 
vreeſe inde bevinghe onfen epgeu falichept werc⸗ ſeuche en 
ken / foo en epfcht hp niet anderg dan dat wp IES 
gheweon worden met ons ſelfs groote Berne: vie anders 
deringe/op de cracht Godts te fien. Want gheen niet en wit. 
dinck en verweckt ons foa (cer om alte betrou⸗ ons onemar: 
wen ende ſekerheydt des herten op den Heere te neu om 
fiellen / als her miſtrouwen dat wy op ons ſel⸗ Bods rrachit 
ven hebben / ende de benauttepdt Dre wp hebben Heren 
upt De bekenninghe onfer cltendichepdt, Aldus neverinaye te 
moetmen verftaen Dat bp den Prophete gheleſen verheffen. 
wozt: In de weelhepdt uwer goettepdt fal ick tot PRL 
uwen rempel in gaen: ick fal aenbidden ín vree⸗ 
fe. Fn welcke woorden hp beguamelijckt de ſtou⸗ 
tichept die op De BarmBertichepdt Godts ſteunt / 
ende De godfalighe vreeſe te amen voecht / de 
welcke ong moet over comen foo Wanneer wy 
in het aenfchonwen der godlijcher majeſteyt 
comende/ upt haren claren ſchn verſtaen / hae 
groot onfe onvepnichepdt zp. Salomon fept oock Drop 25erde 
De waerheyt / betupghende dat de menfche ghe⸗ 
luckich ie/die altjts ſyn herte verſchrickt: want 
men derderft door verhardinghe inhet quaet. 
Maer hp verſtaet een verfchaichinghe / doorde 
welcke wy voorſichtiger worden / te weten / als 
het herte in hem ſelveñ beſchaemt zijnde /in Godt 
weder tat hemfelbencomt / bp hem ſelven af? 
gheworpen zijnde / in Godt wordt opgherecht: 
hem (elven miftrouwende doo? het benauwen 
op Godtieeft. Daerom comnen de gheloovighe 
bepde bevreeſt worden / ende feet geruſten trooſt 
hebbennae Dat fp de ooghen op haer pdelbepdt 
flaensofte het ghedachte des herten tar de Waer: 
hepdt Godts wenden. Pemant mocht ſegghen: ae. 
Hoe comen bzeefe ende gheloove bepde in een moznen v:ee 
herte zijn t Ce weten ghelyck daerenteghen de fe ende getooz 
flaperichepbdt ende benauthepdt in een herte zp De — 
Want hoewel de godloofe hen felven tot onghe⸗ sour °°“ 
voelijckheyt beenghen/ op Dat fp daor geen veee · dweit open: 
fe Godts ghequelt en worden / foo Worden fp boer ie uvt 
nochtans doop het oopdeel Godts ghedzonghen, Vaier, 
fao Dat fp niet en geerijgen dat ſy ſoecken. Alſoo 
can Godt de fijne wel ocffenen tat vernederinge / 
op Dat fp flerchelijck ſtrydende / hen ſelven onder 
den toam der ootmoedichepdt ende matichendt 
bedwinghen. Ende dat dit het voomemen des 
Apoſtels gheweeſt is / dat is openbaer upt het 
vervolch der woozden / daer in hp te kennen geeft 
dat defe vreeſe ende bevinghe comt upt den goe⸗ j | 
den wille Godts) waer doo? hy den ren geeft/ Kare uet 
dat fp el Willen ende neerftichlijck Daer nae ree aoutes 
boort gaen, Op deſe Wife moetmen verſtaen cen. 
dat de Prophete fept: De kindere Iſrae ſi a Gzec · 3.50 

zeeſen 

Phil.ꝛ aꝛ⸗ 

des 
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vzeeſen tot Gob ende tot fin goethent: want nief die ich verhaelt hebbe /te weten / bat Chriſtus 
alleenlick en wat De eerbiedinghe tat God door | niet bupten ons / maer ín ong Woont:-ende hy 
Godfaliehept ghegenereert / maer de foetichepdt | ik niet alleenlick door eenen onfchepdelicken 
ende lieflichbept der ghenade geeft denamenfche | bantdeg gheſelſchaps met ons / maer door cen 
Die hem (elven berflaghen ende te neder ghewog: | Wonderlicke vereeninghe Woet hy van daghe te 
pen is / bepbde vreeſe ende verwonderinghe / op | daghe meer ende meer met ong in een lichaem 

_ Dathp Godt genhanghe / ende hem (elven oot” | gewaffen. Nochtans en verſake ick niet dat ick 
moedichlich fijner macht ondervaorpe. 

Befclcereen24 _ Pochtang en ntacchen Wp aldus Dier feer 
Ahfe Boen efadelicher Philofophie gheen plaetfe / die te 
linge der gez Defen tijde Wardt van fommige halve Papiften 
nec/ welche in eenige hoecken geſmeedt ant dewrle fp de 
De reereou, Grove Twifelinge Die în de ſchoolen geleect wort / 
twenmer _ Niet en connen beſchermen / ſo nemen fp haer upt: 
B'ongelooe vlucht tot cen ander ghedichtfel om een betrous 

ghen toe comen / nae dat fijn fwackhept ander 
gheweldighe beſtorminghen herwaerts ende 
gintſwaerts gheboghen wort. Alſoo wort fijn 
licht ín dicke duyſterniſſe dev. verſoeckingen bere 
ftickt. Nochtans wat hem over comt/fo en hout 
het niet af van neerftichtick God te foechen. 

Fol. z03 

WDatmen 
ban deſe bra⸗ weynich boven gheſeyt hebbe; / te weten / dat 

den gheloobe ſomtijts ſommighe verhinderin⸗ ven, 
be (al hou⸗ 

biejent bets wen te maechen dat met onghelovichepdt verz | 25 Ende Bernardus en fpzeecht oock niet ans Beveſt igiu⸗ 
mengt zy.  menght zp. Sp bekennen dat wp bolle materie 

ende oorfafte om wel te hopen/vinden in Chzifto/ 
fa wanneer wy op hem ſien. Maer de wle Wp 

ders / als hpdit argument epghentlick handelt We Lande 
în Bet biffte fermonien in de mijdinge des tem⸗ venupt-rede 
pels.t Als ich door Gods genade fomtijt van DE genoimenupe … 

oorgaende 

althts alles goedts dat ong in Chriſto Wart Loop | ziele dencke / ſoo ſchynt dat ick daer in tmee din⸗ Bermardo. 
gheſtelt / onweerdich zijn / ſoo willen fp dat wp 
onfe onweerdichepdt genſchouwende / twijfelen 
ende ongbeftadich zjn. Somma, fp ſtellen de 
tonfcientie alfao tufjchen hope ende vreefe / dat 
fp bp tijden nu herwaerts nu ginfwaerts veran⸗ 
Deren: ende de hope ende vreeſe bergelijcken fp al: 
foo bp matcarideren: Dat D'eert valt / als d'andere 
op comt. Alſoo dewijle de duyvel nu fiet / Dat 
de openbare inftrumenten daer mede hp te Boo: 
ren plach De ſekerheydt des gheloofs te niete te 
maecken / nu niet en deughen / ſos arbept hp om 

er de ſelve met cromme berborghen bedriegherhen 
gingbe veer tehrenchen Maer haedanich een dettouwen 
Dwalimahe, faldat zyn / dat vndertuſſchen de bertwijfelinghe 
ghenomen plaetſe gheeft? Spfegahen iſt dat ghn € beiftum 
medie Aenfiet / fooïgde falichepdt fehet: maer iff dat 
der meren o- BP u Wende tot u ſewen / foo is De verdoeme: 
bent Cheiſn niffe ſeker Doe moeten dan de vertwifelingde 
— oo⸗ Erde De goede hope by ghebeurte in uwe herte 
nacbticp,  beerfchappie hebben, Maer dat is gelyck of Wp 

ftaen. Alg ichfe gelijck fp in haer (elven ende upt 
haer ſelven is / aenſchouwe: foo en can ick niet 
waerachtelickerg van haer ſegghen dan dat fp te 
niete ghemaeckt ig. Dat noot iff nu alle hare 
ellendicheden te bertellen/ hoe ſeer ſy is verladen 
tiet zonden / overgoten met dupſterniſſe / ver⸗ 
ſtrickt met geneuchte ende welluſt / gekittelt met 
boſe begeerlickheden / den beroerlicken genegent⸗ 
heden onderworpen / vol beſpottinghen / altijk 
genegen tot quaet / lichtveerdich tot aller zonden / 
ten laeſten bol ſchande ende beſchaemthepts? 
Te weten / iſt dat oock alte hare rechtveerdighe⸗ 
den bp het liet der waerheyt aengeſien worden / 
worden bevonden te zjn ghelck een cleet van 

fullen dan hare ongherechticheden gheacht zijn ? 

hoe groot ‘fullen dan de dupſterniſſen ſelve zijn. 
Wat ſullen Wp dan ſegghen? Sonder twijfel de 

ghen vinde die fchpnen teghen malcanderen te „,o:502"2S 

beouwelicker cranchhept befimet / hoedanich Erai, 64.5. 

Iſt dat het licht dat inons is / dupſterniſſe is / Matt o 23 

moeſten Cheiſtum bedencken ghelhck of hn van menſche ig der pdeſheyt ghelyck gheworden: Dat. 144. 4. 
de menſthe is te niet gheworden: de menſche en 
is niet. oef is hp nochtans gantſchelick niet/ 
den welcken Bod verheft 4 Hoe / is hy niet tot 
den welcken Gode herte abeftelt ende geneghen 
ig? Taet ons wat ruffen bꝛoeders. Hoewel 
Wp nieten zjn in ons eyghen herte / ſoo mach 
în Godts herte moghelick vat verborghen zyn 
ban ons. © Dader der barmhertigheden / Das 
der der ellendichedẽ / hoe ſtelt ghy uherte tot ons 
Want uwe herte ig waer uſchat is. Ende hoe 
sijn wp u ſchat / iſt dat Wp niet en zijn? Alle Bep: 
deren zijn Boor u ghelck of ſp niet en waren fa 
fullen baog niet geacht worden /te Weten voorii/ 
maer niet inw £ alfoo fal het in het oordeel umer 
waerhept welen/maer niet alfoa in de gefinthept 
umer liefdes Ce weten / ghpraept de dinghen 
die niet et zyn abelijck of fp waren. Soo en zun 
fp dan niet / Want ghy roept De dinghen Die niet 
en zijn - ende (p zjn / ant ghyſe roept, Wart 
hoewel fp niet en zijn ſoo veel u aengãaet: fao zijn 

berte ftonde/ende niet gelijck óf hp tn ons woon: 
De. Want daerom berwachten Wp falichept ban 
hem / niet om Dat wp hem Ban Berre fien: / maer 
em dat hp ons in ſyn lichaem abeplant heb: 
bende / ong uiet alleenlichk aller ſy ner goeden/ 

err haer maer oock fijns felf& Deelachtich maeckt. Daer 
wast regen Orme mende ſch Dit haer argument wederom 
haerghes _ tenen hen albus: Iſt dat gp u ſelven agenmerckt / 
baupekt. ſod is uwe berdoemeniffe ſeker: maer dewile 

Chriftug met allé fijne goeder ‘walfoo is toeghe⸗ 
deelt / dat alte het fhneuwe Wordt / dat ghy een 

van fijne leden wordt / jac eert met hem / foo bez 
deckt fijn rechtveerdicheydt uwe zonden; fijn fa: 
lichept neemt uwe verdoemeniſſe weth / hp ſtaet 
Boor umet fn Weerdichepdt / op dat uwe on: 
Weerdichepdt niet en come voor Gods aenfchijn. 
Het is voorwaer alſoo: Het en betaemt niet dat⸗ 
men Cheiſtum van ons / oft ons ban Chꝛiſto 

ſcheyde / maer de ghemepnfchap waer doos he 
óns met hem vereenicht heeft / moeten wy gelije 

Eme wort met bepde Ganden baft houden, De Apoftel leert 
bie — ong alſoo: Det lichaem is wel doot om der zon⸗ 
waande NE Den tuille, maer De geeft Theiſti die in wmoondt/ 
b'autenrent is her leven om der rechtveerdicheyt ville. Lad: 
Des epafids, De ho willen nae befer menſchen beuſelachtigh 
OEE to ghevoelen ſpreecken / (oa maefte hp aſdus ghefept 

hebben: Chiſtus heeft Wel het leben bp hem/ 
maer ghp blt der doot ende verdoemeniſſe an: 
derworpen/gelijch afp fondaers zyt . Maer hy 
sant anders. Want Gp leert dat de Her: 
vemeniffe de welcke wp upt ons felven verdie⸗ 

nen/ ig doo? De ſalicheyt Chriſti wech genomen. 
Eri om ditte beveftigen/gebruekt Gp de reden 

fept dat de recht beerdicheden niet en zijn unt de 
wercken / maer upt den ghenen Die roept· Daer: 
nae fept hp dat defe tfamenvaeginghe dee bender 
aenmerchingbhen wonderlichig. Doormaer, die 
onder malcanderen zynte ſainen ghevoecht / die 
en verderven malcanderen niet. Het weſcke 
hp vock in het beflupt opentlicker berckert 
met Defe Wooden. NQu iſt dat mp met bepde 
defe aenmerckinghen neerftelick aenfien wat 
wp zijns Pae in D'een aenmerckinghe hoe 
dat Wp niet en Zijn / ende ín D'ander / hoe 
dat Wp berheven zijn ziek menne Dat onſe 

& roemin⸗ 

1 

fp nochtans bp una de woorden Pauli / daer hp Feit. or. 



Cap: 3. 
voeminge matigh ſchynt: maet fp ig mogelick 
meer bermeerdert / pnimers geftercht / foo dat 
wy miet op ons ſelven / maer op den Heere roe? 
men. @e weten ( ift Dat wp denchen: Alt dat 
hp heeft voorgenomen ons falich te maken/ ſao 
fulien \up terſtont verloft zijn : too moghen wp 
nu hier ín cuften. Maer lact ons tot een Googer 

Waeckgat op klimmen / laet ong de ſtadt Gods 

ſoeckem laet ons den tempel ſoecken / laet ons het 
hups ſoecken / laet ons de bruyt ſoecrken · Ick 
en hebbet niet vergeten / maer ſegge het met vre⸗ 

fe ende eerbiedinge Wp zyn ſ(ſegge ich) maer 
în Gode herte Wy zijn / maer door ſyn geweer? 
dinge / ende niet Doo? onſe weerdighept · 

Se ware 26 Woogt De vreeſe Des Heeren (Haer ban 

Bzefe bloepr alomme den heplrgen getuygeniſſe wort ghege⸗ 

Ob avoaeters ben / ende Die ſomthts Get begin Der wijfbept / 

ob mars/te ſomtyts de wijfGepr ſelve genaemt wort / hoe⸗ 
weten, wp Wel defe vreeſe een is / foo home fp nochtans upt 
geleer woz: Weerley gevoelen. Want God heeft in hem der 
ben/ SOD ALS gerweerdighept des Baders ende des Heeren 
te vereeren Daerom foo wie hem wil vecht ende behoorlick 
ende alste: dienen / die fal acbepden om hem elven eenen gez 

nen Deere te Hgorꝛ amen ſone ende eenen onderdanigen dienſt⸗ 

hs BL Lieto, knecht te bewifen; De gehoorſaemhept die hem 

Wzob.r. alg cenen Dader beweſen wort / Die wordt van 

Bob. ik den Weere door den Prophete eere genaemt / en 

Kebe de onderdanicheyt Die Gem alst Den Heere wordt 
beweſen / is vreeſe genaemt. Een fone(fept bp) 
eert fijnen vader: ende een Dienfthnecht ſynen 

Mal.n.s. Heere: Iſt dat ick Dader ben/ waer is mijn 

eere? Ende ift dat ick uwe Heere ben / waer ig de 
Hreefe? Goe feer hy Dele twee onderfchept / ſoo 
fiet ghp nochtans dat hyſe bepde te ſamen Lets 
mengt. Soo (ullen wp dan achten dat de vreeſe 
Hes Weeren 3p eerbiedinge met eere ende vreeſe 
vermengt. Ende heten 18 geen Wonder Dat dez 
fe twee gefintheden ín een erte komen. Want 
wie bp hem (elven overlept hoedanich een Pader 
Sod oag spf foo beeft hp oozfake genoegh / of 
daer oock ſchoon geen helle en Ware om fijn Hers 
bolgenthept feerder te bzcefen dan eenigen Doors 
IHaer de\uite de dertelhept onſes vleeſchs (oo 
groot ig tot de vzphept der ſonde / ſoo moeten wy 
om die allefing te bedwingen, ook mede defe gez 
dachte hebben / dat voor den Heere onder wiens 
macht wp zyn alle angerechtichept grouwelick 
ig : des welckes wrake niet en ſullen ontgaen 
alle die booſelick levende / ſynen toorn tegen hem 
berwecken. 

Joa.4.1. 127 Ende dat Joannes (ept Bat de vreeſe niet 
Degentodi en ig indeliefde / maer dat de vOlmaechte liefde 
padt res De veeeſe pt worpt want de vreeſe Geeft benaut: 
Mootteig  Bept/eftpine:daten is hier niet tegen. Want hp 
Goannis. ſpzeeckt van de vreeſe Der ongeloovichept / van de 

Welche defe vreeſe der Bodfaligen wt verſchep⸗ 
Antwoort / Denig, + Want de goddelooje en vzeefenn Bodt 

baer in EEN = 5 > 
niet om dat fp hem ontfien in ſyn verbolghent 

Ee ge hepyt tekomen / vaert Dat ſulcx machte (onder 

wordetufs ſtraffe geſchien: maer-om dat fp weten. dat hp 
Voen ere Met macht der wrake gewapent is / ende dao 
enve keen: Get gehoor ſyns toorns ver lagen Wwogden. Eñ 
telicke ozefee den toon vreeſen fp oock alfo/om Dat fp mepnen 
Palo · dat hp over hen is / om datſe alle tijt verwachten 

Dat Gp op haer hooft ſal vallen. Maer de geloo⸗ 
vige gelyck gefept is) vreeſen De verbolginge 
meer Dan de ſtraffe / ende en worden door De 
vreeſe der ſtraffe niet beroert ghelyck oft fp over 
haren hals hinge: maer fp worden voorſichtich 
opdat fp die niet over haren hals en halen. Alſo 
ſpreeckt de Apoftel tot de geloobighe / feggende 
En laet u niet bedriegen. _ Daeram komt de 
toopnichept Gods over de ongehoorſame kinde⸗ 

tene APP en drepghtfeniet dat de toorn óp ben 

Eypheſ.5.5. 
«on of,z:0. 

——— tot God komen. 
[3 

Hoe de genade Chriftisontfangen wort. 
fal komen : maer bermaentfe dat fp dencken Dat 
be toognichepdt Gods den godlofen om ſulcke 
zonden als hp verhaelt hadde / berept is / op Dak 
fp oock niet enfoechen diete proeben. Boemel 
het ghefchiet felden dat de berwozpene worden 
door encktel dzepgingen verwerkt : macr alg fp 
nudoog haer harbichept trage ende plomp 5Dn/ < 
fao worden fp meer tot hooveerdichept ende Mes Erov.:0.19 
berfpannichept verhart / foo wanneer God met 
fine woorden upt den Hemel dondert : maer alg 
fp door fijn hant geflagen zjn / foo worden fp 
met ille oft onwilie bedwongen Godtte vrce⸗ 
fene Deſe vreeſe noemen fp gemepnlick dienſt⸗ 
baer ofte knechtelicke vreeſe / ende ſtellenſe tegen 
De vrpe edel ende gewillige bzeefe Die den hinde: 
ren betaemt, Sommige ftellen fcherpfinnichlick 
noch eenen anderen aert Der vreeſe tuffchen defe 
twee veceſen: want de dienſtbaer ende bedwon: 
gen geſinthept / dwingt fomtitg de herten dat (p 

Pu verftaen up dat in de goetwillichepdt Pat tweede 
Sodẽ op de welche ( gelijck wp gefent hebben) ze; brik 
bet geleove fiet / de befittinghe Des ceuwighen ves gpetoorg 
levens verkreghen wordt · ¶ Want iſt dat ons mek — — 

€ niet goets en kan gebreken alg God ons genas ven, ge-e 
dich is foo ig het ong obervlocdictjlick gendegh aicpt spnoe: 
tot berfeherthept des geloofs / als hp ſelve ong doozfoeche 
fijn liefde vertoont. * Maet hem ſyn aenfchjijn PP PE derde / 
toonen (ept de Propbete / ende wp ſullen ſalich per Mheer 
efen. Mier upt fielt de Schzifture deſe fomma gefept wozoe 
der falichept/tDat hp heeft alle vpantfchap wech te fenop ve 
genomen/erde ons tat genade ontfangen. Waer ker 
mebe fp oock te kennen geeft / dat baer geen pe: *joral.$c.2o 
röchel en blijft / maer alle dinch ons wel ver: tEpp.zrg. 
gaen (al alg God ons ghenadich is · Daerom 
alg het gheloove Geeft de liefde Gods gevaet / 
foo heeft het de beloften der teghenwoozdighen 
ende toekomenden levens / ende een grondelicke 
geruftichept alles goet: maer ſulcke als het 
kan upt Gods moogt hebben. · ¶ Want het ghe⸗ 
loove en verwacht niet vaſtelick lanchbept ofte 
eere / ofte ryckdom defes levens (want de Deere 
en beeft niet gewilt dat ong pet fulcx (oude fcher 
fijn) maer ig met defe verſekertheyt te bereden / 
dat God ons nemmermeer en fal verlaten / 
hoewel ons bele dingen gebreken bie tot behul⸗ 
pinghe deſes levens Dienen. „Ende de voor⸗ 
neemfte geruſticheyt is in de verwachtinge des 
toekomenden levens gelegen! de welche door 
Gode wooꝛt bupten alle twüfelinghe abeftelt 
ig. Nochians Wat jammer ende ellendichept oat vere 
Dien overkomt Die God Geeft met fijn liefde om goetgunſt ig⸗ 
mevangen / foo en kan daer door niet verhin⸗ Bear — 
dert worden Dat fn goetwillichept zp bolkomen “PP 
gheluckicheyt · Daerom alg wp de fomma der 
gheluchichept hebben willen uptbzuchen / ſoo 
hebben wy gheftelt Gods ghenade £ upt Welca 
e fontepne allerlep aect deg goets bloept. Cude 

Dit machmen alomme in de Scljriftuere acne Devis urt 
mercken / te Weten / dat ang De liefde Mods pau, 
boor ooghen gheftelt wordt / niet alleenlick ſoo 
wanneer van de eeuwige —— maer VAR 
eenich dinck dat ong goet is / geljandelt wordt. 
Daerom ſunght David bat de goetheyt Gods pſal.⸗34. 
alg ſy in een Godſalich herte ghevoelt wordt / 
foeter ende meer.te wenſchen is dan bet leven 
ſelpe. Somma / of ons ſchoon alle dinck nae 
onfen wenfchtoebloepde/ foo fal nochtans de: 
fe onfe gheluckichept vervloeckt / ende daerom 
geniep zijn / iſt dat wp ban de liefde ofte haet 

ads onſener zhu, Maer ift dat ons dat va⸗ 
derliche aenfchtjn Gods verfchijnt / foo fulten 
pock ſelfs de ellendicheden geluckigh zjn/ Want 
fp fullen tot behuſpingen der falichept ghemens 

Ki mozden. 



Het III. 

gomters. Worden. GBhelijch Paulus alle hinderlicke dins: 

TT hen over hoop verfamelen / roemt wochtans 
Dat wy Daer door niet en worden ban de liefde 

Cap. 2. 

Gods gheſcheyden: ende in ſyne ghebeden be⸗ 
gint hp altyts ban de genade Gods / waer upt 
alle geluckigheyt vloeyt. Deſgelycks ſtelt ooek 

Plala3s Dabid de gonſte Gods alleen teghen alle ver⸗ 

bp) ſp wandelen midden ín de ſchaduwe des 
boots / foo en ſal ach gheen quaet vreſen: want 
ghn zt met mp, Ende Wp ghevoelen dat onſe 
herten altijt wanckelbaer 5u ende twijfelen / 
ten 3p Dat fp met de genade Gods te brede zn⸗ 
de / fn vrede daer in foecken / ende gantfchelick 
vaft houden dat in den Pſalm gheſeyt wordt: 

ppfalm-33.12 Salich is dat bolck wiens God de Heere is / 
ende welck hp heeft tot fijn erfdeel verkoren · 

Det bierve 29_ Wp ſegghen dat het fandament des. ghe⸗ 
fiuskmde loofs ig de onverdiende belofte / om dat het ghez 
befcp:Dounge Joobe daer in epgbentlick lept · Want hoewel 
ves het acht dat Gon allefing waerachtigh is / Get is/ ge onver⸗ 
diende belof: zy Dat hy ghebiedt ofte verbiedt / beloaft:ofte- 
te/ die daer drepcht: ende hoewel het ſyne geboden gehoor⸗ 

ſaemlick aenneemt/ berboden.aenmercht / ende is des ghe⸗ 
toofs fonda⸗ 
ment. op de dreygingen achte heeft:fa begint het noch⸗ 

tang epgentlick ín de belofte, ſtaet daer in/ ende 
epndight daer in · Want het foecht het leben ín 
God, Get welcke noch in geboden / noch in ber: 
condingen der ſtraffen / maer in De beloften der 
barmbertichept gevonden wordt / ende dat in de 
onverdiende beloften. · Aant de belofte die met 
een conditie is Doo de welche Wp tot onfe were? 
ken gefonden worden / die en belooft niet anders 
het leben dan alg wp fien dat het in onfe macht 
gelegenis. Daerom ift dat Wp willen dat Get 
geloove niet en beve noch-t\unfel / fao moeten 
Wp dat dooz de Belofte der ſaligheyt verſtercken: 
de welche van Den Deere Wordt ghewillichlick 
ende mildelich/ende meer om onfer ellendichepts 
dan om onfer weerdichepts mille ghegheben. 

Bebertins Daerom geeft de Apoftel den Euangelio defe 
ginghe. getupgeniſſe / dat het is een woort des ghe⸗ 
Somi.io.d. foofs: ende beneemt Die ſelve gerupgeniſſe den 

geboden ende beloften der Wet: want daer en is 
niet Dat kan het gelaove berfterchen/anders dan 
de milde baotfchap waer Doop Godt de. weerelt 
met hem ſelven verſoent Hierom mogt ban den 
ſelven Apoftel Get gheloove ende Get Euange 

2,Co7 518. lium dickmael bp malkanderen geftelt ende verz 
* gheleken / als Gp leert dat de dienſt des Euan⸗ 
Vom... Gel hem is bevolen tot gehooꝛſaemheyt des gez 
ENDE 10,17, loofs: dat het Euangelium ig de kracht Gods, 

tot falichept alleen Die gelooven : dat daer. in de 
rechtbeerdighept Gods gheopenbaert wordt 
upt gheloove tot geloove. Ende het en is geen 
wonder / tant dewijle het Euangelium is de 
Dienft der verſoeninghe / foo en is gheen ander 
ghetupgheniſſe der Goddelicker goetwillichept 
tot ong Die ſterck genoegh zy / Der welcker ken: 
niſſe ban den geloove ge-epícht wort. Daerom⸗ 
me als up fegahen dat het geloove moet op de 
onverdiende belofte fteunen/faa en berfaken mp 
niet Dat de gheloobighe Gods wooꝛts ín allen 
ſtucken aen nemen ende maer achten : maer wp 
fkellen de beloften der barmbettighept tat een 
epghjen merck ende opficht des gheloofs. Ghe⸗ 
lich de gheloovighe moeten Wel bekennen dat 
Godtigeen richter ende weeker der boofhept ; 
ende nochtans fien fp epgentlich op fn goeder: 
tierentheyt Want hp wordt hen fulck beſchre⸗ 
ben / dat hp goetwilligh is cnde barmhertigh / 
berre van toonighept / groot in goethept / allen 
menfchen foete/ ende lieflick in alle fijne Werc: 
ken (jn bacmbertiggept uptſtortende. 

Lede, 

Pral.36 s. 
ENDE 103,8, 
ende 145.8. 

fchrichingen bie ong beroeren: it dat ich
 (ſeyt 

ders dan Die ſynen naem kennen. 

Boeck, Fol.104. 
3o Teken vraghe ooch niet Wat Pigiusende ende vaer 
ander diergheljcke honden baſſen /-als fp deſe uvt en boige 
berho2tinge des geloofs feer groot maken / ghe⸗ gero ondere 
Ick of hy het geloove verſcheürende / alleenlick gpereeurr 
een ſtuck name. · Ick bekenne ( ghelijëk ich nu dwelcke 
gbefept hebbe ) dat het ghemepn merck daer op re th 
Get geloobe fiet / is de Waerhept Gade: het zn veneus 
dat fp drepght / ofte hoope der ghenade gheeft. tto faeukt. 

\ Daerom febritt de Apoftel dat den geloove toe/ gev} 11,5, 
‚dat Roe der: verderbinghe der werelt vreeſde / 
Boe fp noch niet gefien en wort · Iſt dat de bzcez 
| fe Der toekomender ſtraffe is een merch des gee 
| loof geweeft/ foo en moeten de dzepginghen 
niet bupten de befch2ijbinghen des gheloofs ges 
floten moden. Pat is wel waer : maer de las 

‚ fleraers beſwaren ong t’ onvechte/gelijck of op 
berfaechten dat het gheloove alle de Deelen des 
wooꝛts Gods aenfiet. Want wp willen alleens gede. 
‚ lich Defe twee Dingen te kennen gheven / te wer 
ten / dat het gheloove nemmermeer en kan be” 
ftaen tat Dat het tot be onverdiende belofte 

‚kamt: Ende dat wp niet anders doo? het geloos 
be met Bod berfoent en worden / dan om dar het 
‚ons met Chꝛiſto vereenight.Bepde defe dingen 
zijn weerdigh datmenfe aenmercke. Wp foecken 
het geloove waer doo? De kinderen Gods van de 
verworpene / ende de abe!oobighe van de onghe: 
loobigheonderfclhepden orden. Tft dat pes 
‚mant ghelooft Dat Bod rechtveerdightick ghe⸗ 
| biedt / al wat hp gebiedt / ende dat hp waerach 
tichlick drenght / al wat hp deepgbt/fat hp daer” 
Lom gheloovich ghenoemt Worden? Geenfing. 
Soo en fal dan den ftant des gheloofs niet vaſt Det beflupt 
zin /ten zy dat het op de barmbertichept Gods mert cen aus 
fteune. Pu/waer toe handelen Wp ban den ghje- DET Febe bes 
foove 2 ift niet om Den wech der falichept te we⸗ veltucht. 
ten ? Ende hoeift een falichmakende geloove / 
anders dart foo verre als het ong in het lichaem 
Cheiſti plant? Soo en iſt ban niet ongefchicht 
dat Wp inde befchzijvinge des geloofs / dein⸗ 

|gen op het voorneemſte merch Daer ban/ ende 
dat merch Waer doo de gheloovighe ban de onz 
geloovige onderfchepden worden / voor een diffe⸗ 
rentie ſtellen by het gewis. Somma, dele quaet⸗ 
willighe menſchen en hebben in deſe leeringhe 
niet daer in fp ons konnen flraffen)ten zy dat fp: 
Paulum oock mede met ons ſtraffen / De wele⸗ Gom. ro. 8, 
ke het Euangelium noemt epgentlick een woort 
des geloofs. 
31 Wierupt berffaen Wp wederom dat boben Pat woozt 
berklaert is / te weten/ dat het woort alfoo noo⸗ — 
Dich is den geloove / als De levende wortel Der (reus fel ende 
bucht des booms: Want geene andere( gelet wozter: doch 
David betupahtjen konnen op God hopen / an⸗ ſoodanigh 

aer deſe wo et d'vwelc 

kenniſſe en ig niet uyt eens vegelicx bedenckin⸗ Bus goed 
ge/ maer foo verre God ſelve is een ghetuyghe vept ende 
finder goethept. Het welche de felve Prophete —— 
erghens bevefticht / ſeggende: D falichept is bone 

| achterbolgende u woort. Item / Ich hebbe in _ 
u wooꝛt gehoopt / maeckt mp ſaliũh· ¶ Wier in Balk au9. c3 
moetmen het aenſien ende De verghelijckingte 
| Die het woort ende geloove onder malkanderen 
hebben / ende Daer nae de vervolginghe der faz 
lichept aenmerchen. Pochtang en flupten wy 
bierentuffchen de macht Gods niet upt: maer 
iff dat het geloove die niet en aenfiet / foo en fal 
het nemmermeer Gode fijn eere gheven. Pau: som.4 zt. 
lus fchijnt watte verhalen Lan Abraham dat 
ban kleyner weerden 3p/ als hp fept/ dat Abra⸗ 
bam ghelooft heeft dat God die hem dat gheze⸗ 
gende zaet belooft hadde/machtigh was. Item / 
fept ergens van hem ſelven: Ick weet mien ick 21m. 1. 12e 
gelooft hebbe / ende —— hp men 

ĳ t 



Capiz. Hoede genade Chriſti ontfangen wert. 

€ * mac}! noegh Bekennen Dat Die gheenen kleynen baart? was / ſoo en was Het niet fonder geloove. Want 
* ganchk in het gheloove ghedaen hebben / die de | het was noodich vele ergherniſſen te overwin⸗ 

macht Gods groot aehten gelijck ſy weerdigis · nen / om ſoo ſeer te begeeren Dat ſonder hoope 
Wy belyden alte dat Bod vermagh al wat hp | des aertſchen voordeeſs / ende bol veler ſwarig⸗ 
wil: macr alg ons tenige (eer kleyn verſoeckin⸗ 
ge dooz veedfe verſcheickt / eñ dodz vergrouwin? | en fullen feagen Dat de heplige voorvader Ffaac 

en is in ſultke ſyne woorden geen dinck Dat niet: overhant gehadt / ende Heeft de oorſpronck ende 
tot de teghen woordige ſaecke ende gelegenthept oorſaecke deg ſelven wercks geweeſt· Piet te 
en dient. Want ten zu dar de macht Gods, min geeft ong Febecca bier in te kennen / hoe 
waer door hp alle dinck vermach / voor onfe oo: | lichtelick het verſtant der menfchen ſlibbert / ſoo 
gen come/ {oo ſullen de ooren qualick het woort | haeft als het wil een weynigh hem ſelven toe gez 

toelaten / ofte niet weerdichtick genoch achten. | ven. Maer haetwel Get fepl ende de ſwackheyt 
Saven Defen wordt bier een Werchende ende het geloove verdupfteren / ſoo en bluſſchen fp’£ 
Rrachtighe macht betekent : want Get gelgave /.| nochtans niet pt. “Ende hierentuſſchen wor⸗ Onvertufz 
gelyck ergens gefept is / voeght de macht Gods den wp daer Doo? bermaent / hoe ſorchvuldich ee 
altjts tot her gebarmek ende wercks ende het wp moeten aen den mont Gods hangen / ende 'onsyvan het 
ſteie hem felven De wercken Gods voornemelick gach wordt daer dooe beveſticht dat wp geleert woort Gov 
vᷣoor / Doop de welche hp betuyght heeft dat hy Hebben/te weten / Dat het gelooove vergaet/ alft Banrfch mee 
een Dader is · Hierom Woet de gedachteniſſe der niet en is op het woort gefondeert : gelijck Sa: af te wijkente 

berloffinge foo dickmael verhaelt / uyt de welche ra / Iſaac / ende Rebeccã / ouden in hare krom: 
de Ifraeſiten mochten leeren Dat Bod die een⸗ me af Wijtkinge pdel geworden hebben / hadden 
maeldeaxtleur der falichept hadde: gheweeſt / | hare herten niet doop eenen verborghen toom 
ſoude die eeuwighlick bewaren. Ende David Gods inde gehoorſaemhept deg woorts weder⸗ 

Andere vermaent ong oock Doo? fijn erempel Dat de Gouden geweeſt. b 
plaerfen upt weldaden die God eenen pegelicken byſonder ge⸗ 32 Wederom en ift niet fonder oopfake dat Wp Dat vifre 
Pavo, daen heeft / hem oock voortaen tot verfterchinge alle de beloften in Clzifto beflupten : dewie luck in ve 

ſyns geloofs dienen : ja als hp ons fchijnt ver⸗ gock de Apoſtel +het gantfche Euangelium be: ——— 
laten te hebben/foo moeten wy onſe ſinnen Booz”, ſiupt in De hemiſſe Cheiſti/ ende leert ergens*dat 1e, Dat in 
per untſtrecken / op Dat wy door fijne onde wel: | alle de beloften Bode in hem zyn / Ja ende A⸗ EChziyto alte 
daden opgerecht ende geſterckt worden: gelijck men. De reden hier ban is ſeer klaer · Want wat —— 

Pfal 143-5. in eenen anderen Pſalm geſeyt wort: Ick ben | God belooft /Daer mede betupat hp fijn goetwil: De, ° 
Der ouder Dagen gedachtigh geweeſt / ich hebbe licheyt / foo dat alle fijne beloften zhn getupgez +@om. 1 17e 

Pfal.⸗⸗. 11. alle uwe wercken bedacht / etr · Item / Ick fal niſſen fúnder liefde. Mier tegen en is niet dat de — ze. 

De wercken Des Weeren ghedencken / ende (ne | godloofe dieg te ſwaerder oozdecl over hen fel ——— 
Wonderlickheden van den beginne gen · Maer ven halen / om dat het hen ſonder ophouden groo⸗ pingge. 
Deijle al vaat Wp van de macht Gods eñ ſyne te weldaden der Godůcker mildichept overvloe⸗ 
wercken vaten/pdel ig bupten het woort: ſoo en Dichlick gefchien. Want demile fp nach bedencs Autwoot. 

feggen wp niet ander oorſake datter geen geloo⸗ ken / noch bekennen dat fulcr hen geſchiet boo? de 
ve en is / tot dat God ong met de gerupgeniffe | Gant des Heeren / ofte ift dat fp 't te eenigen tijde 

Maer bier fijner genade doorlichte Wier machte nochtans | bekennen / nochtans dewyle fp ſyn goethept by 
moeten bp gen vrage op2tfen / Wat men moet ban Sara, hen felven niet en overleggen / ſoo en konnen fp 
ieden ende febeeca gevoelen / De welche bepde(gelijck | daer doop niet meer ban fijne barmherticheyt 

vaten ves het fchijnt ) zijn doo? vperighept des gheloofs geteert ende onderwefen worden / dan de onrede⸗ 
Woodes bupten de palen Des woorts getreden. t Sara | lichke beeften Die na de mate haerder conditie de 
LE, Geeft door begheerte Des beloofden zaets haer felve vrucht der mildichept ontfangen / ende en 

Benvopdat dienſtmaeght bp haren man gelept. Men moet | fien nochtans niet voorwaert. Het is oock alfoo Betmecde 
ve boerigs miet verfaken dat zp menichſms gefandigt heeft: « weynigh hiertegen dat fp dickmael de beloften —— 
Gept ves ge: maer ich voer nu dit fepl den dat fp daa? haer | Die hen toegbefchicht ende verordent zijn / er PSI 
eeh bperichept vervoert zijnde miet en heeft Daer fel: ; woppende / door defe oorfaeche fwaerder wzalie 
fcbrevetot ‘ven binnen de palen des woor:s gehouden. Wet | over hen Galen. . Want hoewel de beloften dan Autwoort. 
remge faute js nochtans feker dat die Begeerte ig uyt den eerft haer werck bertoonen/ als fp gheloove bp 
— eg geloove gekomen. * Febecca doo? Gods ante | ong gevonden hebben: nochtans en wort haer 
Sara/ Ger Woorde de verkiefinge haers (oons Jacobs ber: | Kracht ende epgenſchap doo? onfe ongheloovig⸗ 

‚ bercaende ſtaen hebbende / beforght met bedroch dat Gede heyt ofte ondanckbaerhept wemmermeer ynt⸗ 
Afaac BO zegeninge gehrijcht: fp bedriecht haren man den geblufcht. · Daerom als de Deere den menfclje 
ieneriós, Dienaer ende ghetupghe der genade Bode: fp roept doop fijne beloften : niet alleenlick om de 
„Brnef.a7:9 boer haeren foone lieghen: vervalſcht de waer⸗ vzeught fijner mildighept te ontfangen / en 
te ë | gac 

| 



| Gap.z. 
ootk om die te bedencken / ſoo verklaert Gp den 
menſche daer mede ſjn liefde. Daerom moeten 
„up komen Dit te bekennen / dat een Pez 

geliche belooft ig een getupgeniſſe der Goddelic⸗ 
Ber liefde tot ons. Maer het is (ander twiffclen 
ende wederſpreken / dat Bod niemant Hef en 

MRat.s.1. Heeft buyten Chriſtum. Die is de lieve Sone in 
ende 175. Den Suelcken De liefde des Vaders haer fate ende 

e rufte heefs / ende daer nac Ban hem tot ons Ber: 
Epheſ. wb. rept wart / gelijeh Paulus leert dat wp gerade 

verkregen hebben in den beminden. Soo moet 
dan de llefde door fijn voorſprake ende middelin: 

Epheſ. zo 14e ge tot ong komen. Daerom noemt hem de Apo⸗ 
Mom.8-3- ſiel ergens onfe Beede / ergens ſtelt hy hem ons 

voo? als eenen bant Waer Door God met ons 
ín Daderlicke liefde wort verbanden. Soo volgt 
Daer upt datmen moet op hem de ooghen flaen / 
foo wanneer ons eenige belofte wort voorgertelt: 

Bom.rs8. endedat niet t'onrechte van Paulo aheleert én 
wort / dat alle de beloften Gods /in hem beveſtigt 

— ende volbracht worden. Wier teghen ſtryden 
ſommige erempelen. Want het enig der waer⸗ 

bzachtupe hept met gelijck dat de Prophete ban den Sprei⸗ 
—— chen Naaman van de Wife Bod recht te Diez 
erembelen · nen gebraeght zynde / Gem van den Middelaer 
Antwoset / heeft onderwefen + ende nochtans wordt Naa⸗ 

onderfoecs mans Godfalichept gepzelen. Corneliu die een 
hee Oran. Wepden ende Fornepn wag/ konde nau weten 
mans/Cor dat niet allen Goden bekent en was / erde dat 
melij/ ende dupſterlick: ende nochtans zón fijne aelmoeffen 
pes Camer: ende gebeden Gode aengenaem geweeft : ende 
Pectoz vo 31 Naamans offerhanden zijn dod? des Prophe⸗ 
2@eges-17e fen antwoorde goedt geacht / het welcke noch 
KEA) Coꝛnelius noch Naaman en heeft konnen fon: 
Actoꝛ..ꝛ · Der gheloove Verkrijgen. Alſoo iſt oock van Hen 

Camerlinck / tot den welcken Philippus ghe⸗ 
bracht wert / De welcke den coſt ende de moep⸗ 
te ban ſulcken langen reyſe om te aenbidden niet 
en foude ghedaen hebben / hadde hp niet eenich | 

Vetoj.3.31. geloove ghehadt · Nochtans fien Wp dat hp Lan 
Philippo gevraeght zijnde / openbaert hoe onz 
wetende hp ban den Middelaer is. Ende voo - 
Waer ick bekenne dat haer geloove eenichſins is 
onklaer geweeſt / niet alleenlich aengaende den 
perfoon Thriſti / maer aengaertde de Bracht ende 
bet ampt dat Chriſto Was ban den Dader be. 
Polen. Hierentuſſchen is het feker dat fp cehihe 
beginfeten ontfangen hadden / de welche hen ee⸗ 
nige fmake ban Cheiſto gaven / hoewel fp klep: 
ne was. Ende dit en moet niet nieu ſchhnen: 
Want de Camerlinck en foude upt berren landen 
niet tat Jeruſalem ghekomen hebben tot eenen 
onbekenden God: ende Cozneliug die de religie 
Der Joden eenmael hadde acngenomen/ en heeft 
foo langen tijt niet geweeſt fonder hem felven tot 
de Geginfclen der Waerachtigheleere te Wenden. 
Aengaende Naaman / het hadde Heel te onges 
fchickt gheweeft hadde Eliſeus van het boor: 
neemfte hooftſtuck gheſwegen / de ile hp hem 
Han kleyne dingen geboden Heeft. · Daerom hoez 
wel de kenniffe Chziftt onder hen feer duyſter 
was / foo en ift nochtans der waerbept nief ghe⸗ 

an lick / dat fp gheen kenniſſe Chriſti en hadden : 
om1od. Want fp oeffenden hen felven im de offerhänden 

Het ſeſte en Der Wet / dewelcke moeften door het eynde / welc⸗ 
aeifte PU he was Chriſtus onderſcheyden worden ban de 
gelooneop  Veebalfchte offerhanden der Bepdenen. 
geen andere 33 Ende dele naeckte ende uptwendige bewij⸗ 
wöfe/ als finge deg woorts Gods, behoorde overvloedig⸗ 

Het Ik Boeck. Fol. 108. 
is foo plomp dattet in het cht Gods altijts blint 
wat. Daerom en Wozt door het woozt niet be: 
dreven fonder De berlichtimghe des hevlighen 
Geefts. Waerupt het oock openbaer is dat het 
geloove verre is bowen menfchelich verftant. Het 
en is oock niet genoech dat het verſtant is doo? 
den Geeft Gods verlicht / ten zy dat oock het 
herte door fijn kracht berftercht ende opghehou⸗ 
den worde. Fn welcke fake de Scljool-leeracrgt 
gantſchelick dwalen / Die fn de aenmerchkinge des 
gheloofs nemen een naeckt ende flecht mebegez 
boelen upt de kenniſſe / ende gaen let betrouwen 
ende de geruftichept des herten boobp. Soo is 
dan 't gheloove op bepde wijfen een fonderlicke, Bit fucks 
gave Sods te weten/Dat het verſt ant deg men Beel twee 
ſchen gerepnicht wort omde waer heyt Bodste cerpen wore 
fmaken/ende dat het herte daer ín geſterkt wort. bet bernane 
Want het geloove wort door den Gheeſt nict al fie mens 
leenlick begonnen / maer oock bp trappen Herz per: ont” 
meerdert / fot Pat het ons in het hemelfthe riche waervept 
brenge. Paulus ſent:? Bewaert den goeden pant Beds re 
die u Betrout is doop den Gepligen Gheeſt die in — 
ong Woont. Ende hoe dat Paulus leert * dat de mos: ber Ge 
Geeft moat upt het gehoor des geioofs gegeben/ moet in de 
dat kanmen fonder arbept koatelick verklaren. Es bebe: 
Waert dat daer niet meer dan een gave DES var bau 
Geeſts en ware / ſoo foude Gp onbequamelick den kracht deg 
Geeft noen en De vrucht des geloofs / de welche herighen 
elve de gutheur ende oorſake Daer van ie. Maer PIE 
dewijle hp de gaven verhaelt daer mede Sod ſyn * 
Gemeynte berciert / ende door den waſdom des 
geloofs tar bolmaeckthendt leyt / ſoo en iſt geen 
Wonder dat hr de gaven Den geloove toe ſcheyft / 
het welke ons Beguaem maeckt om Die te ont fans 
gen. Het wort wel feer ongeſchickt ende won⸗ 
derlick geacht alfmen fept dat niemant en kan in 
Chzifinm ghelooben / Dan dien het gegeven is : 
maer Dat is eenſdcels om Dat fp niet en aenmerez 
Ken hee verborgen ende hooge de hemelſche wiùf- 

hept zy / af hoe groot de plompichent der. mens 
fchenzp om de berborgfentheden Gods te ver⸗ 
ſtaen: cenſdeels omdat fp de vafte ende ghe⸗ 

ſtadighe ffantvattichept des herten / De welche 
‚het voorneemſte ſtuck des gheloofs is / niet en 
| aenfien. 
34 Maer ift dat niemant getupghe enig Han Bewis van 
den wille des menſches Die in hem is (abeltick Her reeie 
— ſeyt) anders dan de geeft Des menfche®/ sier ver 
oe foude een menſche ſeker zijn Van Den wille deren. 
Gods? Ende iff vat de waerbept Gods bpang Corr. 
oock in Die dingen Wanchelbaer is / die wy tegen⸗ 
Woozdichlick aenſchouwen: hoe ſoude fp ſeker tñ 
ſtantvaſtich zijn alg De Heere die dingen belooft 
Die noch aage en ſiet noch vernuften vact? Be 
menſchelicke fcherpfinnichept wordt hier foa leer 
verſlagen ende gebreckelick / Dat de eerfte trap 
des booztgancr in de fcholedes Weeren is / van 
onfe bernuft te Wijchen: Want Wp worden daer 
doo? ghelijck doop een voorgehanghen kleet verz 
hindert de verborgentheden Bode te verſtaen / 
Die alleenlick den klepnen outdeckt ende geopen: Jateri.zre 
baert wordt. Want het en wort doop vleefch enz Lisi: 
de bleet niet geopenbaert / noch door natuerlicken 2 sucr she. 
menfche verffaen/ Dat des Geeſts is / ja De leere tubgeniſſen 
Gods is hem cer Dwaefhept : Want fp moet gee⸗ einde ed Ê 
felick geaozdeelt worden. Doerom is de hulpe Fos ar 
des Geefts hier nodich/ Taefijnkrachtallcen  ° 
gelt hier. Daer en is niemant onder de menfchen 
Die den fin Gods weet / ofte fijn raetſman ghe⸗ 

Dores” lick genoegh te sijne om ons ze doen glelooven / | weeft is; Waer de Geeft onderfoeckt alle dinch/ ST" 37 
berftant gee ten maere Dar onfe Blinthept ende hartnechig- | aock de diepten Gods: door den meleken tep 
— ——— hept dat verhinderde. Maer onfe verſtant is fao | den fin Chzifti weten. Daer en kan (fet Chri⸗ Cic 
Enten beeren Geregen tat pdelhept / dat het nemmermeer en | ſtus) niemant tot mp komen/ ten zm dat de —— 
berfegers, Han der waerhept Gods aenhanghen: ende het. Dader die mp gheſonden heeft / Gem treche. 

S ij Daerom 



Hoe de genade Chrifti ontfangen wort. 
Daerom een peghelhek Die het wan den Dader veracht / ende d'anderop klimt: Die het ver, 
ghehoort ende geleert heeft / die komt. Friet dat «acht / die moet dat ber felben wijten —J op⸗ 
pemant den Dader geſien Heeft / anders dan die Klimt die moet dat hem ſelven niet toe ſcheyven. 
van God gefanden ts. Daerom geljek wp niet : Ende op een ander plaetfe, · Waerom is het den 
en konnen tat Chriſtum komen / ten zp dat wp , eenen gegeven / ende niet den anderen t Icken 
Doo? den Bheeft Bode ghetrochen worden / ſchame het niet tefeggen : Wat Get is het diep⸗ 
alfa worden WP met Berftant ende herte boven te des crupces. Ml dat Wp bermogen/dattomE «>=» 
ons ſeifs verſtant opghevoert alg wy ghetroc⸗ | ichen Weet niet van wat Diepte der oordeelen 
ken worden. Want on(e ziele van hem verlicht . Gods, die Wp niet en konnen doorſoecken. Ick 
zynde / neemt gelekt een nieuwe ſcherpicheydt ſie dat ick vermach: maer ich en fre niet waet 
Des verſtants / Waer door fp de Gemelfche verz | Doog ick ’t vermach / anders dan dat ick dus ver: 
borghentheden aemmercht / door der welcher re fie Dat het ban God komt. Haer waerom 
nlaerheyt (p te bazen in haer ſelven blint werdt. Defen/ ende Dien niet ? dat is mp deel : het is cen 
Ende tet verſtant det menfchen alfaa dao? het afgront / het ig het Diepte des rupees: Ick mach 
licht des Beefts befchenen zynde / begint dan met berwonderinghe uptrocpen / maer niet met 
cerſt \maerachtichlich te fmaechen Get geene den diſputatie bewijſen. De ſomma is dit / dat 

Cap. 2. 

rijcke Gods aengaet / het welcke te voren Dwaeg 
ende onverſtandich was om dat te proeven. 

Met exem⸗ Daerom als Chriſtus de verborgentheden ſyns 

Chꝛiſtus alg bp ons door de cracht fijns Geeſts 
tat het gheloove verlicht / ooch mede ons in ſyn 
lichaem plant / op dat wp aller goeden deelach ⸗ 

gelen. rcr den tween Difcipulen klaerlick verhaelt / tich worden. 
El A foo en doet hp nochtans geenen voortganck tot | 36 Daerna moet het ghene dat het verſtant Detegginge 

dat hp hen het verftant opent/ op dat fis de ghevaet heeft / in het herte ghegooten worden. des laetften 
Schꝛiftueren verſtaen · Alſoo hoewel de Apo Want het moot Gods en is niet door het ghe⸗ betobe boo 
fielen door den Godlicken mant Cheiſti gheleert : laove ontfanghen alg het boven in de herſenen Ko 
Waren foo moefie nochtans de Gheeit der Waer: ‚ D2ijft : maer is het in — gront des en gez ber. — 
bept gheſonden orden / die de ſelve leere ſoude wortelt is / op dat het zp een onverwinnelicke be aende/as 
in gare Gerten ende verftant druppen / dre fp met | ſchermunge om allerlep verfoechingen te dragen veeror dn” 

4. aMet een DOREN ghehoort hadden. Ber woort Gods is | ende wederſtaen. Iſt dat Get waer is dat de verz meerder. 
begaame ge: Wel deu ghenen Dien tet gepzedicht wordt / ghe⸗ | lichtinghe bes Geeſts Gods ig het waerachtich 
tjckemffe. lyck een Donne dieeenen peghelicken befchijnt : | Lerftant onſes geeſts / foo wort fijn kracht veel 
Joan.10.15, maer onder de blinde iſt ouder vrucht · Ende klaerlicker in fulche verfterchinge des herfen gee 

Wp zijn in deſen Deele alie van natuere blint / fien : te weten / foo veel Get miftrouwen ende de 
daeromme en kan het inc herte niet Doo2deine ‚ ongheloovichept deg hertten grooter is dan De 
ghen / anders dan door Dien inwendigen Mee⸗ | blinthept deg herten / ſoo veel ſwaerder is het 
ſter / namelick / den Gheeſt Die Doop fijn Verz berte gefont te maken dau bet berftant der ghe⸗ 

E lichtinge ben toeganck maeckt: dachten te onderwfen. Daerom is de Geeft Pm deſer 

Lib.zicap.i, 35. Erghens daer wp Gebben moeten ban de | alg een zegel om de beloften in onfe herten te ber: 03ken 
Sheep, Perdogventhept der natuere handelen / daer heb: | fegelen } ber welcker berfcherthept hp beeft cerſt ben en 
Member ben wy bewefen Goe onbeguaem De menfchen , ín onfe herten gedruckt / ende is als een pant en” bet zeael / 
genfchapsen zyn tot den geloove. Daeromen ſal ick De lees | de voorpenninck om Die te beveſtigen ende berfe: Pant ende 
Beg geloofs. ferg niet vermaepen Dat felue wederom verba: | heren. ae dat ghp gelooft hebt (fept de Apo⸗ —— oe 

lende, Wet zp genoech datde Beeft des geloofs ſtel) ſoo zyt ghy berfegelt met den Gepligen Geeft naemt:. n 
2C02.4,13. woꝛt Van Paulo genacmt het gheloove ſelve / der belofte / de welcke het pandt anfer erven ís. „ 

waer mede Wp van deu Geeft begaeft worden / Siet ghp hoe dat hp leert dat onfe herten woz: pbef. 1.13. 
eñ niet Dat wp natuerlick connen Gebben Daer: den met den Geeft / gelijck met eenen zegel gez 

2Tbeſ. 1a1. om bide Gp Bat Bod den Cheſſalonicenſen verz | dzucht 2 dat hp hem Gierom noemt den Geeft der 
bulle alle fijn welbehagen: eñ fijn werck des gez lofte/ om dat hp het Euangelium bp ons ſeker Á 
loofs in der cracht Deuplelhp daer het gelas ende vaſt maeckt · Deſgeljcx oock tot de Eos , Co.i.ꝛ⸗ 
be noemt cen werck Gods / ende het welbehagen rinten ſeyt hp: Bod die ons heeft geſalft / dewelt⸗ * 
Gods / ſoo herſaeckt Ip dat het is upt des mene he ong ooch heeft verſegelt / ende heeft het pant 
ſchen epgeu roeringe ofte beweginge: ende en is des Geeſts in onfe herten gegeven, Ende ergens 
Daer mede nict te vzede / maer lept oock Dat Get | ban het betrouwen ende de ftoutichept der hope 
ig cen bewys der cracht Gods / gelijck oock tot ſprekende / ftelt hp den pant des Geeſts tot Get 

2 Coz.s.se 

—— De Corinthen / daer Ip fept dat het gheloove niet 
eu is ghelegen in wyſheyt der menfchen/ maer 
Dat het ig gefondeert in Be cracht des Gheeſts. 
Dp ſpreeckt daer wel van de vpt wendighe miz 
raculen: maer De Xuijle De verworpene in het 
aenfchouwen daer ban blint zjn / ſoo vervaet 
Gp oock dien inwendigen zegel deu welche hp er 

gens meldet. Ende op dat God fijn mildichent 
in foo upinemendeeen gave te eerlicher make / 
foo en geweerdieht hp Die niet cenen pegelicken 
in bet demeyn te geben + maer begaeft De geene 
Die hp wil met een fanderlick pzivilegie ende 

6. Met bat Boordeel. Dan welche fake Wp boven getupges 
heerl. k aber niſſen verhaelt hebben: der welcker ghetrouwe 
7 wwilegger Auguftinus roept/ om Dat de Salich 
Augut de Maecher ſoude leeren Dat (jp ooch gheloofde dat 

verb, Apo. Get komt doo? gaeve ende niet door berdienfte / 
En 6 foofeptip : zdtemant en komt tot _mp/ ten 3p 
Jaanbes Dat mijn Dader hem ghetrochen beef ende Dien 

het ban mijnen Dader ig gegeven, Wet is won⸗ 
Dee Das daer twee hooren / Daer van D'ecn bet 

fondament daer Van. 
37 Icken hebbe nietbergheten dat ick boen Yroo noch⸗ 

‚ gefept hebbe / ende wiens gedachteniffe fonder ega Ere nag 
ophouden woꝛt dooꝛ De bebindinge vernieut / tE geraovigen 
weten / Dat het gheloove Wart doo? menigerlep ſomthrds 
‚twfelinge aengevochten/ foo dat de herten der: ee ende 
Gobdfaligen feiden ftille ende geruft 5ijn/ofte pm: vzeven Booze 
mers niet altijts in vꝛede en zyn: maer met Wat den / met 
berfoechinge fp beftormt worden / foo door komen daerom dat 
fp den ſwaren ffroom Der verſoeckinghen / ofte ree 
blijven in haer wachte ffaende. Dooꝛ deſe maervat ſy 
gheruftichepdt alleenc wordt het gheloove ber de diepte bee 
maert ende onderhouden / als Wp vaſt houden dn dei 
dat inden Pſalm gefent Wot: tf De Heere iS men ende op 
mijn befcherminge / mijn hulpe in De verdzuc⸗ Haer wachte 
binge: daerom en fullen wp niet vreeſen alg de bidden fous 
gerde (al beben/ ende alg de bergen (ullen haer $pfarss.z. 
ſelven midden ín der Zee worpen. Deſe feer Liefs 
licke ruſte wort oock ergens betupgt /als hp fept: 
Ick hebbe mp neder gelept ende geflapen / ende zprar,z.6, - 
bew op gheftaen: ant de Meere heeft mp aenz ⸗ * 

gbenomen. 



id 

„gheopent 

— 

Cap. 2. 
genomen. iet dat David is altts eenerlen 
Wiſe tat blijde verheuginge abeftelt ghemeeft / 
maer foo verre hp nade mate (ng geloofd / de 
genade Gods fmaechte/ foo vormt Bp dat hp on: 
bevzeeft veracht al wat de vrede deg herten 
mochte beroeren. Daerom alg de Scheiftuere 
ons wil tot gheloove vermanen / ſoo gebiedt fp 
ong te ruſten · Eſaias ſeyt:Vwe ſterckte ſal we: 

Eſai. 30.15e fen in hope ende ffilhept. Ende David fept: 
Palas. eht den Heere / ende berwacht hem. Dier 

medecomt over een Datde Apoftel ſeyt tot De 
Deb: 10-36. Bebzeen/ dat verdraeohſaemhept ban naode is. 
Cegenwor⸗ 38 Bier upt machmen oopdeelen hoe ſchade⸗ 

pinge ver liek De fchoalfche leeringhe is / dat Wp ban de 
Scbool-le? ghenade Gods tot ons /niet en connen anders 
Eeboben ge, dordeelen / dan upt aenmerckinge Der zeden / nae 
fieideteere. dateen yeghelick hem ſelven acht dier niet onz 

Weerdich te zijn. Voorwaer iff dat Wp moeten 
Buewoozrt. pt onfe wercken achteh hoe God tot ong ghe⸗ 

fint is / ſoo bekenne ick dat wy niet ſelfs een clepn 
giffinghe en connen Daer Lan hebben: maer de: 
le het geloove moet op Deenckel ende onder” 
diende belofte (len / foo en heeft de twyfelinghe 
gheen plaetfe. · Want ick bidde u / wat betrou 
Wen fullen Wp hebben / ift dat wp achten dat 
God ons genadich is / ſo verre de ſupperheyt on⸗ 
ſes levens dat verdient ? Maer dewijle Wp tot 
deſe handelinge een eygen plaetſe verordent heb⸗ 
ben / ſoo en ſullen wy daer in nu niet langer voort 
gaen : voornemelick dewijle het ſeer openbaer is / 
Dar gheen dinck (eerder tegen het gheloove en is / 
dan giſſinge / ofte pet anders dar der twsfelin: 

werdebinge ge gelyck ig. Ende fp draepen de getupgenifte 
ban oefe tes Salomonis feer qualick , de welcke fp dicmael 
genoege ín Den mont hebben/daer bp fept : NPiemant en 
Soepikee “uret oft ho haet ofte liefde meer dich it. * HDant 
Salomovis op dat ich fwijate dat defe plaetſe inde gemeene 
gevomen. Tatyhnſche overfettinge qualijck overgefet ĩs /ſoo 
Se en kant nochtans oock den Kirderen niet verboz- 
toacrisnae gen zyn Wat Salomon wil ſegghen met (ulcke 

Woogden/te meten : Iſt Dat pemant tail pt den 
ftant der tegenwoodiger dingen oordeelen wie 
God haet / ende wie ho lief heeft / Die arbept te 
vergeefs / ende wort fonder eentch nut gequelt : 
Deijle alle dingen den rechtveerdigen ende ons 
rechteerdigen even gelijck gefchien mach / den 
genen Die offert/ende Dien die niet en offert. Waer 
upt volght dat God niet altits fijn liefde en bez 
tuyght den geenen dien Gp in alle dinghen gelucz 
kich ende voorſpoedich maeckt : noch oock ſynen 
haet en bewijft tegen de geene Die hp verdruckt. 
Ende dit doet hy om De pdelhept des menſche 

» lichen bernufts te kennente geven / dewüle het 
în Dingen Die feer noodich zn / met ſulcke plom: 
pichept ig bewangen. Gelyck hp wepnich te vo 
ref gefchzeven heeft / dat men niet en kan onders 
fchepden mat verfchil daer zp tuſſchen de ziele 
Des menfchen ende De ziele der beeften/ om dat fp 
fthtúnen d'een gelijck D'ander te vergaen.Aft dat 
pemant wil daer npt beflupten dat het gevoelen 
dat Wp van de onſterffelickheyt der zielen heb⸗ 
ben / ſtaet alleenlick op giffingen / foude Die niet 
met rechte uptſmnich geacht worden? Zijn dan 
Die wel gefint Die beflupten dat Daer geen ſeker⸗ 

3 we then heyt der genade Gods en is / om dat Daer geene 
tegbentoz- en kan upt het agenſchouwen der tegenwoorbiger 
pinge : waer Dingen gevaet worden? sons 7 
mebedeurt 20 t Maer fp feggen dat het een lichtveerdich 
Ebsko bee Voomemen ig / dat pemandt een ontmijffeliche 
fcputorche kenniſſe des Godlicken willes hem felben toez 
worden ban ſchrijft · + Dit foude ick hen wel teelaten/ Waert 
een Lebte dat wpfoo veel ond felben toeſchreven dat wp 
beerdige” den onbegrijpelicken raet Gods / wilden onfen 

wast de fin 
ban Saloz 
mon. 

Eeslef. 3-9. 

3 Antwoort, ſwacken Vernafte onderwerpen. Maer als Wop 

Het II. Boeck. Fol. 106. 
flechtelich (eggen met Paulo/ dat wp niet den Corr. 
geeft deler werelt / maer den Geeft die upt Bod 
is ontfangen hebben / door wiens onderwijfiuge 
Wp weten Wat ong van Bod gegevenig. Wat 
konnen fp bier tegen fnateren/ ten 3p dat ſy hen 
felven fchandelick tegen den Geeft Gods stelten? 
Iſt dat het grouweſicke zonde is / datmen der 
openbaringe die van den Geeſt gekomen ist len: 
gen/oft onfcherhept/ of twijfelachtichept op lept / 
wat miſdoen Wp dan de feherhept daer van bez 
beftigende ? Maer fp roepen dat dit oock groote 
lichtveerdichept is / dat wp beftaen alfoo van den 
Geeft Chꝛiſti te roemen. Die foude gelooven dat 
deſe / Die Willen der werelt meefterg. zön/ ſoo 
plomp ende onverſtandigh waren / Dat zp in de 
eerfte beginfelen der GFeligie ouden foo ſchande⸗ 
lick vallen ? Bet foude boozmaer mp ongeloober 
lick zn / maert dat hare gefchriften ende boccken 
Die in het licht gekomen zyn / dat niet en betupg⸗ 
den. „Paulus fent Dat Die cerft hinderen Gods zom. 1.14: 
50n/die doo? den Geeft Bode gedzeven Worden: Bewijs us 
maer deſe MiNen dat de geene bie kinderen Godg a:wovzis/ 
zyn / Doo? haren epgenen geeft gedzeben vorden / a —— 
ende pdel ban den Gheeſt Bodsg zijn. + Paulus Beefchenne 
leert Dat God mogt ban ons Bader geneerutjens setups: 1 
de dat de Sheeſt ons Dien naem in den mant |E: des Arae geeft/de welche alleen kan onfen geefte getupges Kaon rs, 
niffe beven Dat wp kinderen Gods zijn s maer ; 
Defe menfchen/ hoewel fp de acnroepinge niet en 
berbieden / ontrecken ong nochtans den Beeft / 
Doo? Des Welcheg beweginge den Bader behoor⸗ 
de recht aengeroepen te oden. Paulus fept 
Dat Die gheen dienfthnechten Chriſt en zijn Die Lom.8.ur, 
door den Geeft Chꝛiſti niet gedzeben en Worden: 
deſe Dichten eenen Chriſtendom dien de Oheeft 
Cheiſti niet noodich en ig. Paulug en geeft geen 
hope der faliger Wederopftandinge/ ten zy dat 
Wp den Geeft gevoelen in ons Wwoanende : maer 
deſe dichten hope fander ſulck gevoelen. Maer 
fp fullen moghelick antwoorden dat fp niet en 
berfaken dat Wp moeten met den Geeft begacft. 
zyn: maer dat het der ootmoedicheyt ende ver⸗ 
nederinge betaemt dat niet te bekennen. Wat 
Wil dan Paulus ſegghen als hp den Cozinthen z Cor. 13.5 
ghebiedt te beproeven of ſn in Get gheloove zijn / 
ende hen (elven te onderfoecken of fp Chzitum 
hebben/ den welcken (oo pemant niet en bekent 
in hem woonende / die ig verworpen 4 Mt den Item met de 
Gheeſt dien hp ons heeft gegheven (fept Toan⸗ gerupeenf: 
hes) Weten wy dat hp mons blijft, Ende le van Joz 
wat doen Wp anders dan dat wp de beloften Djttes ende 
LChꝛiſti twijfelachtich maken / als wy willen «oan. 3.24, 
dienſtknechten Gods gheacht zijn fonder de 
Geeft Gods / den welcken hp belooft heeft over Eſai. 34.3. 
alle De fijne upt te fforten ? Wat doen mp anders 
dan dat Wp den heylighen Bheeft te kozt doen / 
alg wp het geloove d welcke fijn fonderlick Werk 
is) ban hem verfchepden ? Dewite dit de 
eerſte beginſelen der Godſalichent zón) foo ifk 
een feer ellendige bliathept datmen de Chziftenen 
met hooveerdicheyt beſchuldicht / om Dat fp bez 
ffaen bande tegenwaodichepdt des Geeſts te 
roemen/fonder welche voeminghe / de Chriſten⸗ 
dom ſelve niet enig, Maer fp geven door haet 
erempel te kennen hoe waerachtichlick Chriſtus 
gefept beeft/dat ſyn Geeft Der werelt bekent is: ghancre.r 
ende alleenlick ban Die bekent wordt by de weic⸗ De ind” 
ke hp blijft. teghenwor⸗ 

In rede. 

Antwoort. 

40 *Ende op dat (p niet alleenlick met cenen lie unge / wacr J 
ftigen bant en foechen de batichept des ghjeloofe BL veltre 
te neder te worpen / ſo comen ſyſe ban een and er voinervruige 
3de aen: te weten / hoewel wy mogen bande Lan Beds 
genade Gode oordeelen na de tegenwoordigh rtverkor 2 
veehtvserdichept / dat nochtans De kenniſſe der geroone, 

S üp epndee 



* 

J 

Cap. 2. at 
eyndelicker ſtantvaſticheyt onſeker blijft. Maer 
wordt ons niet een ſchoon betrouwen det ſalig⸗ 

heyt gelaten / iſt dat Wp nu fn deſe tegen woor⸗ 
dige ure alleenlick Bao? ceri giſſinghe upt onſe ze⸗ 
den erde lever: achten dat Wy fn genade zyn / eu⸗ 

De niet en weten wat mergen fal gefchien De 
ntwoort / fpoftel gevaclt veel anders / als Gp fet: Ick ben 
ee: berfekert Bat nach Engelen / noch Machten / 
fel. noch Oberheden / noth doot, nach leven; noch tee 

Mom. B 2% geritvedzdige, noch toceomende dingen / ons ul⸗ 
fen fehepben Han de liefde deo? de welche de Hre⸗ 

Derat⸗ ¶re ons omheiſt in Cheriſto · Sp willen hier met 

tovowahe een heanthe wederlegginge ontgaen/ ſeggende 

np een tegen Bat Paulus dat hadde npt ſonderlicke openbaz 

Mecken. ginger niaet fp worden foo feer gedrongen Dat fp 
niet én Bonnen ontolien, Want hp handelt daer 

wat geêt allen gheloovigen in 't gemepin hotnt 

pt Bei gelooe ende niet wat hy ſouderlick ſel⸗ 
Dederleg? pe gebeelt. Maer bp verſcheitkt aus erghens 

gina ver, doer onfe ſwackheyt ende engeftabichept / ſeg⸗ 

genfvseken. gende: Seo wie toel fact /Dic fiet toe dat hp niet 

Borren: er alle. Pat ie waer/ maer niet met verſchric⸗ 
finge/Wäer doo? Wp moeten verflagen oden) 

inaet Waer Door wy moeten leeren ons ſelven 

r.Pet. 6. onderde geweldige bant Gods vernederen 
/ ge 

tijch Petrus dat verkinert. Boven defen hoe ber: 
Beevdelie Daf die / die de ſekerheyt des geloofs wil⸗ 

fen op cenen oodenblick tjts eyndigen / des wele 

kes aͤheloofs eygen werch is boven de fanchbept 

deſes levens tot de toekomende onfterffclichtept 

teftrcehern 2 Daerom dewnſle de geloovige dat 

De fomma Der ghenade Gods toe fchrijven / Bat ſy doo? ſy⸗ 

tan De AE pen Geeft verlicht zijnde Be aenfchouwinge des 
tegginge. hemelſchen levens doo? het geloove gebzupehen : 

foo en ig fulche roeminghe niet atleentich berte 

van Booveerdichept : maer oack foo wie hem ſel⸗ 

ven ſchaemt díe te Belden / Die geef: daer mede 

‘gen overgroote ondanckbaerheyt te hennen / meer 

de goethept Gods boofelich verfwúgende/ dan 
fijn ootmeedichept ende Hernederinghe betup: 

ighende. 
Perilaert gr Deijle wp fagen dat de natuere des ghe⸗ 

zijne be be: loofs nergens upt en konde beter verklactt Woz | 

(eb80N8E Den / dan upt de fubftantie der betofte / oaet 
tmozt nu aens het gelijck op fijn epgen fondament alfoa ſteunt / 

gewefen/ dat Get terftont vervalt ofte Agaet alg dit Wot 
Batte mier er wech genomen , foo hebben wp onfe befthzijuin- 
ober een ge daer upt genomen / De welcke nochtans niet 

komt met ‘preemd en ië Bande belthzijvinge des Apoſtels 

tac f:lbe gee ie Gp in ſyn handelinge geb2ueht, daer hp leert 
be Aponei dat het geloove ig een berfeherthept ofte ſteunſel 
baornzaegt. Der dingen diemen hoopt / eff cen bewys der Dine 

Bevz iu.a. gen diemen niet en fiet. Want bp oat Woost Hy- 
/ poftafis (het melck hy gebruyckt) ver ſtaet hp ge- 

Ich een fEeunfel \waerop een Bodfalich herte 
ſteunt ende ruft. Gelijck of hp wilde ſeggen / dat 
geloove ſelve is cen ſeker ende gerufte befittinge | 
ber Dingen Die God ong belooft heeft £ ten zy dat 

pemant liever Geeft Dat woort Hypoftafis te nez | 

inen boo? betrouwen: het welcke mp niet en 

niſhaeght / hoewel ick die andere bedupdinge Die | 

gewoonlicker ig ‚liever hebbe. MDederom om te 

Deleaainge Bennen te geven Dat tot Den laetffen dach toe ín 
— welcken de boecken ſullen gheopent worden / De 

dingen hooger Sijn Dan Dat fp mogen Doo? onfe 
poe. zo.1z, gevoelen verſtaen / ofte doo? onfe oogen geſien / of⸗ 

Hoe de ghenade Chriti ontfanghen wort, 

der zonden hebben / anders dan Door De goes n=. 

ende daerom niet gefienen Worden. ant (gef 
Wijk Paulus fept)De hope en fs geen Klare tegen: Lom. 8,24. 
wodedige genſchouwinge: ende het geene Dat 
wp fien dat en hopen Wp niet. Maer alg Paus 
Ing het geloove noemt een bewijs / ofte (ghelijck Hom. M, 
Auguſtinus dat dickmael heeft obergefet ) een 15:79:99 
overtupginge det Dingen die niet tegenwoordich hen ene 
en 3u: (want het is in het Gꝛiecxſche elenchos) lib. ,cap.31. 
foo ſpreeckt bp eben abelijch of hp fcpde dat het 
eên (cher aenfthouwingte mare der dinghen die 
niet én ſthhnen / ten gefichte der Dingen Die niet 
geſien er worden / hlaerhept der dingen die dupe 
fter zyn / tegenwoosdichept der dingen Die niet 
tegtiiwoordichen zijn / ende ſeher bewifmahe 
det Dingen Die verborgen zijn. Want de verbor⸗ 
Dn Gods gelijck Daer zijn De Dingen Die 
of e fatichept aengaer /zijn in haer felven ende in 
hate natuere fulch dat fp niet en konnen geften 
worden: maer Wp aenfchouwenfe alleenticks in 
fijn woort: wiens waerheyt ons moet foo fcher 
3n/ datmen moet achten gedaen ende volbragt 
te 3ijn al wat het fppcecht. Ende hoe fal het herte 
konnen hem ſelven op heffen om fulche ſmake te 
gekrygen / ten zy daͤt het oock mede onftehen 
Waozdeom God lief te hebben > Mant de over: » coz;2.9, 
vloedighe foetichept die Bod heeft wech ghelept 
ben ghenen Die hem vreſen / en kan niet bekent 
worden ſonder oock mede fecr te Eewegen. Ende 
Dien fp eenmael beweecht heeft / Dien trecht erde 
verheft fp gantfchelick tot haer. Daerom en ifk 
geen Wonder Dat dit ghevoelen nenmermeer en 
Komt in een verkeert ende verdroept berte: daag 
welcke gevoelen Wp in den hemel gebzacht / ende 
tot de verborgenſte ſchatten Gods toegelaten 
worden / ende tot de hepligſte ſerreten hus cijchs/ / 
de welcke niet en Behoozen door eens onſupve⸗ Pr id 
ten Berten inganck / ontbeplicht te worden. & fapieise ° 
Want de School-leerners leeren Dat de liefde eer Wederleg⸗ 
ig dan het gelooveende hope / dat is enchel ra⸗ EEn Pan de 
ferpe : want het is het aheloobe alleen Dat de per — 
liefde eerſt in ons genereert. 1 Bernardus ſcheift leraers was 
peel bet daer GP fept: Ick geloove Dat de aber He teren vat 
tupgeriffe der canfeientie / + de welche Paulus orrosbee HE 
den roem Der Godfaligen noemt / is in drie din⸗ bope voor⸗ 
gen gelegen Want doop alle dinek iſt noodigh Leet 
dat afp gelooft dat ghy vit en kont vergebinge LAAT ze ie 

Dertierenthept Gods · Een anderen/ bat gh +2 Lozen. rze 
gantfchelick gheen goet werck en hond hebben / 
ten zy dat God ſelve dat gheve. Cen laetſten / 
dat ghy het eeuwighe leven niet en kond met 
eenige wercken verdienen / ten zp dat het voor 
niet gegeven Wopde. Ende weynich daer nae 
fept hp dat defe dinghen niet ghenoegh en zijn / 
maer zijn eenich beginfel des gheloofs: want 

| al& wp glielooven dat de zonden niet en konnen 
gergeben worden / anders Dan Lan Bod, foa 
moeten wp oock mede weten dat (pons verghe⸗ 
ben 3fjn / foo langle als mp oock doop de getun⸗ 

eniffe des hepligen Geefts feher zijn / Dat ong 
alicheyt ig bewaert ende wech gelept : dewile 
God de zonden vergheeft / ende felve verdien⸗ 
ſten gheeft ende loon Wederom gheeft / dat 
Yap niet en moghen ín dat begin blijven ſtaen⸗ 
de : Maer defe ende oock andere dinghen ful- 
len moeten in haer plaetſe gehandelt worden: het 

fe doo? anfe handen gehandelt worden ende dat | fal ru genoegh zyn allecnlick te Weten Wat Get 
fp hierentuſſchen niet anders Lan ang befeten en | geleove 3p. 
worden / dan als wp alle het verſtant anſes ver⸗ 42 Pu Waer Dit levende gheloobe id / daer De hoope 
nufts te boven gaen / ende onfe fcherpfinnichept | moet Get oock de hope Der eeuwigher ſalicheyt 
boven al dat in de werelt is / beſtrecken / ende | tot eenen onfchepdelicken medegheſelle met hem mevegefel 4 
epndetickh ans felven overwinnen : foo beeft hp | hebben / ofte eer upt hem (elven genereren ende des levenden 

paer bp geftelt dat defe geruftichept in het befst: | vboortbrengen: waer defe hoope niet en is / daer geloofd. 
ten / is ban dinghen die in hoope geleghen zn / | Worden Wp bevonden dat wp abeen geloos 9 

ebben 



Cap. B: 
Gebben! Goe klaerlick ende cierlick wy oock we⸗ 
ter daer Lan te ſpreken · Mant ift dat het geloo⸗ 
te is een ſeecker ontwifelick gevoelen ban de 
waerheyt Gods / te weten; Dat die ons niet en 
Kan liegen noch bedziegen/ nach pdel zijn : voor⸗ 
waer Die defe ſekerheyt ontfangen hebben / Die 
verwachten oock mede dat God fal fijne belof⸗ 
ten bolbzengen/de welke niet en konnen na haet 
entwifelich gevoelen anders dan waerachtich 
zijns foo dat in ſomma de hope anders niet en is / 
dan een verwachtinge der dinghen die het ghe⸗ 
loove waerachtichlick gelooft heeft dat fp ban 

Des geloofs God belooft zijn. Alſoo gelooft het geloobe Dat 
endever hoe God waerathtich ís : de hope verwacht dat hp 
— ten bequamen tijde fal fijn waerheyt bewyſen . 
Onvestingpe Wet geldobe ghelooft dat hp onfe Dader is de 
bpftant. _ Gopeverwacht dat hp hem ſelven fal altdts 

fuck tot ang bewijſen. Wet geloove gelooft dat 
ong het eeuwige leven is gegeven : de hope ver⸗ 
wacht dat Get cenmael geapenbaert worde. Het 
gelaave is hef fandament daer op de hope ffeunt: 
De hope voedt ende onderhoudt het ghelaove. 
Want gelijck niemant en han pet van God verz 
wachten / anders dan Die te vooren fre belof⸗ 
ten ghelooft heeft : alfoo moet wederomme de 
ſwackheyt onfes gheloofs doa? lydtſame ver? 
wachtinge ende hope onderhouden ende gefterht 
order / op dat het niet doo? vermoeptheyt en 

Kome3,zs, Hervalle. Daerom fept Paulus mel als hp onfe 
falichept ffelt in hope. Want als de hape in ſtil⸗ 
heyt den Heere verwacht / ſoo houdt fp het ghe⸗ 
laave op / dat Get niet door te groote haeſtigheyt 
en valle + ende verſterckt het geloove dat het niet 
wanckeldaer en 3p in de beloften Gods /ofte ban 
hare waerheyt en beginne te twÿfelen:ende verz 
licht het geloove dat het niet verflouwe: ende 
ſtreckt het tot dat laetffe eynde ende merck / dat 
het niet in den midden /ofte oock in het begin des 
teops en beſwijcke · Eyndelick altijt vernieu⸗ 
wende ende wederoprechtende / maeckt de hope 
dat het geloove Dickmacl blymoediger dan het 

Dt menj, WAS) tot flantvaftighept voort komt. Ende 
gerlep mas Doe menichſins de hulpe der hope nodigh is om 
nieren ban “Get gheloove te ffercken / dat fal openbaerder 
— — wordden iſt dat wp bedencken met hoe menigher⸗ 
Belieh/ goe ley berfoechingte die verſocht ende aengevoch⸗ 
noobigh die EN Worden/ Die het Woot Gods aengheno⸗ 
hulpe ban ve men hebben. Cen eerſten / als de Veere fijne 
hovese om beloften vertraecht / foo houdt hy dickmael on: 
gbbtreecken, fe herten langer in twfelinge dan wy mepnden. 

Wier ift ampt der hope / Dat fn maeckt dat Wup 
al iff dat de Deere vertoeft / nochtans verwach⸗ 
ten gelijck De Prophete gebier. Somtydts en 
laet hp ans niet alleenlick verflouwen/ maer 
Schijnt klaerlick verbolgen te zijn : hiet moet het 
geloove veel meer te hulpe komen/ op dat Wp 
nae eens anders Propheten bermaninghe ma: 
glen den Heere verwachten / die fijn genſchyn 
Geeft ban Jacob verborgen. Baer ſtaen oock 
befpotters op ( gelijck Petrus ſeyt) Die vragen : 
Vaer ig fijn belofterofte fijn tachtomfte > Want 
van dien tijde aen Dat de vaders geftorven zyn / 
blijven alie dinghen alfao ban den beginne der 
fcheppinge aen: Jae Get vleeſch ende de merelt 
blafen ons Dit felve in. Wier moeten wy het 
gheloove dao? verdraechſaemheyt der hope op 
houden / ende in de agenmerckinge der eeuwig: 
bept behouden / op dat het dupfent jaren achte 

Somtijts —* — — [ d lchhept S „43 m befe vereeninghe ende gelckhept det 
ven afie, Geloofs ende der hoope / aebrupcht de Scheif 

_foopen'een tuere ſomtts D cen boor d' ander · ¶ Want als 
nne Petrus leert dat wy in de kracht Gods ber 
geveupehte waert Worden door Get geloove / tot Dat De fac: 

Heden, 

Dabac.2. 3. 

Eſaie. 8.17. 

2. Pet. 3.4 . 

Pſal. 90.4. 
> Bet. 3. 8. 

ADE 5, 

Het III. Boeck? rt Pokie, 
lighept geopenbaert worte ſod ſchryft ho ber ge⸗ 
loove toe Dat meer Der hope toebehoorde / ende 
niet ſonder oozfake : want mp hebben nu geleert 
dat de hoope niet anders en is Dan het boet fel en⸗ 
be De fterchte des geloofs. Samtits waden ſy 
te famen geftelt/ gelijck in den felben Sendbzief 1 Det 1.1» 
daer hp (épt : Om dat uwe geloove ende hope 
foude in Bod zijn. Ende Paulus tot de Philip⸗ Philli. 1.20. 
penfen belept upt de hope verwachtinge / om dat 
Wp ltfamelick hopende / anfe begeerten ophou⸗ 
den / tot Dat de beguame tijt Gods geopenbaert 
wort. Dit geheel canmen beter berftaen upt den 
thienden Capittel tat den Hebzeen / d'welck wa 
nu boostgebzacht hebben. Ende Paulus / hoe⸗ 
Wel hp ergens onepgentlick fpzeecht/foa verſtaet 
be nochtans erghens dit ſelve in deſe woorden: 
Wp verwachten in den Gheeſt upt den geloove Galat.5.5 
de hope der rechtveerdigheyt / te weten / om Dat 
wy de ghetupgeniffe des Euangelij van de ons 
berdiende liefde Gods aengenomen hebbende / 
verwachten tot dat Bon openbaerlick vertoont 
dat nu onder de hope ig verborgen; hetis oock spenerieas 
nu klaer hoe onwijſelick Petrus Lombardus ginge van ze 
tweederley grant der hope lept / te weten, De ges dwalingeder 
nade Gods / ende de berdienfte der wercken · · 
De hopeen mach geen ander merck Gebben om smeezerlep 
Daer op te fien / dan Get geloove / ende Wp heb⸗ fonvament 
ben nufcer opentlick verklaert dat het geloove Der DP: we⸗ 
een merck alleenlick heeft / te weten / De barm: Be ears 
betichept Gods / op de welche het moet-met genade ende 
bepde de oogen fien (op Dat ick alfoa ſpreke. } De — 
Waer het ig weerdich datment hoors Wat le: Wer wens 
vendiger een reden hp voort brengt. Iſt dat ghy 
(fept hp ) beſtaet pet te hopen ſonder verdienſte / 
foo en is dat niet hoge{maer pꝛeſumptie oft pdel 
voornemen te noemen. Die en ſoude / lieve Leſer / 
fulcke beeften niet met rechte vervloecken die 
berkondigen Dat lichtveerdichept ende preſum⸗ 
ptie te zijn / als pemmant betrout dat Bod waer⸗ 
achtich is? Mant hoewel de Heere wil Dat wy 
alle Dinck ban fijn goethept verwachten / oo ſeg⸗ 
gen fp nochtans dat het een preſumptie ende 
lichtveerdich voornemen is / datmen daer op 
ruſt ende te vrede is. O Dit is cen meeſter ſulcke 
Diſcipulen weerdigh / als hp in uptſinnige (chez 
len der ſnateraren ghevonden Geeft? Mãer dez 
wijle wy fien Dat Doo Gode woort den fondas 
ren aheboden wort hope der falichept te gekri⸗ 
gen/ ſoo laet ong geerne foo groote preſumptic 
ende voornemen van de waerheyt Gods heb⸗ 
ben / dat wy op ſjne eenige barmherticheyt ſteu⸗ 
nende / ende het betrouwen der wercken verwor⸗ 
pen hebbende / beftaen goede hoope te hebben. …, 
Hy en falons niet bedriegen die geïcpt Geef: : D verdad 
gefchiede na uwe geloove. 

Her ri. CAPITTEL. 

Dat wy door het geloove wedergheboren wor- 
den : Daer oock van penitentie , berou, ende 
beteringe gehandelt wort. 

Oewel wp nueenfdeelg geleert Gebben hae De vere ne⸗ 
het geloove Chriſtum befit/eft hee Wop door gige deſe⸗ 

t geloove De goeden Chzifti gebeupeken:dit fou- a per 
de nochtang nach dupfter zijn/ten waer Dat hiet naorgaenne 
toe oock quame cen verklaringe der wercken des e 15e nabote 
geloofs die wp gevoelen. Heten ig niet ſonder SLE 
oo2faecke Dat De fomma des Euangelij wort gez 
flelt in penitentie (Dat ig berouende beteringe ) 
ende Bernederinghe der zonder. Daerom alg 
dele twee hooftftucken nagelaten warden / ſoo 
is alle handelinge ban den geloove kranch ende 
Ereupel/ende bpna onnut. Nu dewiile top Dele 
twee Dingen hebben ban Cheriſto / ende bepde 
dooꝛ het geloove gekeijgen / te weten / — * 

uichep 

« 



ge/ ſos epſcht de wyſe ende orden van leeren / dat 
ich van beyden Gier beginne te handelen. Ende 
bet naeffe (al zyn dat ich ban het gelaave come 
ep de penitentie + want alg dit hooftſtuck fal wel 
bekent zijn / ſoo ſal het openbaer zijn hoe de men- 
ſche wort doog het gelaove alleenlick / ende door 
enchiel verhevinghe gherechtveerdicht / ende dat 
nochtans ban de toeſchryvinge der onverdien⸗ 
ber rechtveerdichept de weſentlicke Heplichept 

Be hoedt: des levens niet gefchepden en Woet, Ende dat 

Diar ad e: De Penitentie niet alleenlick het gheloove onder: 
gelabe / enne ſcheydelick nae bolgt/maer oof daer upt ſprupt / 
ſy ſpzuet upt Dat is fonder twúfcl. f Want demijle de verge: 
Veem vinghe daerom Wort Doo De predikinghe des 

Euangelij vooꝛ gheſtelt / om Dat de ſondaer ban 
De weeedicheyt des Dunvels / van het jock der 
zonden / ende ban de ellendighe dienſtbaerheyt 
Der zonden werloft zijnde / ſoude in het riche 
Gods comen / foo en can vooꝛwaer niemant de 
genade des Evangeli aen nemen /fonder upt de 
dwalinghen des voorgaende levens ten vechten 
weghe te comen/ende met aller neerftichept hem 
felven tot penitentie ende beteringete boegten. 
FPaer die Daer achten Dat de penitentie meer 
voo het geloove gaet/ dan dat fp upt den gelove 
tomt/ gelijck de vruchten npt den boom / die en 
hebben nopt de cracht daer ban bekent / ende 
worden door cen Veel te lichte oorſake gheroert 
em alfoo te ghevoelen. ' 

Deeerfrete: 2 Mant fp ſegghen dat Chriſtus ende Joan⸗ 
genmorpine ves in hare peedikingen vermanẽ het volk eerft 
ge oer gener fot penitentie/ ende Daer na ſegghen fp dat het 
She rycke der Hemelen is nae bp gecomensende fulk 
FMarrp. z.-. Bevel van peediken hebben de Apoſtelen ontfan: 
Fat. aen. ghen. Sulcke ordeninge heeft Paulus gevolcht 
Actoꝛ. zo, er gelijck Tucas verhaelt. Maer de wijle (p ſuper 
Antwooret. ſtitieuſelick ſtaen op de t' ſamenvoeginge Der fpl: 

faben / ſoo en aenmerchen fp niet op wat fin de 
woorden aen malcanderen hangen. Want als 

Matth. 3.2. Chꝛiſtus de Heere en Joannes aldus prediken, 
feggende : Doet penitentie / Want het riche der 
Bemelen t& nae bp ghecomen: wyſen fp niet de 
oorſake Der penitentie upt De belofte Der genade 
ende falfchept? Zo zyn dan haer woorden fo veel 
als of fp fepden : Bm dat het riche der Heme⸗ 
len is na bp gekomen / Doet daerom penitentie. 
Want als Mattheus verhaelt heeft dat Joan: 
nes alfa predickte / fo leect hp dat Daer in ig ver⸗ 
bult geweeſt de prophetie @faie vande roepende 

; ſtemme ín der woeſtine / de welcke roepen (oude: 
Eſai. 40, 3. Bereyt den mech des Heeren / maeckt de wegen 

onfes Gods recht. Ende die ſtemme ig bp den 
Pꝛophete bevolen te beginnen Lan trooft ende 

gin twaf bet: bide bootfehap. Pochtans als wp (eggen dat 
porfpzonck De penitentie ende beteringe haren oorſpronc upt 
der bekerm: den gelaove Geef t/ fo en dDeomen Wp niet eenigen 
F bet geta: tijt die het geloove moet hebben om Die te baren: 
gbefsigeven, maer wp willen te kennen geven dat de meufchhe 

7 niet en can hem ſelven ernftichlick tot peniten- 
tie begheven / ten 3p dat hp bekenne hem felven 
Gode toe te comen. Ende niemant en gevoelt 
waerachtichlick dat hp Gode toe comt / dan 
Die eerft fijn ahenade ghevaet heeft: Maer Dit fal 
claerlicher ín Get navolgende gehandelt Wozden. 
Wet heeft hen mogbelpck bedeoghen dat vele 

Die anders 
gheboelen / 
worden hez 
Deeg heir. 

Maer upt be 
dwalinghe 
der gheener 

Hoe de genade Chriſti ontfangen wort. 
wicheyt des lebens / ende onverdiende berfoenine | meniabfing Chriſtus ons tat hem treckt / ofte 

berept tot de oeffeninge der Godtſaligheyt:maer 
ick ſegge alleenlick dar vaer geen rechtiabept en 
kan abebonden worden / Daer de & Geeft niet en 
regneerdt / den welcken Chriſtus heeft ontfans 
ghen om (nen leden mede te Deelen. Boven dez 
fen/achtervolgende dat in der: Pfalm ſtaet: By Bal. 130,4, 
u is de berfoeninghe/op dat ghy ghevrceſt wor⸗ 
det. Niemant en kan te eenigen tijde Godt eer⸗ 
weerdighlick vreeſen / Dan die betrout dat Lp 
hem ghenadigh is zende niemant en fal hen. ſel⸗ 
ben ghewillighlick tot de onderhoudinghe der 
Wet begheven / dan die ontwüfelick gevoelt dat 
fijn onderdanighept hem behaeght: welche goes 
dertierenheydt in het vergheven ende in het ver” 
draghen Der zonden is een teechen der Daderlic 
ker gonfte. Dit bewiſt ooch de vermaninghe 
Ozee / daer hy fepdt : Komt / lact ong weder keez 
ren tot den Heere! want Gp heeft ons Bereof Dt/ 
ende fal ens gheneſen: hp Geeft ons gheſlaghen / 
ende fal ons heplen. Want de hope der verghe⸗ 
vinge Woet alg cen perijckel daer bp gheſtelt / op 
dat fp in hare zonden niet en fouden ſlapen / ende me ghe⸗ 
onghevoeligh moden. De raferie dier menfchen vern: berde 
en beeft gheenen ſchyn / die haren nieuwen aen Per Deoer- 
komelinghen feechere e daghen verordenen / in de —35 
welcke fp moeten hen felwen in penitentie oeffe⸗ die de boers 
nen / op dat fp alfoo ban penitentie beginnen, beerdiggene 
ende als die daghen geleden zyn / dan eerſt in de gpralen 
gbhemepnfchap der Enangelifcher genade toe⸗ veckt. 
ghelaten worden. Ick ſpreke dit var: velen on” 
der De WDeder-doopers : voopmemelick ban de 
ghene Die wonderlicken (eer begeeren geeſtelick 
geacht te worden / ende ban haer Mede⸗ geſellen 
de Jeſuiten / ende ban diergheljcken drechk ende 
uptwazpfel der menfchen. Boorwaer fulcke 
vruchten beengbt de aheeft der verdraceytheydt 
boort / dat hp de penetentie ende beteringhe die 
de Chriſten menſche maet fijn leben langh doen/ 
ín wepnighe daghen beflupte ende epndiatye. 
3 Voot als ſommighe geleerde mannen cock Deft eerste 
langhe voo? deſe tijden hebben Willen ban der zer Dr EDe, 
penitentie na Den veghel der Schrifture eenvou⸗ veervighept 
dighlick ende oprechtelick ſpreken / fo hebben fp deurſocht 
gefept dat fp twee Deelen heeft / te weten/De Doa Fre /, wort 
Dinge ende de levendichmakinghe Ende de doo⸗ tineede aenz 
dinghe noemen fp de droefheyt der ziele / ende de wemerckt/ 
verſchrichinghe upt de kenniſſe der zonde / ende Welke Dkr, 
upt het gevoelen des oordeels Godts gekregen. zer nekerinz 
Want alg pemandt tat waerachtighe kennifje ge neltendes 
finder zanden gebracht is / Dan begint Ip waer⸗ we at 
achtieliickde zonde tefhaten ende te vervloecs Hijar 
ken / dan mifhagbet hp hem fclven ban herten / 
ende bekent hem ſelven arm ende verlorẽ te zijn/ 
ende wenfcht ende beheert anders te zijn. Boz 
ven deſen als hp doo? eenich ghevoelen des oor⸗ 
deels Godts gheraeckt is (want het een volght 
terſtondt uyt het ander) dan leydt hp vertſaeght 
ende verſlaghen / ende beeft vernedert ende te ne⸗ 
der gheworpen zijnde / hp gheeft den moet ver⸗ 
lozen ende mifhoopt. Dit is dat eerfte Deel dert 
penitentie het welche fp ghemepnlick hebben 
contritie ofte verflaghentheyt ghenacmt. De 
Icbendichmakinge noemen fp de bertrooftinge 
die upt den geloove komt : te weten / als de mers 
ſche door De confcientie der Zonde te neder ghe⸗ 

Ozee 6. 1. 

geſproten is / menſchen moden doorde benaütheypt der con⸗ Worpen/ende door de vreſe Gods verſlagen zijne 
— ſcientie ghetemt / ende tat onderdanicheyt bez 
komen ban weecht 7 eer fp de kenniffe der ghenade ontfan⸗ 
Be baetbeer: EN jae eer ſy Die (maken. Ende dit is de begin: 
Dictept:ende nende vreeſe / de welcke wort Han belen onder de 
Grugpe base Deuclhden getelt/am dat fp fien dat die Der waer 
baie 

de daer na op de goethept / barmhertighept / ghe⸗ 
nade ende ſalighepdt die door Jeſum Chriſtum 
comt / ſiende hem ſelven weder opzecht / moet ge⸗ 
criygt / ende gelijc-upt den doot in hetleven comt. 
Ende deſe woorden) doodinge ende levendigh- 

Heden, 

achtiget ende behoorlicker gehoorſaemheyt feet | makinghe) drucken de hratht der penitentie Bez 
bpis. Maer op en handelen hier niet toe | guamelick ghenoegh unt / foo berre als fp bee 

hoorlick 



Cap. 3 
Het III. 

hoorlick wiget Worden : maer dat fp de le⸗ 

Pendigh-makinge nemen Hoes blijtchap die bet 

herte ontfangt als het wat De beroerten ende vre⸗ 

fe is te brede ahe worden daer in en ghevoele ick 

met hen niet: want fp beteekent meer begheer⸗ 

te om Geplighlick ende Sodtſalighuck te leven/ 
D'welck pt De weder geboorie komt : gelijck of 
men fepde dat de menfchje hem ſelven ſterft / om 

bat Gp foude beginnen Godeteleven. 
De derde J Andere Die ſaghen dat dit woort penrtentie 

mepugbe, ig inde Dechyifture menighſins genomen / beb: 

ber senen" ben twmeederlep penitentie gheftelt zende om def 
geftatre van met eenigh teecken te onderfchepden / hebben ſy 

boetbeerdigs De eene ghenaemt wetteliche penitentie/ Waer 

gedt Rele Doop de Sondaer door der zonden beant- pfer ge” 
ers, ende WWont/ende doop De vreeſe der toornighept Gods 
b'ander Des verſlaghen zijnde, blijft in Die beroerte beban: 
Euangelh. ghen / ende en kan daer niet upthomen, Ende de 

ander Hebben fp Euangelifche penitentie ghe⸗ 
naemt/ waer doo? de Sondaer welſwaerlick in 
hem ſeiven benaut is / maer nochtans hooaber 
opklimt / ende Chriſtum aengrijpt tot Wedityne 
fijner wonde / tot Grraoftinghe fijner vreeſe / ende 

Erempeten tot een haven ſyner ellendicheyt. Cot erempelen 
bet boete, der wettelicker penitentie ftellen fp Cain / Saul/ 
BED ende Judam / der welcker penitentie ong de 
er kom:. Scheifture verhaeldt / verftaende daer doog Dat 

—— 3 ſp de warighepdt haerder zanden bekennende / 

Satz de toornigbept Gods gebrecft hebbensende Bod 
alg den Weeker ende Kichter alleenlick bedenc⸗ 

Overleggin⸗ kende / in dat ghevoelen bergaen zijn. Daerom 
gbi peer ger en ig Der fulche penitentie niet anders ghietveeft 

dan cen Boor hof ende Ingang der Heſle / waer 
in fp nu mm Dit leven in gegaen zynde / hebben be⸗ 
gonnen van het aenfchijn der too2nighept der 

Erempelen Majeſtept Gods ftraffe te lijden. We Cuan⸗ 
perEnmage: gelifche penitentie. fien Wop in allen die door den 
beerdigpep:. firacl eñ prichel der zonde in hen (elven gewont/ 

ende doo, Get betrouwen der barmhertighepdt 
Gods opgeheven ende vertrooſt sijnde! zjn tot 

2-Meg.ro.2. Den Beere beheert. Ezechias is verfchzicht ges 
Elar. 28. 8. meeff de bootfchap deg doodts ontfangen heb 

bende/maer Gp heeft met tranen gebedẽ eñ heeft 
_ betrouwen gekregen op de goethept Gods fien 

Zone. 3: s° De. We Niniviten zn beroert geweeſt door de 
verfchpichelicke bercondinge des berde fg: maer 
fp hebben hen felven met den ſack eñ affche be: 
kleet/hopende dat de Heere fonde mogen bekeert 
ende afahehieert worden Lan den tooju ſynder⸗ 

2. Ba. 24-10 verbolghentheyt · David Heeft belden dat hy te 
feer gefondight hadde in de tellinahe des volcx: 
maer hy heeft daer bp ghefepdt : Heere neemt de 

ongerechtigheyt umeg dienſt knechts werd. Lp 
Geeft De zonde des overſpels bekent als hert JRas 
than vermaendt/ende heeft he m ſelpen voor den 

Actoꝛ.a.37. Meere neder ghewoꝛpen: maer heeft oock mede 

Aar; verghevinghe berwacht. · Sulcr was de geni⸗ 
+at tweeve tentie der gheener die dao? De predikinghe Petri 
Deel bes Car zjn benaudt ban Gerten, gheworden: maer op | 

De goetfjent Godtg betr ouende/fepden:*ZDat | 
tingbe tot de fullen vp doer mannen, Broeders⸗ Sultk wast 
ro inbouden: ooch Petri pententie dewelcke wel bitterlick,! 
Ee be rechue weende / maer En liet nietaf tehopen, …… 
Vere Dan ee Boewe alte defe Dingen woerachtigh zhn/ 
Bepr- foo ig nochtans de nacm pemtentie (foo Deel 
ãAct azo 21e ick pt De Schrifture verſtaen kan) anders te 
zond Pie SE verſi aen Want dat fi Het geloden vervaten ons 
bekeeringpe der de penitentie / dat ſtrjt teghen het ghene dat 
eu moeten Paulus ſept in de handelinge der Apoftele/t dat 

niet onder ho den Gaden ende Heydenen betupeht heeft pe 
Begrepen … Mitentie tot, Bodt onde geloave in Icſum ch⸗ 

ſtum: * Daer hp de penitentie ende het gelak ú 

2. Sam: 
13. 16. 

pitrels / ban 
Defe af dep: 

zijn / maer 

men moe tie bertelt als tee verſcheyden Dit n · Wat fullen 
beren fepep, Wp dan ſeggen⸗ Kan de waerachtige penitentie 
Elte } 

Boeck. Fol. 108. 

zijn fonder getoove f Meer. Maer hoewel fp niet 
en kannen berfchepder worden / foo moet menfe 
nochtans onderfchepden. _Gclijck bet geloobe 
niet en ig fonder hope / ende nochtans zijn bet 
gheloove ende de hope verſcheyden dingen : alſoo 
oock De penitentie ende het gheloove/boewel ſy 
met eeuwighe bande aen malkanderen hangen/ 
foo willen fp nochtans meer aen malkanderen 
ghevoeghdt / dan met malkanderen vermenghdt 
oben. Ende heten is voorwaer mp niet ver⸗ 
borgen dat onder den naem Penitentie,de gants 

fche bekeeringhe tot Godt vervac: wordt / maer 
ban het geloove niet het minfte Deel en is. Maer 
op wat ghevoelen ende mepninge Dat gheſchiet / 
Dat fal feer lichtelick gheſien worden / als haer 
Kracht ende nature fal verklaert worden. Pez Be overs 

naem der penitentie wort bp denhebreen geno⸗ [EASLuar Des 
men ban bekeringe ende Wedercominge ende BP veerviage zen 
de Griechen ban beranderinghe des fins ende 
des raets. Ende de fake felbe en comt met deſe 
t\mee bedupdingen deg naems niet qualick over 
een:waer van de fomma is / dat wy ons Lan ont 
felven afwenden ende tot Bod bekerensende onfe 
oude berte aflegghen / ende cen nien aennemen. 
®aerom foude men na mijn berftant mogen de f .ijninade 
penitentie aldus befchzijven/ te weten / dat ſy is der ſaeche 

| een waerachtighe bekeeringhe onfes levens tat feifs : ofte / 
wa 

Godt / welcke beheringe komt upt ernftige cube „, 
opzechte vreeſe Godts ende in de dodinge onſes 
vleeſchs ende des ouden menſches / ende in De le⸗ 
vendigh⸗ makinge des Gheeſts gelegen is. Op 
deſe Wife moct men alle De predikinghen ver: 
flaen / daer mede de Propheten boostijden / ofte ro Piopber 
de Apofielen daer na / hebben te haren tijde DE aponeten 
menfchen tot penitentie bermaendt. · ¶ Want fp voorshedra⸗ 
ftonden alteenlick Daer na dat de menſchen dooz Brein ende 
hare zonden beſchaemt ende door vreeſe Des oor⸗ 
deels Godts benaut zynde /fouden boor God / te⸗ 
genden welcken fp geſondigt hadden / neder val⸗ 
ſen ende hen ſelven vernederen / ende door waer⸗ 
achtighe bekeeringe tot ſynen vechten wech we⸗ 
derkeren · Daeron worden deſe woorden ſonder 
onderſcheyt van hen gebruyckt in eenderley be⸗ 
dupdinge: Bekeeren ofte weder keeren tot God / 
beteringe doen ende penitentie Doen. Dacrom 
fept oocũ de heplige Biftozie/ dat men penitentie 
doet / tot Godt ofte na Bodt / te weten /als de 
menfchen die Bodt verlatende in hare begtjeers 
lickheden dertelhept bedreven hebben / beginnen 
ſhnen woorde onderdanigh te zne / ende zijn bez 
rept om haren Leytſ man te volgen / ende voor te 
gaen waer hp henen roept · Ende Joannes ende Luc. 1. 8. 

Paulus hebben ahefepdt Dat men fal vzuchten zon — 
vᷣoortbrenghen die der penitentie weerdigh zy / — 
door een Teven fe leyden dat ſulcke beteringhein 
allen wercken betuyght ende vpt wijst. 
6 Maer eer Wp boorder voortggen / falhet  Lilacrdere 
nut zijn de beſchryvinge die Wp geftelt hebben yreirsarnse 
Rlaerlichker upt te legghen· Want in drie hooft- J—— 
ſtucken voornemelick zijn te aenmercken · Ten welcke be- 
eerften als wp de penitentie noemen bekeeringe fart tide 
des lebeng tat Bodt/fao epfehen vp ecn beran: | arerien 
deringGe niet alleenlich in uyi wendighe Wert Dar de boer: 
ken / maer in be ziele (cle : De welche haer out” beerdighert 
hepdt afghetept hebbende dan eerft vruchten det sispe ves 
wercken upt haer booetbzenghie / Dic hacrder rebens rat 
vernieuwinghe betamen. Det welcke de Pzo: Boor. 

phete Wil uptdruckẽ alg hp den genen Die bp tot Ezec. 13-31.” 
penitentte roept/gebict dat ſy hen (elven ecn nieu 
herte maken. Daerom dickmaels als Moſes wil 
den Iſraeliten bewiyſen hoe fp hen ſewen door 
penitentie ouden tat Bodt bekeeren / fo leert hp 
dat het moet ghefchi'en upt gantſcher herten / 
eu upt gantfcher ziele (melcke wife ban fochen 

dickmae 

t be be⸗ 
eringe zy · 

Datſe ban 

Matth. 3. 2. 



Cap. 3. 

dickmacl bp de Propheten abebzupcht. Wordt / 
ghelyck wy fien ) ende ais hp dat noemt een be: 
fnúdinahe des herten) foo wozpt hy de in wendi- 
ghe boofe geſmtheyt upt. · Maer daer en is geen 
plaetfe \uaer upt men bet mach doorſien welck 
De rechte eughenſthap der penitentie zp / dan upt 
fet gierde capittel Jeremie: O Ffrael (fendt de 
Heere) ift dat ghy weder keerdt / fao keert weder 
tat mp. Ploeght u cen Zaep-landt/ende en wilt 
niet zapen onder de Doornen. Woꝛt den Heere 
befneden/ende neemt wech de Poor· huydt uwer 
herten. Bier fiet ghp Goe hp verkondight dat fp 

ere. 4-1/3. 
Der ſelber 

befchijbuuiz 
gie. 

gheenen Boogtgancken ſulen doen in de aennes | U 
minghe der oeffeninghe der vecht veerdichept / ten 
zu Dar de godlooſ heydt eerſt zp pt tet binnenſte 
Des Gerten uptgeroept. Ende op dat hyſe gron: 
delick vervueche /, foo bermaendt hp_dat fp met 
Godt te handelen hebben / bp den welcken men 
met untvlucht te ſoecken niet upten richt: Want 

peekin iuge, OE Daet een dod bel herte Om defer ſaecken wille 
genomen … befpat GEſaias den verkeerden arbepdt der abe: 
pan contra veynſden hypocriten / dic wel neerfkichlich ſton⸗ 
rie dungen. Den nae De uüptwendighe Beteringhe in de cerez 
Eſai z8.6. monien / maer Gieren tuſſchen en fochten fp Die 

pachen Der onqberechticheden „Daer mede fp De 
arme ghebonden Gielden/ niet te ontbinden. 
Waer Gp ooch feer wael bewſt in wat wercken 
En onghevepnſde penitentie eyghentlick ghele⸗ 
ghen zp. 

. Dat de 7 Wettweede hooftſtuck der befcljzijbinghe der 
boetvcerdige Penitentie was dar Wp gheleert hebben dat fp; 
— Bt tomt upt opzechte ende ernſtighe bzeefe Godts. 
vechter enoe Want eer het herte tot Beteringhe beweecht, 
eeuftrae bzez wort / fa moet het doog Get bedenchen des Gods, 
fe Boos. licken oordeels verweckt worden. Want waer 

Dit ghedachte gantſchelick in het herte is gheſe⸗ 
ten / dat Godt eenmael fal ep den rechtſtoel ſit⸗ 
ten om rekenſchap ban alle Wooden ende Werc? 
Ken te ontfanghen: ſoo en laet het den ellendighen 
menſche gheen ruſte hebben / noch eenen ooghen⸗ 
Blick tte ſynen adem verhalen / noch ſtille zyn / 
ſonder ophouden verweckende ende rg ed 
am naeen ander voornemen des levens te ſtaen / 
op dat hp mach gheruftelick tot dat oogdeel ta: 

Paerontis men. Daerom dickmael als de Scheifture tot 
ben orange, Penitentie bermaendt/ (oa brenaht (p oock De ghe⸗ 
ten enne dachteniſſe des oordeels voor / ghelyck by Jere⸗ 
poftel? men⸗ miam / daer Gpfepdt : Op dat moghelick mijn 
hed —“ toorn niet upt en gae ghelijch een vper / ende. bat 
betoogveet Daer niemant en zp Die het can uptbluſſchen/ om 
Bands, de hoof hept uwer wercken. Item in de predikin⸗ 
* * ena. a. ge Pauli tot de Wthenienfen:*Ende dewijle God 
ALEID De tijden deſer onwetentheyt dus lange heeft ater. 

geften / fo vercondicht hp nu den. menschen dat ſp 

Beꝛeedere 

alte alomme penitentie Doen: om dat hp. eenen 
dach verordent Geeft / im welcken Gp fal de werelt 
oordeelen in gherechticheydt / ende in veele andere 
plaetfen. · Somtits bewyſt de Schjziftuere door 
de ſtraffen die geſchiet zyn/ dat Bod een Kichter 
is / op dat de ſondaers bp haer (elven overdenc⸗ 
fien dat het qualicher fal met hen gaen ten zy 
dat fp hen felven in tijt beteren, Bhp hebt een 

___grempel. Beuteronom in her xxix. Capittel, 
DAregainge : 
deſes tiueee 
ben sruer in 

viugte / ghe⸗ 5 : ze TENDENS 

puugr esp cen oazfake der genitentie: En de droefheyt Die na 

gaulo. 
allee 

—22 en vergrouwen voor de ſtraffe / maer dock DE 
zonde ſelve Gaten ende vervloecken / als up ver⸗ 
ſtaen dat fp Bode miſhaecht. Ende dat en is geen 
onder / aut waert dat up niet ſcherpelick 
gepzichelt enn Maaren / foa en foude De luphendt onz 
fes bleeſchs niet connen ghebetert worden: jae de 

Hoede génade Chrifti ontfangen wert. 

Ende dewijle de beeeringhe begint van de ver⸗ 
grouwinge ende haet der zonde / daerom ſtelt De. 

be befev;ije Apoſtel de droef jepdt die na Gods wille is / tot, 

Gode wille ie noemt: hp als up niet, alléénlitk 

prichelen en ſouden niet ghenoeeh zijn/ / om de on: 

U WedE weer⸗ 

fe een beghin der penitentie: Want of fchoon 9! PA de 

het boogneemfte deel Der rechtveerdighepdt is / 
Gode (jn recht ende eere gheven / Waer van hp 
Godtlooflich berooft wozdt alg wy boornemen 
ons onder ſjn macht niet te onderworpen· 
8 Ten derden moeten wy verklaren wat het z. Dat de 
38 dat Wp fegghen dar de penitentie twee deelen „orn eerdre 
beeft : te weten (De doodinghe des vleeſchs / ende in De afie 
lebmdigh-makinge deg Geeſts. Dit wort door bümbe des 
de Propheten nae bet verſtant Dee bleefchelicken Deesfebee en 
bolcr wel flechtelicker eñ groffelicker / maer nach: makindebee 
tang claerlick upt gedzucht/als (pfeggen: f Laet Beernes. 
bet quade/ende doet het goede. Ptem/ £ wordt „Dele bende 
gewaffchen ende weeft reyn doet (het quaet Auer oren, LE 
wercken, wech ban mine ooghen. Auſt van Pzopperen, 
quaet doen/leert wel doen / foecht aogdeel / komt t Bfal.54.15. 
den verdzuchten te hupe / Ec. ant als fphet * Ears 16. 
bolck wederroepen van booſhept / foo eyſſchen fn 
het berderf ende wechnemen Des gant{chen 
bleefche/ Get welche bol booſheyt ende berdzaepte 
bept ig. Wet is een gheheel hart ende waer 
dinck / bunten ong ſelveñ te gaen / ende batt onſen 
nätuerlicken aert te berbhupfen. Want men moet 
níet atten dat bet vleeſch wel ghefforbdenis/ten 
zy bat al aat Wp ban one (elven hebben / upt⸗ 
ghewiſcht zy · Maer dewile de gantſche gefint? zom. 
heydt des vleeſchs is vpandtſchãp teghen God / ere verve - 
faa is de verſaeckinghe onfer natuere de eerſte in⸗ deſe ſtucken 
ganck tot de — fijnder Wet. eneeck 
Daer nae beteeckenen De Prꝛopheten de vernieu⸗ verktacrt. 
winghe met de wercken die Daer upt bolghen / te 
weten / rechtveerdigheyt / oordeel ende barmher⸗ 
tiafepdts Want Het en foude niet ghenoech zijn 
fulche. wercken Ro en te doen / ten zu dat 
eerft De geeft ende (et herte de ghefinthepdt des 
rechtueerdighentg / oopdeelg ende barmhertig⸗ 
hepdts aengedaen Gebben : het melche ghefchiet 
alg De Btjeeft Gods onfe zielen met fijn hepſig⸗ 
heyt Befpzenat hebbende / alſoo de ſelve met nieue 
we gedachten ende gheſmtheden begaeft/ dat fp 
mo de ntew geacht Wotden. Ende 
vooraêr gelijck wp ban natuere zyn ban Bod 
afghewent / alfoo en fullen Wp nemmermeer 
ffaen nae het ghene dat recht ie / ten zp Dat wy 
watten berfaken. Daerom wort ons (oa Epy:(.4, 

enichmael geboden den ouden menfche upt te sd sor 
doen de vaerelt ende het vieeſch te verfaethen: onz 
fe Begheerlichhgeden te laten baren / in Den gheeſt 
onſes verſtandts vernieuwt te Warden. Ende — 
ſeffs de naem doodinige, bermaent ons hae ſwaer 
het is De oude natuere te vergeten : ant wp verz 
ſtaen hiet upt dat Wp hiet anders gheſchickt en 
worden tot De vreeſe Gods / noch de beginfelen 
der ofthe Ke on, dan als wy door het 
fwtert des Geeft geweldiglick gedoodt zijnde) 
te riete ghemaeckt worden: ghelyck le God 

ercon⸗ 



Ì Ì 
Ì 
| 
| 

| ſoꝛonck nez 
men. 
NAom.6.6. 

Het I 
wercandichde Dat het noodich zy Dat onfe ghe⸗ 
mep natuere Bergae / op dat wp onder fijne 
kinderen gherekent worden, 

Baer wor jy 9 Sithepde abeerijgen Wp Door de deelachtic⸗ 
Paree Gepr Ehrifti, ADanr wt dat aap wacrachtichtijek 
í (pas doodts deelachtich zjn; foo Woet onſe oude 

m̃enſche door De cracht ſyns doodts ghecrupſt / 
ende het lichaem der zonde ſterft / op dat de ver⸗ 
dorventheyt der eerſter natuere niet meer crach⸗ 
tich / en zy. Iſt dat wp der wederopftandinghe 

Cap.3. 

deelachtich zijn / ſoo Worden wp daer door ger: | 
Weet tet nieuwiehept Des levens / De welche met 

gerunt _ Derechtveerdichept Gods over eentomt. Soo 
bolcht/datde bedupde ick Dan de penitentie met eenen woor⸗ 
— de / Dat fp de wedergheboorte / de welche tot 
Der ES geẽ ander epnde en Dient dan dat Get beelt Gods 
Dau cen ver- Dat Doo? Ndams overtredinghe befmet ende by⸗ 
beteringe des 

beelt Sodts apfga teert de Apoſtel als Gp fept : * Wp alle met 
*2,C023018, ontdeckten acnfichte De eerlyckheyt des Weeren 

voor ooghen fEellende / worden cot Get ſelve beelt 
Herandert Ban eerlijckhept tat eerlyckhept / zhe: 

E@pbef. 4,23, Dek Ban den Gheeſt des Heeren, Prem: Woedt 
Bernieut daor den gheeft uüwes verſtants / ende 
Boet aen den nieuwen menſche Die nae Godtis 
gheſchapen in vecht veerdichept ende heplichepdt 
der waerheydt. Item erghens: Ben nieuwen, 
menfche aen doende Dic vernteut wort na de kẽ⸗ 
niffe ende beelt des ghenes die hem gheſchapen 
heeft, Da worde wp dã doo? deſe wedergeboor⸗ 
te / door de weldaet Cheriſti weder opgericht tot 
de barmbertichepdt Godts / vande welcke Wp 

1eCoz7era, door Adam gevallen waren : opp welche mite het 
den Deere behaccht alle Die Wederom te rechte te 

engẽ /die Gp tot de erve des levens aen neemt. 
wak hoe defe Wederoprechtinge en wort niet op eÉ 
nen corsenn ©” ure / ofte Dach/ ofte jaer volbracht: maer Bodt 
tijt niet bor- Wiftht De verdorventheydt des vleeſchs upt in 
baacht/ maer fijne vercorene met ghedurighen / jae oock 
fien pref or, ſomtydts met tragen voortganck: Gp ſupvertſe 
festevens Han ontepnichepdt / ende heplichtfe hem tat tem: 
uptgeſtreckt gelen /alle hare ſinnen rot waerachtighe npberz 
ot, bept bernieuwende / op dat fp hen ſelven haer lez 

den lanck in penitensie oeffenen : ende opdat fp 
Weten Dat Defe ſtryt niet gheepndicht en Wordt 
anders dan pen. De doot. Baerom ig de onghe⸗ 
fchiethept Staphyli des fchandelijché crſſchers 
ende ãfwickers temeerder / die ſeyt dat ick den 
ſtandt des teghenwoordighen levens met de he⸗ 
melfche glorie dermenghe / als ick upt Paulo ſeg⸗ 
he dat het beelt Gode is waerachtighe heplic: 
—— rechtveerdicheydt. Maer aſſuien een 

diũck beſchryft / ſoecktmen dan niet de gheheel⸗ 
hepdt ende volmaecktheyt daer van? Nochtans 

en. berfoerktmen niet Dat de waſdom plactſe 
Geeft; maer ich legge dat het beelt Godts in ee⸗ 

E C 

dol. zeres 

2. Coꝛ. 4.4 

hint / foo verre Gp de ghelyc⸗ 

—— —— niet alfaa dat fp als volle beſittin⸗ 

dert 

7 vens ene ni 5 
— „ende niet alleenlijck geoeffent worden / maer aoc 

na geſchẽt was / in ons weder opgerecht worde. 

m de fijne dat De heerſchappie eñ overhant der 
zonde tn hen te mete wort (waatbp gheeft hen 

II.Boeck. — Fol. 100 
fp2upten die hem tat zonde locken ende verwec⸗ 
ken, Sp Bekennen oock Dat de heplighen noch 
met cranckheyt Der boofer begheerte bevangen 
zyn / foo Dat fp niet en connen verhinderen dat fp 
ſomtyts tot oncupfchept / ofte gievichepdt/ofte 
eerfoechinghe / ofte tat andere zonden ghekit⸗ 
telt ende verweckt Worden : Ende Get en ig 
niet noodich met grooten arbept te onderfoce: 
ken wat de oude Teeraers Gier van ghevoclt 
hebben / dewile Auguſtinus alleen hier ín can Senses He 
ghenoech doen’ Die haerder aller fententien ende oe begeerlich: 
gevoelen heeft getrauwelijck ende met grooter vert in ven 
neerftichepr verfamelt ende bp een geftelt, Dog weverberbor 
mogijen dande Heferg pt Gem nemen / ift dat WU Lr, 
fp willen pet ſekers Yan het ghevoelen Derjouden xiv.ad Boni, 
Heeracren weten, Maer tufichen hem ende ong + Hib setie 
mach Dit verfchil(clijuen tezjn/ te meten / Dat Zana 
hy wel toe laet Dar de ghelodvighe ſoo langhe ©" 

‚als fp in het ſterffelhycke lichaem Woenen/ 56u al: gom 78 
| faa met baofe begheerlhyckheyt bevangen / dat ſp °°° 
| niet en conen zijn (onder begeeren : maer noch: 
‚tang en darf hp Dat gebrek niet zonde noemen: 
‚maer fs te byede met Ben naem ſwackheyt / om 
dat ghebreck te beteeckenen / endeleert dae het 
dan eerſt zonde wordt / als tot het dencken ofte 

|aen nemen fulcker begeerlyckhept / oock het were 
ofte her conſenteren comt: datis / als de wille 
plaetfe gheeft / der ecvfter Begeer lijckhtept. Maer 
wp achte dat ſelve zonde te zijne / Dat de menfche 
met eenigerlen begheerljckheydt teghen de Wet 
Gods woest gekittelt. Ja wy ſeggeñ dat de ver: 
draepthept ſelve Die ons ſulcke begheerljckheyt 
baert / zonde is. So leeren wy dan dat in De Bep: 
lighen althts zonde is / tot Dar fp van deſen ſterf⸗ 
felycken lichame verlof Worden : oant in haer 
vleeſch fidt De verdraeptheyt tat quade begheer⸗ 
ten/de welcke teghen de rechtichept ffrt, och 
tang en laet Wuguftinus niet altjts Dat felbe sern.one 
Zonde te noemen / ghelyek als hy ſeyt: Paulus berv.sporres 
noemt dat zonde / daerupt alle zonden comen 
inde vleeſchelycke begheerljckbept, Dit felve fa 
bele de Heyligen aen gaet / verlieſt de heerſchap⸗ 
pie op der aerde / eñ vergaetin den Hemel, zet 
welcke woorden hp bekent dat de geloovighe in 
zonde fchuldic zn, fa verre fp met begheerinehe 
heden de vleeſchs bevanghen zjn. 8 
rr Ende dat de Seheifture fept dat Godt fn epy. 26,22 
ghemepnte gan alle zonden fupbert / om dat hy Een plactfe 
de genade Der verloffinge belaoft doo? dE Doop/ Wi Hitlol 
eft valbzenat in (ne uptbercozene / Dat verſtaen gevijne augu⸗ 
wy meer van de fehhult Ban van de materie Die Mini mepnins 
zonde. God maeckt Wel Doo de weder geboorte en 

le Hoan,r 3%. 
Le eq 8.45 

Auguſtini 

Mor 7er8s 

den geeſt / waer Boor fp in den ſtryt overwinnen 
erde te boven gaen) maer de zonde laet alleenlc 
af in hente reguceren / maer niet te Woonen, 
Daerom fegahen wy dat de oude menſche alfoa Antwoor 
is gecruycicht / ende dat de wet der zonde alſoo 
iste niete ghemaeckt in de kinderen Godts / dat moms6,5e 
daer nachtans overblyfſelen blijven / niet am te 
regneeren ofte heerſchappie te bedrhven / maer 
om hen door het bekennen harer ſwackheydt te 
vernederen. Ende Xp bekennen dat de over⸗ 

Bewijs 
Hes ant⸗ 

Ten 



Cap:3 5 
Een cevften dat hy daer ſpreeckt in den perfoon 
eens wedergheboren menſches / dat hebben Wp 
ergens bewefen / cũ Auguſtinus overtuycht dat 
met ſtercke redenen. Ae ſwyge Dat Gp deſe woor⸗ 
den(guact)ende zonde gebrũnckt / of De gene Die 
ons teghen ſtaen / ſchoon moehtenpet tegen Die 
oorden Beat bꝛenghen: Wie ſal nochtans ver⸗ 
ſaken dat de wederjpannichepdt teghen de Wet 
„Gods niet quaet en ĩs? wie ſal verſaken dar de 
verhinderinge Der rechtvrerdicheyt zonde zat eñ 
wie ſal verſaken dat daer ſchult im is / daer ghee⸗ 

2* Bewijs) 

upr Des 
ets ghe⸗ 
Hor 

Paulus van defe cranchhept. Boven defen heb⸗ 
ben wp ecu feker bewijs ban De Wet / doop de 

wepuige wooden verclaert worden. Pant ons 

ſteſhche eitendichept ist Ende alle deſe Dinge fept | 

welcke deſe geheel queftie ofte Hraghe can met , 

moet geboden Godt lief te hebben upt gantfcher 
herteũ / wor gantſcher ziele / ende upt aller macht, 
Dewile atic de Deelen onfer ziele behooren alſoo 
van de liefde Gods beſetẽ te zyne / ſo iſt ſeker Dat 
Die den gebode niet genoech en doen / die oockeen 
feer lichte begheerlhckheyt ofte gantſchelyck ee⸗ 
nich ghedachte in hee herte connen toclaten/ 
Waer door fp af ghelepdt Worden ban de liefde 
Godts tot pdellepdt. Want wat fullen Wp ſeg⸗ 
gent zjn dit niet machten der ziele / Dat wap hae: 

‚Beemt en is Han onfe ghevoelen. 

Hoe de genade Chrifti ontfangen wort, 
fo geeft Gp genoech te kennen/ Dat Gp niet fo ſeer 

Dar Lan 
13 Wy fullen fonmughe andere fententien bete ghetup⸗ 
upt Gent doopt brenghen / Waer upt Get claerder Benen 
ig war hp gevoelt, In den tweeden boeck tegen vzacpt wore 
Julianumfepthp : Defe Wet der zonde ig wer: ven/die ſhgen 
gheven inde gheeftelijche wederghebagpte/ ende ſiu orenen. 
bijft in den ſterffelycken vleeſche. Te weten/ ſy 
is vergeben om dar de fchult ende vErdoeminge 
ig wech ghenomen in het Sacrament door Het 
welcke De gheloovighe wedergheboren worden : 
ende fp blijft / Want fp wercht luften teghen 
welche de gheloovige ſtryden. Item / Doa wort 
dan De Wet der zonde (De welcke ooc in fo qroot 
een Apoſtels leden was) vergenen in den Boop/ 
maer niet gheeyndicht. Item̃ / de Wer det zonde 
(de Welcke blijft eù haer fchult vergheven waat 
moden Doop) heeft Ambzofius ghenacmt onghez 
rechtichept : om dat Get. onrecht ig Dat het 
vleeſch luftet tegen den gheeſt. Item / De zonde 
is gheſtorven in Den fchult in De welcke fp ong 

Bomtzerse 

hielt: ende fp ig wederfpannich oock daot sijn: 

felijch beroert worden / dat wp met den ghevboe⸗ 
Ten ofte finnen aen nemen / dat Wp met den verz 

Cbeſlupt. Der ziele de pdele ende boofe ghedachten tot hem 
toe ſaten / bewyſen fp Dan niet dat fp ſoo Beel zijn 
Han der liefde Gods poel gheworden? Daerom 

tande begrijpen 2 Daer omme als defe machten | 

foo Wie niet en belijt dat alle begheerten des 
vᷣleeſchs zonden zijn : ende dat de cranckhept der 
„boofer begeerte die fpde voncke ofte Den oor⸗ 
ſpronck noemen / ig de fantepne Der zonde ; Die 
moet verſaken Dat de overtredinghe Der Det 
30de ig, 

Dinuch 12 SAE Dat het pemant ſchynt onghefchicht te 
Bat maetde zijne dat alfo ganticheljch alle begeerlyckheden 
eraf de o2 de welefse de mienfi che natuerlijck beweecht 
wezen woatfwerddemt ende geftraft worden / de welche 
terieke tegen zijn Dan Godt deu auteur de natuere in Den 
a — menſche ghegheven: Wp antwoorden Dat Wp de 
SODStED- ‘aften ende Begeerten niet en Verdoemen noch 

ſtraffen die Bod Geeft Ban der eerfter feheppin: 
„ge aen alfo in des menfchen natuere ghedruckt / 
Dat fp nict en tonnen Daer upt gheroept Worden 
fonder ooch mede de menfchept ſelve wech te nez 
men, Maer wp verdoemen alleenlek de onma⸗ 

tighe ende ongebonden raeringen/ Die teghen de 
opdeninge Gades firijden, Maer nudewijle door 
de verdzaecpthepdt Der natuere alle machten der 
zielen fa ſeer zjn verdorven ende geſchent / dat in 
allen doet eñ wercken altyts onozdentijchept 
ende onmatichept gewonden wort: fo (eggen Wp 
dat de luften ende begeerten gebreckelyck zijn de 
ijle fp niet en connen ban ſũlcke ongheſchickt⸗ 
hept ghefchepden worden. Ofte (ift Datmen de 
fammader fake Witt met Wepnigher Woorden 

Jiet 1D bee hebben) wp leeren dat alle begheerlhekheden der 
ie son, menfchen boos zjn ende fondichj:niet fog verre ſy 
maer (a bees natuerlyck zjn / maer om dat fp ongheſchickt eñ 
als lean, Onozdentlick sijn. Ende Dat fp ongheſchickt ende 
woroanjp / ono?dentljck zijn/om dat upt de verdorven ende 

„ berwowen/ Befmette natuere niet reyñs noch opzechte on 
gheihekais can oogt comen. Ef Auguftinus en ig niet (00 

ern vermit wel fomtijdte dat hyſe niet en noemt 
#0 Banmfa. zonde / alg hy meer dan te feer Den nijt ontfiet 

Daer nrede De Pelagiancu hem ſochtente beſwa⸗ 
ren: nochtans dewhle hp fchrijft Dat de Wet der kinderen Godts die mt zjn in den ſtant der 
zonde in de Heplighen blijft/ eñ Dat alleentijck de | onnofelhepdt weder 
fehult ende Verdoeminghe mort wech genomen, | moeten ſozchvuldich zjn / 

Berre ban Befer leere gewekken als het ſchynt: hp. 

de / tot Dat fp met volmaeckte begravinge wordt 
gheneten, An her vijfſte Baeck: fch2öft ha noch 
claerlycker: Gelck De blinthept des Herten zon: 
deig/ Waerdoop menin Bodt niet en ghelaoft/ 
ende (Eraffe der zonde is / waer doo het hoo⸗ 
veerdich herte weerdelhck gheftraf: wordt / ende 
oorſake Der zonde is alg door De blinthepdt ded 
herten pet bedzeven Wordt / alſoo oock De luft 
en begeerlyckheyt Des vleeſchs tegen de welt⸗ 
ke De gacde gheeft luftet/ig zoudeswant daer in 
ig onghehoorſaemhepdt teghen de Geerfchappie 
des Gheeſts ende verſtants / ende is ſtraffe der 
zonde / want fp is een vergeldinghe det verdien⸗ 
ften des onghehoorꝛſamen / ende is oopfakeder 
zonde / om Dat Die afwjckt Die Daer in bewil⸗ 
licht / ofte omdat de ghene Die gheboren wordt / 
daer mede befmet wat, Wiernoemt ho tzonde 
fonder twĳfelinghe : Want als de dwalinghe nu 
waste neder ghelept / ende de waerheyt bever 
ſticht / foo en vreefde hy De lafteringhe ende Hal: 
fche beſchuldinghe ſoo ſeer niet, Ghelyck oock 
in het gr, Sermoon in Joannem / dat hp upt 
het gjevoelenfjns Gerten aldus fpeeecht bupz 
ten kwiſt oft ſtryt? Iſt dat ghp met den bleefche 
Dient der Wer Der zonde) foo Doet dat De Apoſtel 
fepdt. Laet de zonde gheen heerfchappie hebben 
in uwen ſterffelycken lichame om haren luften 
onderdanichtesjne, Ho en ſept niet / dat daer 
geene en zp/maer Dat fp niet en regneeren. Soo 
ſanghe al& gho leeft moet de zonde zyn in uwe 
leden : maer laet haer pmmers de heerfchappie 
ontnomen worden / datmnen niet en Doe Dat ſy gez 
biet, Die befchermen willen dat de Begheerlijcke 
heydt heen zonde enig / pleghen boort te ben: 
hen dat Jacobus fept:De begheerljchtept alg cobi. 
p ontfanahen heeft/fao Baert (p de zonde. jaer atoer-15e 
Dit Wot fonder cenighe maepte wederlept, 
Want ig het dat wp't niet en verſtaen dat Fats: 
bus dit fpreecht van de boofe wercken allee Ee 
ofte ban De zonden die doo werck gheſchien / ſoo 
en foude oock de boofe wille gheen zonde geacht „mon andere 
worden. Ende dat hp booſe fkuciten ende wert⸗ tegentnoz: 
Ken noemt De vrucht der begeerlichept / de Welc: Pinge der 
Be hp zonde noemt / Daer wpt en volcht niet ters srne ede 
ftont piet AL niet en zy cen quaet iverrijnen 
Dinck ende berdeemelijck soor Godt, “teabende — 
14 *Sortmighe Wederdoopers te defen tijde pidteriae bes 
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- Diedefere: DE Prophetengheleert hebben / den welcken-het Wy 

Het [I 
vleeſchs te wederlouden: maer datmen de lep: 
dinge des Serſts moet volgen / ander des wele⸗ 
kes dryvinghe men nemmerner er ſal Dwalen. 
Per en ware niet te ghelsopen dat de gheeſt des 
m̃enſchen ſoude tot ſuſcke uptfimnichepdt vallen / 
Waert dat ſy niet deſe hare lſceringhe openbaer⸗ 
lyck met hoochmoedieheyt en beleden. De welc⸗ 
ke mel wanderljchk ende onghefchicht is / maer 
Het is recht dat fp om harer godlooſer ſtoutie⸗ 
heyt wille ſuleker ffvaffe Daalen / Dre voorghe⸗ 
nomen hebben de waerheydt Bodrs vet leugen 

zAntwoort te veranderen. Sal danalfoo alle onderſcheydt 
a epe: tuffthen eerlhek ende oneerlyck / recht eude on- 
kelijcke gov. recht /gaet ende quaet / deücht ende ondeucht / 

van werh ghenomen moden ? Sulck onderfchept 
alkenen, (feggben{p)te-uptde vervioecinnghe des ouden 
gekwoouctieke Adams / upt de welche wp 5zyn door Chriſtum 
dinghevort: verloſt. Datdannu gheen onderfchepe zijn ruf 
deckt wort · ſchen hoererie ef cupſheyt / oprechticheyt eñ bez 

droch / waerhept eñ leugen / rechtbeerdicheyt eit 
roovbinge? Doet (ſegghen ſy) de poel vreeſe wech: 
de geeft en fatu niet quaets gebiedẽ / ſo verre gijp 
uſclve geruſtelyek eñ onbevreeſt ſyner druvinge 
eñ beweginge over geeft Hie en ſgude van fulcz 
ke wonderlheke ongheſchicktheyt Gem niet ver⸗ 

Cap.3- 

ſchricken? Ende nochtans is Dit cenghemepn | 
wiyſheydt ap de ghene die door uptſinnighe on: 
tupfGepdt berblint zijnde /-herghemeen ghevoe⸗ 

2, Antwoor, len Berlejen heben, Maer ick bidden hoedani⸗ 
genomen van gen Chriſtum ſmedon fp ons / ende hoedanigen 
eenige gro⸗Fheeſt gheven fp uptt Tant wy bekemeneeñen e angez 
reg Cheiftum/ende eenen ſhynen Gheeſt / den welcken 

Bendapspinge-GEyangeliunv Bercondieht dat hy is gheopen⸗ 
Abeeyot Baert geweeſt van welcken wp Daer in niet fulcr 

enbaozen. De Gheeft en ig gheen patroon noch 
Hoorfprake des dootflachs/ hoererie / Droncken: 
fehaps/hooveerdichepts / twiſts / giericheyts eñ 
bedrochs: maer is de autheur der liefde / cupſ⸗ 
heyts ſoberheyts / zebaerheyts / vredes / matic⸗ 
heptsjen waerheyts. Wp en ig niet vol draepin⸗ 
he noch en drijft niet oiwoorſichtichlyck recht 
eit onrecht / maer is bal wjfhepts eñ verſtants / 
waer mede hy behoorlie vecht eñ onrecht onder⸗ 
fehept. Bp en verweckt niet tat ongebondẽ ende 
enmatige vephept : maer gelijck hy het vecht van 
het onrechte onderfchept/alfa leert hp oock mate 

houden /het quade vſien / het goede volgen. Maer 
Wat wille wp lãger arbeydẽ anr deſe beeſtelicke 
raſerie te wederſegghen? De Gheeſt des Weeren 
is den Chriſtenen met een beroerliyck gheſichte / 
„Dat ſy miſſchien fouden ſelve daor eenen droom 

De derde 
antwoot / 
Daer in De 

terevanne \ Mhemaeckt/ofte van anderen gedicht / ontfan- 
bekeeringhe hen Gebben /maer (p ſoecken ſyn keimiſſe dode 

Eonnerpcke iechſhek in de Schriftuere / maer in deſe twee 
debentegen Dingen van hem geleert worden / te weten / dat 
Defe dwatui=-hp ons is ghegheven tot heplichnakinghe / om 
Bereik Dat hy ons foude van onreynnicheydt ende bez 

ſmettinghe tepnighen/ ende tot ghehoorſaem⸗ 
heydt der Godlijcker rechtveerdichepdt leyden: 
welcke ghe hoorſaemheyt niet en can weſen /ten 
zy dat de begheerlhekheden getempt ende over⸗ 
“Wonnen zĳn / den weſcken fulcke menſchen wil⸗ 
den den toom los maken. Tenanderen/dat wp 
alſoo door ſyn heylichmakinghe ghereynicht 
“moden / Dat Wy nochtans met bele ghebzeken / 
ende met Heel cranckheyt bewanghen blyven / ſo 
Tanghe als wp in befen pack onſe s lichaems bez 
ſoten ende ghenanghen zijn. Hier upt comt dat 
Aap Berre Ban Bolmaeckthepdt zijnde / moeten 
altijts taat voorganeks doen / ende inde zonden 
verſtrickt td meeten Daghelijck daer teghen 
ſtryden. Hier upt woteht oock Bat wy meeten 
de lephept ende ſorghelooſhendt af legghen / 

ate 

I Boeck. Fol.1te, 
ende neerftichtijck waken Dát wy niet dao? de 
liften onſes vieeſchs bedroghen en Worden. 
Cen zn dat wp mogheljck betrouwen dat Betwijsupé 
pup meerderen voortganck ghedaen Hebben tet erempet 
dan de Apaſtel / De welche mochtans van den entede 
„Cugheldes Satans gheguclt wordt / omdat (ie des 
De crachtfoude in (wachhepdt velbzacht wor⸗ * 
„den : ende Die ſuſckenſtryt des vſeeſchs teghen , Cozrzers dengheeſt in fjnsleerchj niet vepnfde. ED 1 
15 Ende dar De Apoſtel in de beſchryvinghe Aom.⸗.5. 
der penitentie ſepen oorſaken of werchen daer 
vã telt / Dat Deet hy met goeder oorſake: De welt⸗ mat vierde 
ke ztjn/*neerfrchept ofte ſorꝛchvuſdicheydt / ant- deel des caps 
fchuldinghe / beranweerdigle / vreeſe / begheer⸗ iboudende 
te /opevichept/ ende wrake, Ende leren maet verten 
gheen wonder ſchhnen Dat ick niet en Berf oor: ge/welcke de 
deelen of deeſe dinghen moeten geacht Moy- aozfakc/ofte 
den oorſaken der genitentie te zijn / ofte wercken BE Deen 
der penitentie : want fp fchijnent bepden te zijn. ofte beroen 
Men machſe ooek noemen ghefintheden Die met vnsben 
De pewitentiesn, Maer dcwijle top moghen Senacnt mos 
deſe gueſtien en vꝛagen laten varen / ef nochtans ars vac is, à 
verſtacn Wat Pamlus meynt / ſoo fullen Wy *2eCoz7erse 
met eẽ flechte upelerginahe te vrede zijn. So fept 
hy dan dat upt Deaef hepdr die na Godt ie /ſorch⸗ 
vutdiehepdr verweckt wordt. Want foo mie ghe⸗ 
vacckt is door een waerachtich miſhaghen om Sorchnul 
dat hy tegheu ſhyuen Bodt gheſondicht heeft / Die dchest. 
Wardt dock mede verweckt tot neerſticheyt 
ende ſorchvuldicheyt om van des dupgels ſtric⸗ 
Kengantſchelyck verloſt te worden / ont ſyn la⸗ 
ghen te beter te ontgaen ende vermden / op dat 

p v oertaen niet meer van de regeeringhe des 
hẽplighen Gheeſts berooft en worde / op dat hp 
niet en werde door ſorghelooſheydt overvallen, 
‘Daer nae comt-antfeluldinghe / de welcke te Dez 
fet plaetfeniet en-beteeckent een beſcherminghe Ontſrhulti⸗ 
waer door de fandaer am Godts oordeel te ante ginghe· 
gaen werſaeckt dar hp gheſondicht heeft / of de 
ſchult clepnmaeckt / maer beteeckent een ont⸗ 
fchutdinghe ende fupveringhe Die meer is ghe⸗ 
teghen in verbiddinghe dan in betrouwinghe op 
ſyn ſake. Ghelyck goede kinderen als hare 
zonden bekemien ende Belijden / maer nochtans 
af bidden / op ende dat haer gebedt te beter ſtede 
hebbe / foo heren fp foo feer als fp connen / 
dat fp De eerbiedinghe die fp den ouderen ſchul⸗ 
diel zyn /nietBerbozpen Gebben ſomma / fp ont: 
ſchuldighen hen ſeben / alfoa niet om te bewijz 
ſen Dat fp rechtveerdich ende ont fchutdich zijn/ 
maer. alleenihek om verghevinghe te ghecty⸗ 
ghen. Daer nae comt verbolgheñtheyt / waer 
Door Be zondaer in hem ſelnyen beroert íe / met Verbolgent⸗ 
Gem felen kijft / op hem felven tooruieh is / fijn bert. 
verdraeytheydt ende ondanchbaerhepdt teghen 
God bekennende. Bp de vreeſe verftact Gp de 
bebinghe daer mede anfe Gerten gheflagen wor: Veeeſe⸗ 
dent / foo Wanneer wy dencken Wat wy verdient 
hebben/ende hee grouwelhek de ſtrengieheyt der 
toopntehepdt Godts is ober de fandaren. Want 
Wp moeten-Dan met wonderlycke ongheruſtic⸗ 
heyt gequelt woeden / de welcke ong onderwijfk 
tot ootmoedichepdt / ende voortaen vooꝛſichti⸗ 
ger maect. Iſt dat upt de vreeſe ſoꝛchvuldichepdt 
comt / daer van te voren geſproken heeft / ſoo 
ſien wy hoe deſe dingen aen malcanderen Ganz 
ghen Begheerte Geeft hp gheftelt ghelytk ick 
meyne ) vᷣooꝛ neerſtieheyt om te doen Dat Wp bez 
hooren eñ blpmaedichept in ghefoorfaemhepdt : 
„waer toe ong moet mooznemelje De bekennighe 
onſer zonden verwmeeken. «Biet toe Dient pack de 
„bperiehepdt die ho terſtont Daerna felt / Want 
daer Doo? wordt de brandt beteechent waer me: 
“De Wp ontſteken worden / als wp ghepzickeldt 

EC ĳ Worden 

CT. berlau⸗ 
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Den wer / 
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Cap.3. Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen vvort, 
Worden met dufdauighe ghedachten: Wat Geb: | felben fonder pemaudts vermaninghe verſtaen / 
berich ghedaen? Waer hadde ickmy felwen ghe⸗ 
Worpen waert datde barmbertighepdt Godts 
mpniet te hulge en quame & Cen laetften comt 
Wake: Want Goe Wp ſtrengher zyn teghen ons 
felven / ende onfe ſonden neerftichlijcker onder: 
ſoecken / foo veel te meerder hope moeten Wp 
ebben dat Godt ons fal ahenadigh ende barm- 
hertigh zyn. Ende voorwaer het is onmoghe⸗ 
Weis Dar De ziele Die Door vreeſe des oordeels 
Godts verflaghen is / niet en (oude haer felven 
qucllende/ Die zake eenfdeelg beginnen, Poor⸗ 
waer de Godtſalige gevoelen hoedanige quel- 
Linge ende pijne de beſchaemthept / ſchande / ſuch⸗ 
ten/ hem ſelven te miſhaghen / ende andere gez 
ſintheden ende beweginghen zyn / die upt de ern⸗ 

Doen wen Higbe bekenninghe der fongen ryſen. Laet ons 
raostante Dan ghedencken datmen Maet mate houder / op 
houven/ gee Dat de droefheydt ons niet en berflinde : Want 
tijch De me) de verſlaghen conſcientien en zijn nerghens toc 
vaer geefvop (eerder gheneghen dan tot verrwiffelinge ende 
dat fooarige hopelooſheyt. Ende de ghene die de Satan fiet 
dzzcfbers door De vreeſe Godts berflagen/die verfincht hp 
beeflue, met Defe liftigiept meer ende meer in Dien Diepe 

wal der droefheyt / op Datfe nemmermeer op en 
facen, De vreeſe en han voorwaer niet te groot 
zyn Die in vernederinghe ende ootmoedigheydt 
epudicht / ende bande hope der berahevinghe 
niet afwijchkt. Nochtans maetmen nae het bebel 
des Apoftels toe fien Dat de ſondaer niet doop te 
groote vreeſe Herladen zijnde/ af en valle / als hp 
hem felven tot mifhaghenroert : Want alfoo 
Blietmen ban Bodt Die ons dooꝛz penitentie tot 
hem roept. Dan Welcker fake Bernardus een 
feer goede Bermaninghe doet. De dzoefheyt om 
Der fonden wille is nootfaechelijck als fp. niet en 
ig fonder ophouden. Ick rade Dat ghy ſomtts 
uwen boer af went Van die (Ware ende benaude 
bedenckinghen uwer wegen/ende dat ghy komt 
tot dat effen velde der gecufter gedachteniffe der 
Weldaden Godts, Laet ong De alffem met hoz 
nich vermenghen / op Dat Wp door een ghefonde 
bitterhept magben faligGept verkrijgen: als wp 
{oo fullen drincken ghetempert met (oetighepdt 
Daer in vermenght. Ende ift dat ghy ban u ſelvẽ 
gebaelt in vernederinghe ende ootmoedighept / 
foo gevoelt van Godt in goedighept. 
16 Pumachmen ooch wel Berftaen hoedanigh 
de vruchten der penitentienzyn / te\meten/ de 
wercken der Godfalighepdt aen Godt ende der 

nwendrae, liefde aen De menfchen: boven defe heplighept eñ 
alsdaecis/ fupverhept inhet gantſehe leven, Somma/ hae 
JR aefpe tot pen pegeljck met meerder neerſtigheyt fijn leben 
Se ieroe tot ſchickt na den regel der Met Bodg/ (abeel te fe- 
Ben mene. … Herder tekenen der penitentie be wijf hp, Daer: 
ſchen. per; Om dickmael al& ong de Gheeſt vermaent 
ieteier: tot penitentie/ foo roept hp ons fomtijts tot alle 
eng, ghebaden der Iet / ſomthts tot de wercken der 

tweeder tafel: hoewel in ſommighe plactfen als 
hp de onrepnichept in de fontepne ſelve / te weten / 
inhet herte gheſtraft heeft/ foo komt hp daer na 

Hib 3.cap. 6, kot uptwendige getupgeniffen die oprechte ghe⸗ 
ere * fupgeniffen bewſen / van welcker fake ick wep- 

nich hier na inde beſchr hvinghe des Chpftelijc: 
ken levens / aleen tafel den Hefer voo? voghen 

moe neerſtig ellen. Ick en wil gheen ghetupgeniffen upt de 
befe vzuchten Propheten verhalem waer mede fp eenfdeels De 
wanden Pr⸗⸗ ongeſchicktheden der gener Die focchen Godt te 
——— paepen met ceremonien / beſpotten ende beij: 
Boorn, fen Dar het enchel beufele zijn/ende eenſdeels ſee⸗ 

ren dat De vpt wendighe gheheelheyt des: levens 
niet enis het hooftftuch Der penitentie / want 
Godt aenfiet Get herte, Doo Wie Wat in de 
Scheiftuere gheoeffent is / Die fal Wel bj hem 

’ 2B:ake, 

Febe 1223 

Sermi. Ie 

in Cant, 

Dat dit 
boo: vꝛuch⸗ 
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keeringe zijn. 

datmen niet upt en recht alfmen mét Godt han⸗ 
delt / ten zp Datmen ban de inwendighe gheſint⸗ 
hepr ende beweginghe des herten beginne, Ende 
De plaetfe Boel enfal niet Wepnich Dienen om 
andere plaetfe te gerftaen: Scheurt (ſeyt hy) uz 
we herten ende nieuwen cleederen, Ende bepde 
wordet int copte verclaert in De Wooden Jae⸗ 
cob: / daer hy ſeyt; repnicht de handen ghp ſon⸗ 
daers / ſupvert De herten ghy Die dobbel zyt van 
herten, Hier int Wozt wel De uptwendighe v2ucht 
ter eerfter plactfe gheftelt / maer dact na wort 

Tael, 2,13e 

Jaco.a.d. 

nochtans De fonteyne ende oorſpronck ghewe⸗ 
fen/ te weten Datmen moet De verborgen onrep⸗ 
nicheden uptwiſſchen / op Dat in onſe herte Go⸗ } 
de cen altaer opgerecht wogbe, Boven defen zijn Otkenbigel 
„Daer eenighe uptwendige oeffeningen die Wp int cen, 
gemepn bp ons (elven gebeupeken alg middelen 4 Belichas 
am ong te vernederen ofte om onfe vleeſch te —— 
temmen: ende int openbaer om beteringhe te Renet, 
betupgen. Ende defe com upt de wrake vande 
welche Paulus ſpreeckt: Want Dit zijn epghen: 
fchappen deg bedzuckten herten/in onfienGepdt/ 
fuchten ende tranen zyn /_cierlijchept ende atie 
fchoonbepdt ſchouwen / alte weltuftichept verla⸗ 
ten, ®aerna fo wie gevoelt hoe groot een quaet 
de wederfpannichept des vleeſchs zp / Dit ſoeckt 
alle middelen om deſe ſelve te bedwinghen. Bo⸗ 
ven deſen foo wie wel overlept hoe ſwaer een ſa⸗ 
ke het zp de vechtveerdichept Gods gefchent te 
hebben / die en can niet ruften tor dat hp Gode 
eere gheeft in ſyn ootmoedichept eñ bernederin: Welke ban 
ge-Âulehe oeffeningen melde de oude fchzjers ornoees ot 
ickmael als fp ſpreken van de vruchten Der pe⸗ te eer” zjn 

nitentie, Eñ hoewel fp de cracht Ber penitentie sbepreſen. 
Daer in niet en ſtellen fo maeté nochtans de Les 
fers mp intgpoede af nemen ift dat ick ſegghe dat 
ich geboele Fte weten poat ick achte dat ſy voor⸗ want ſy 
waer veel re ſeer op het uptwendige faen, Ende bevben in 
if dat pemant de fake Wiffeldek overlept / die fat eederlen 
(hope ick) met mp gevoelen dat fp in twcederlep mate se bnpz 
wijfen zijn bupten den regel ghetreden, Want teu ghedaen· 
dewijle fp foo fect d2onghenpp de lichamelijcke . eN 
Difcipline ende oeffeninge / ende Die fa ſeer boven 
maten pzefen”/ foo hebben (p wel gheniaeckt dat 
het volck te neeeftiger ende te vperigher daer in 
Was:maer fp Gebben eenichſins verdupftert het 
gene Dat Heel meerder fe achten Was. Ten an: 
deren zijn fp ſtrengher gheweeſt in het ſtraffen / 
dan Cheiſtelycke fachtmoedichept een lden/ 
ghelck wp erghens (ullen handelen, Detwijle deſe 
17 JRaer dewjlefammighe het voorneemſte oefleninaben 
ſtuck Der betsringe ftellenin vaften ende weene / DE (ommie, 
omt dat fp in vele plactfen/ ende Hoomemelijc bp poomameties 
* Joelem / hoogen ban Weenen vaſtẽ ende aſſche fe deel dec. 
mefden:{oo moeten wp haer onverftant wech nes Bekcerjnabe 
men, War daer gheſpronen wort Bande veran: Ben:woz: oz 
Deringe des gantfchen herten tot God/ende Lan danich on: 
de fcheuringe Des herten ende niet der cleederen/ HEELAL 
dat camt epgentlijck der beteringhe toesende het mene 
weenen ende vaften en volghen ntet altts / noch *Haelszerze 
nootfakel jck Daer upt/ maer hebben cen ſonder⸗ 
ljcke ghelegenthept. Dewijle hp voorfept had: Waerom vat. 
de Dat cen (eer ſwaer verderf ſtondt over de Hoz en 
den te comen / fo vermaent hyfe dat fp Den toorn apen van 
Godts Loogcomen / niet alleenlijck beteringhe Hoorfche 
doende / maer oac teeckenen der dzaef hept bevoijs Frtke abe 
fende. Want ghelijek een befchuldicht menfche yezsieldel 
pleecht met ongeco2té baerde / ongekemdé hoof: 
De : eñ droevige cleedert hem ſelven te vernederẽ 
om deg richters barmhertichept te geerÿgẽ / al⸗ 
fo moeſten dock de Joden die voor den vicheftoel 
Godts verdoemt waren / zijn ——— met 
jammerlijckenghebeere af bidden, Ei hoewel de 

aſſche 



Het LLL. 
aſſche ende fackte Dien tijde moghelyck meer be 
taemde: nachtans ift openbaer dat vaften ende 

Cap. 3. 

Weenen fouden ander ons feer beguaem zijn) faa ! 
anneer de Heere fchijnt ens met eench jam: 
mer ofteellendichept te Daepghen. Want als hy 
eenich perjckel doet ſchhnen / dan vercondicht 
Ip dat hp hem ſelvenberent ende eenichſins War 
pentam te wꝛeken. Daeromme vermaent de 
Prophere fijn volck te rechte tor Weenen ende 
baften/ dat is tor droefheyt / die den beſchuldich⸗ 
den menfchen betaemt: Dewite hp weynich re 
voren gheſeyt hadde dat Gode Gare booſheden 

— wilde richten. Ghelck oock te deſen tijde De 
I ec Berders ende Paſtooren der Chriſtelyckert ghe⸗ 
Defer oeffene: meyntenniet en ſouden qualjck doen / waert Dat 
nnghen ne fp riepen Dar het volek Gen haeſtelhck cot vaſten 

ME ende eenen wende / alg fp eenigen val fen over | Eiuiftelijcke 
kercke · hencomen / ſoo verre fp altijtg Get voorncemſte 

met meerder neerſticheyt ende arbept dreven / te 
weten / datmen moet de Gerten ende niet De clee⸗ 
deren ſcheuren. Het is ſonder twijfel dat de va⸗ 
ſten niet altijts bo de genitentie enis / maer ſon⸗ 
derlinghe voor eltendighe tijden verordent wort · 

Matt.g. ir . Maerom Cheiſtus oock Den naſten met rouwe 
wrdt ende droefhept ſtelt / als hy de Apoſtelen van den 

noot des vaſtens vrn maeckt / tot Dat ſy vanſyn 
tegenwoordichept berooft zjnde/ ſoudẽ in groo⸗ 
ter droefheydt zijn. Beck ſpreke ban Dar vãſten 
datmen eyghentijck vaften noemt : Want het lez 
Ben der Godfaligen/ moet met matichept ende 

Pan het va⸗ 
ſten. 

‚ foberhept ghetempert zijn / fan dar m dengaut⸗ 
ſchen loop haers levens / een ſchyn des waftens | 
ſonder ophouden vleften worde. Maer ick roe⸗ 

Aibagstapere ge deſe ſake nu te weyniger aen / om dat fp moet 
ee gheheel verclaert worden alfmen fal van de dif: 

plineende oeffeningije der Ghemeynte handelen, 
Datbor Dochtang meetick dit noch hier bp ffellen/ te 
— weten / alſmẽ deſe uytwendige beſhdinge noemt 
getbeerdies Ne nitentie / datmen dan oneyghentlck ſpreeckt / 

beer beftaet vende Ban dat rechte ghevoelen dat ick gljeftelt 
inge torBov, hebbe /afwijcht. ant dat vptwendighe1s meer 

een belijdinghe der ſchult / met afbiddinghe 
ber ffraffe / Dan bekeeringhe tor Bod. %ifoo 

Mat. ir.ꝛꝛ. in Dent ſack ende affche penitentie Doen / en 
SLuce,1o. 13.8 Wict dan ſyn miſhaghen Beru: 
Der gebrne-ghen / als Godt om (Ware oorfafe toor 
eek nich op ons is. Ende dit is een openbaer bez 

_ mmggen. Andinge / Waer Doo? Wp ans ſelven vaar de Cu: 
k ghelen ende voor De Werelt verdoemde Get aar: 

> beef Godts vaorcomen. Want Paulus ſtraf⸗ 
fende De lunheyt der ghener Bie heñſelben in Gaz 

gors, FEzonden toe gheen / ſeyt: Waert dat Wp ons 
MADEN fetsen oozdeelen/foo en (ouden Wp Ban den hee⸗ 

re nier gheoordeelt worden, Maer het enis niet 
altůts noodich den menſchen openbaerlijck ouſe 

beteringe te doen wetẽ eñ betupgen/maer Bode 
belydenint verborgen / dat is een Deel der waer⸗ 
achtighe peritentie / dwelck nieten mach nac: 
ghelaten worden. Want gheen dinck en comt 
qualicker over een dan dat Sod ſoude de zonden 
vergeven / ín de welcke Wp ous ſelven flatteren / 
ende Die Wp Doo? hypocriſie ende ghenepnfthep: 

De behente⸗ Dee hen/ op Dar hyſe niet en openbare, Ende ous 
mu are en betaemt niet —— zonden te belijden 
—— Bie Wp daghelyeks doen / maer onſe ſware fepten 
Goedanic moeten ong voorder trecken / ende oock die Doen 
die behoet te ghedencken die oer langen tjt ſchynen be- 
weloe. grasenendevergheten te ziju : het welche ons 

David leert doo? fn erernpel. Want doorde 
(chaemte fijnder verfcher zonde ghevaecht zijn 
de / onderfoecht Ga hem ſelven tot fijns moeders 

Basri, Gumektoe } ende bekent dat ho oock Bae bedor- | 
vẽ Ene ard met de fmette des vleeſchs. 

en Doet hp niet om zijn zonde ctepn te 

Boeck. ” 
maken ghelijck gele hen ſelven fn den hoop dee 
menſchen verberghen/ ende andere met hen ſel⸗ 
ven verwerrende / ſoecken ongeftraft te blijven. 
Maer Dauvid doet veel anders / Die ſjn ſchult 
pryeſyck befwaert ende groot maeckt / am dat 
hu vanſyn eerſte kintfchepde aen verdorvenzn⸗ 
de / nieten Geeft af ghelaten quaet op quaet te Pfatsz.7, 
‚haapen, Ende op een ander plaetfe onderfaeckkt 
hy atfo ſyn leven/dat hp God: bidt em barmher⸗ 
ticheyt over De zondentignder janchthept. Ende 
goerwaer Dan ſullen wpeerft bewjfen dat wp 
gan ouſe Aaperichepr ontWeckt zijn / als Wp ons 
‚Der DE laft ſteenende / ende onſe guact beweenen⸗ 
de / ſullenvan God verlichtinge begheeren. Boz 
vendeſen foo moeten oock genmercken Dat de ozdmare ofte 
pemtentie Daer in Wp ons fonder ophouden gemepne en 
moeten oeffenen /_berfchepden is vande pem⸗ de tufichen 
rentie Die De menſchen ghehhek upt der doot verz Beensrardere 

| echt Die ſeer ſchandeſhyck ghevallen zjn / ofte verse 
met ongebonden ſtouticheydt Gen ſelven in zon: 
Sen gheworven / ofte met eentghen ſchyn der afs 
wyckinghe het joch Godts afgheworpen heb⸗ 
ben, Want dickmael alg de Scheriftuere ver⸗ 
maent tot penitentie / foo beduyt (p- gljeljtk ee⸗ 
nen doorganck van Den doot in het leven, Ende 
als ſy verhaelt dat Get bolck heeft penitentie gez 
daen/ fa verſtaet fp. Dat het hem ſelben Geeft van 
afgederie eft ander grove zonden bekeert, Daerz 
om vercondicht Paulus Ben ſondaren droef: 
hept / die geen penttentie gedaen en hadden over 
de dertelheydt / hoererie / ende onbefchaemthept. 
Dit onderfchepdt moeten mp neerſtichlyck aen⸗ 
merchen / op dat wp als wp fien dat wepnighe 
tot pemitentie gheroepen worden / ons niet tot 

Onderſc 
—— 
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Waer toe Die 
onderſcheyt / 
Bien. 

| te groote ghjeruftichept en gheven / ghelyck oft de 
doodinghe des vleeichs niet meer ons aen en 
ginghe: want om de boofe begheerlijckheden die 
ons altijts hittelen/ ende om De zonden Dic al 
tyts untſprupten / en moghen Wp de doodinghe 
des vleeſches niet af laten. Soo dan de ſonder⸗ 
teke penitentie die gheeyſcht wordt alleenljck 
van famnugen die De dupvel hadde Lan de vree⸗ 
fe Gods afghetracken/ eude in Bootlijcke netten 
verſtrickt / en neemt de ordentlcke penitentie 
niet wech inde welcke Wp. Door de verdorvent⸗ 
heyt det natuert bedwongen worden onſe gants 
ſche tenen lanck neer ftichj te zijns 
19 Nu iſt dat het waer is / het welche feer 
openbaer is / Dat De gantſche ſonma des Euan⸗ 
gelij ig in deſe twee. hooftſtucken gheleghen / te 
weten / in penitentie ende verghevinghe der zon⸗ 
dens Sienwy dan niet mel dat De Heere ons 
daerom bupten onſe verdienfte rechtveerdicht / 
am dat hy ons oock mede met De heylichmakin⸗ 
* —* — — —— mied wen ‘ 
ichey ederopichtet ? Joannes een Enghel Wet Jaan⸗ 

voorhet genſchyn Cheiſti ghefanden zijnde om Laus 
ſhne weghen te berepdrn / heeft ghepredickt / ſeg⸗ Noſteten 
gende: *Doet penitentie ; want het rcke Der he⸗ maniere ban 
wmelenigna bp gecomen. Als hyſe Geeft rot peni- cdiben 
tentie gevoepé/fo heeft hyſe vermaent Dat fp four wefen wat 
den hen ſelvẽ ſondaers befhenmé/ eñ Dat alle Gare de boerveerz 
Dingen waor God berdoemt zijn / om Dat fp (oud }OKELI 
de doodinge haers vleeſchs / ende De nieuwe Wer ; matt z.an 
dergeboorte in denGeeft met aller begeerte face: 
ken. Eñ als bp het rycke Gods vercondicht/ fa 
roeptho tot het gheſoove: want bprhet riche 
Gods dwelt Gp leerde na bp te ziju/beteechende 
Le gergevinge Der zonden/falichept/ eben! oft al Marceress 
| wat wp in Chriſto vercrygen: daerom woot bp 
ander Euangeliften getefen/ dat Joannes is gez 
cam@/sercondigende DE Doop der penitentie tot 
vergevinge der zonde, Pat was dat anders dâ 
Bat de ghene Die Door De fwarichept der zonden ‚ 
| € ii perla 

Betepnde 
der boetbeer⸗ 
Dichepte r 

Tuc?s3e 

Fol.tire 

wort aenghe⸗ 



Cap.3- 
„ATAATCeret Se 

De ſomma 
ban De felbe 
zedicatie, 

Iuc.⁊4.26. 
ende 46, 

Act.5.3 Te 

1. Coꝛ.i.30⸗ 

Hoe de genade Chriſti ontfangen wort, 
verladẽ eñ vermoeyt warẽ / ſoudẽ hen ſelven tot 
Godt bekeereny ende hope van verghevinge der 
zonden / ende van falichepdt ontfanghen ? Alſoo 
heeft oock Chriſtus fijn predikinghe begonnen / 
ſegghende: Het rycke Godts is na by ghecomen: 
Deet penitentie ende ghelooft den Euangelio. 
Cen eerſten verclaert hp / dat de ſchatten der 
barmherticheydt Godts sijn in hem ontfloten: 
daer nae vermaent hyſe tot penitenties ende ten 
laetften tot betrouwen op De beloften Godts, 
Daerom als hp de gantfche ſomma des Euan: 
gelij wilde int cote verbaten / ſoo fepde hp van 
hem ſelven / dat ho moefte den Doetlijden/ Wez 
Der op ſtaen bande dooden / ende dat in ſynen 
naem moefte penitentie ende verghevinghe der 
zonden gepredict worden. Dit felve hebben oock 
be Apoftelen nae fn wederopſtandinge ghepre⸗ 
Dicht /re weten / dat hy was van Sodt verweckt 
om Iſraeli penitente ende Bergesinghe Her zons 
Dente geven, De penitentic wordt inden naem 
Chriſtigepredickt als De menfchen door deleere 
des Cuangeliy hooren Dat alte hare ghedachten / 
ef geſintheden / eñ begeerte verdorwen en gebrec⸗ 
kelyck zyn: Baerom iſt noodich dat ſy wederge⸗ 
boren wordẽ / iſt dat fp willẽ in het rycke Godts 
romen. Vergevinge der zonde Wordt vercondicht 
als de menſchẽ geleert worden dat Chriſtus hen 
is verloſſinghe / rechtveerdichept / ſalicheyt ende 
legen gheworden: in Wiens naem fp onverdient 
ende woog niet Worden Poor Godts aenfchtn 

voorghenomen Den menfchen barmhertich te 
zyne / om Dat fp ſouden hen felven beteren. Daer: 
‚am foo Tanghe als Wp in Den karcker onſes 
lichaems ſuſſen woonen / moeten np teghende 
ghebreken onſer verdorven natuere rijden / jae 
tegen onfe natuerlijcke ziele. Plato fept dickmael 
dat eens Philoſophen ofte Wijlen mang leven 
is bedenckinghe des boots, Ende wy mogen 
waerachtichſycker ſeggẽ dat Ger levê eens Cijziz 
ften menfches is een geduervige neerſticheot ende 
geffeninge om het vleeſch te dooden / tar dar het 
gantſchelyck geftorben zy / ende de Geeft Bood 
betrijcke ende De overhant / in ons behande. 
Paeromachte ich Dat die grooten voortganck 
beeft ghedaen / die geleert heeft hem felwen ſeer te 
miſhagen: niet om Daer in gelijck in ben flick 
te blijven ſtekende / ende niet voorder te gaen: 
maer veel meer omtot Godt haeſtichlyck ende 
met fuchten te loopen:op Dat Gp in den doot ende 
in het leven Chriſti gheplant sijnde / hem fander 
ophouden in penitentie oeffene/ ghelyck voor⸗ 
Waer Die niet en connen anders doen / Die De zon⸗ 
de waerachtichlyck haten, Want niemant en 
beeft opt de zonde gehaet / Die niet eerſt met lief: 
veder rechtweerdichept bevangen en was, Dit 
gheuoelen heeft mp ahedacht alberbeft met de 
waerbhepdt der Scheiftuere over eente comen/ 
ghelchk het oock Get alder eenvoudichfte ig. 
21 Ende dat de penitentte een fonderlijcke gaz 
be Gods is / datis gele ick mepne upt de voor⸗ 

Idcum allbi 
tum myhe⸗ 
bone muitis 
diſputat. 

Dat laetſte 
deel des Ca⸗ 
pittels/ lee⸗ 

rechtveerdich ende ontſchuldich gheacht. Hoer | fchzeven leeringe fo wel bekent / dat het niet noor sue wars 
nt de UO:ts 

wel Bepde defe ghenaden door het ghelnobe ghe: | Dich en is wederom vele wooden Daer Lan te vee nichevt 
vaet worden (ghelijck Wp ergens beweſen heb: | maken. *Daerom prijft ende verwondert de Ge: v ozt comt/ 
ben) nochtans dewyle het gheloove epgentlijck 
De goedichent Godts aenfiet / Waer Door de zon: 

mepnte De weldaet Gods dat hp den Heydenen 
heeft penitentie gegeven tot falichept.t Eñ daer 

te weten upt 
Ze genas 

Ce 
den vergheven worden / foo hebben wp't moeten | Paulus Timothes beveelt dat hp Wdfaem ende * Were 1e18e 
neerftichlijch van de penitentie verfchepden, 

Poort gheiyck de haet Her zonden / de welc⸗ 
fach tmoedich zp tegen de ongelsovige / Daer fept } 
bp : of God Gente eenighen tijde penitentie gaz 

+ Cim. a. 

zoe 
20 

Bee. Eiolfte Ke een beginfel der penitentie is / ons eerfk den | be Waer Doo? (p mochten hen bekeeren Ban de 
icker boers toeganck opent tot Chriſtum / Die hens ſelven ſtricken des Dupbels. God betupcht wel dat hp 
beerdichept niemande en vertoont dan Den armen ende el: | Wil dat hen alle menfchen bekeeren / ende boecht 
is Det de lendighen fandaren Die ffeenen endearbepden/ | de vermaningen tot allen int gemepn. Maer de 
one DENS befmaert / hongherich ende dorſtich zijn / Daz | eracht hangt aen den geeft der mederghchboorte, 
3hatt. 11,5. droefheyt ende ellendichepdt verdwijnen. Alſod Want het is lichter den menfche te fcheppen/ 
Luc.q4.ig. moeten op nae penitentie ffaen / alle onfe leven | Dan Door fijn epgen macht een beter natuere aen 

tanc daer in arbeyden / ende tot den laetften Daer tedoen, Daerom en Worden Wp in den gant: E 
in blijven iſt dat Wp Willen in Chriſio ſtaem. fchen loop der wedergeboorte niet fander oop: Epbeſ.. to⸗ 

Op deſe wijst Want hp ig gecomen om de fondaers te roepen | fake Gods ſchepſel genaemt/ geſchapen tot goe⸗ 
fe bercregen tot penitentie. + pis gefondt om de onweerdi: | De wercken die hy bevept heeft / op Dat wp daer 

Bet exnde desi 

wn De aenge⸗ 
bodene ver⸗ 
gevinge der 
zonden in 
Cheiſto ende 
De vozfake 
ve boetbeer: 
dichey t, 

gete fegenen: maer om Dat een pegelijck hem fel- | in Wandelen. Alie dre Bod Wil upt den berderz 
ven faude afwenden Lau ſyn boofhept. De) ve verloffen/ Die maeckt hp levendich met den 
Schꝛriftuere ig vol ſulcker wooden. ®acrom | Geeft der wedergeboorte : nier dat De penitentie 
alg Godt ons vergevinge Der zonden Boop ftelt/ | epgentlyck is de dorſake der falichept /maer am 
foo plach hp bynae altjts wederom bekeeringhe | dat fp onderfchepdelichs is van den geloove ende 
ende betermge te epffchenste kennen gevende dat | Lander barmbertichept Gade : Want gheljck nertofjen. 

Defe genade 
ig den upt⸗ 
bercozenen 
medegez 
deylt / die 
God wil van 
tverderven 

— ſyn barmherticheydt behoort den menfchen oor⸗ Eſaias betuycht: De verloſſer ſal tot Dion co⸗ Eſai «5 9:20 
. faketesijntot berevinge, * Doet (ſeyt hy oordeel | men/ende den geenen in Jatob die afgekeert zijn 

ende rechtueerdichept: want de falichept ig nae | van haer ongherechtichept. Dat is voorwaer 
Efasoszo, bpgecomen. Item / tot Sion ſal een ſalichma⸗ vaſt datde Geeft heeft tot falichept ghewzacht 

ker comen: ende Den genen Die in Gacob ban haz | fo Waer de vreeſe Gods crachtich is, Daerom 
re zonden beteringhe deen, Item / Soeckt den | als de geloovige bp Eſaiam beclaghen ende bez 
Deere dewyyle hp can ghevonden Worden / roept | meenen dat fp van Bod verlaten zijn / fa ſtellen 
hem aen de wijle hp nabpis. Die godloos is / die zp dit alg een teecken der verworpinghe / te Wez Hebꝛe.c. s. 
verlate ſynen eygenen wech / ende De ongherech⸗ | ten/Dat hare herten zijn Lan Bodt verhart ghe: maer de 
tichept finder ghedachten/ende belieere hem tat | weeft. Ende de Apoſtel willende de afvallinghe berbardinge 
den Heere: eft hp fal hen genadich weten. Atem/ | upt{lupten ban De hope der falichept / geeft deſe ——— 
Bekeert u ende doet beteringe / op Bat uwe zon⸗ | veden/ dat het onmoghelyck ig dat zy Doop peni⸗ ig ven verz 
Den wech genomen worden. Maer in men | tentie vernient woeden / te Weten / Om Dat Bodt worpenen 
nochtans moet aenmercken/ dat de conditie niet | Die Vernieuwende / Die hp nieten Wil laten ber: je 
alfo daer bp gheſtelt en ‘mort ghelck of onfe be: | lozen gaen/ eenteechen der Haberlijcker gonfte eeuwigen 
geringe are het fondament om verghevinge te | toont / ende de ſelve ghelyck Doo? radien fijns verderfs, ge: 
geerijahen:maer geeft eel meer te hennen waer | veiendelijcken ende blyden aenſchyns tot hem eas end t 
nae Wp moeten ftaen iff Dat Wp Willen ghena: | rechtsende wederom met verhardinge tegen de apopreì 
de vereryghemdewijle Godt tot dit eande heeft | verworpene blixemt } der welcher SOR EE blijcht. 

omwer⸗ 
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Cap. 3. 
onbergebelijek ig, Sulcke wrake vercondicht de 
Apoſtẽl den ghenen die moetwillighlyck afwyc⸗ 
ken / de weſcke van den gheloove des Euangelij 
afwickende / met Godt ſpotten / ſyn genade ver⸗ 
ſmadelck verworpen / het bloet Thriſti onthey⸗ 
lighen ende vertreden / jae hem wederom crup⸗ 
cichen ſoo veel inhenis. Want hp en beneemt 
de hope Der verghevinghe niet allen zonden Die 
met wille ghefchten/ ghelijck ſommighe verkeer⸗ 

Hcb. oꝛa9. 

Dele ſtrenghe menſchen willen ſegghen: maer | 
hp leert dat De afvallinghe onweerdigj is alter | 
ontſchuldinghe / fao dat Get gheen wonder enis 
Dat Godt fulcke grouweſhcke ſynder verachtin⸗ 
ghe / met onverbiddelijche firengighept ſtraft. 
Want Gp leert Dat het oumoghelijck is dat de Heb.s:5. 

Het LIL 

ghene die eenmael sijn Berlicht geweeft / ende de 
Hemelſche ganen gheſmaeckt hebben/ ende des, 
hepligen Gheeſts zjn Deelachtigh geworden / eít 
fet goede Woot Godts geſmaeckt hebben / ende 
de ſrachtẽ des toekomendẽ werelts / eñ afvallig 
werdẽ Dat fp ſouden Wederom vernieut worden 
tot penitentie / dewjle fp den Done Godts van, 
nieug aen krupcigen/ende tot foot maken. Stem 
ergens : Iſt dat wy (fept hp) willens fondigen/ 
nac Dat Wp de kemuſſe der waerheydt hebben 

aenghenomen / foa en is dacr geen offerhande 
meer baar de zonden over ghebleven / maer cen | 
grouwelijcke gerachtinghe der zoude) ete, Dit, 
zyn oock De plaetfen uptder Welcker verkeert 

iels gerftant de Novatianen Hooetijden hebben oor⸗ 
—— faeche tot raſferie ghenomen: dooꝛ Ber welcker 
penmoeewit: ſtrengigheydt fommighe goede mannen ghe⸗ 
tigen afvalt ergert zijnde / hebben ghelooft dat deſe Epiftel 
—I Was valſchelyck onder dennaem des Apoſtels 
ndenot⸗ Wptahegaen / de welcke nochtans alleſins des 
fept/ en helpt Apoftelifchen Gheeſts een veuche ende ſmaecke 
ben Aoba ‘upt geeft. Maer dewyle op geenen ffrijdt en 
gantfch mier, hebben anders Dan alleenlije tegen de gene dieſe 

aennemen/ fa iſt licht te bewaijfen dar de fententie 
haere dwalinghen gantſchelyck niet en helpen. 

mratargr, Cen eerſten is naodichy Dat de Apoftel met pnen 
SDare3::3. Meefter over een kome / De welcke Betupeht dat 
Aruce 12e 1ov alle zonde ende lafteringe fal Lergeben worden / 

uprghenomen De zonde in den Gepligen Gheeſt / 
de welche noch in deſe werelt / noch in de toeko⸗ 
mende en fa) vergeven worden. Det is / ſegge ich / 
felter Dat de Apoſtel met Defe wprneminghe is te 
dede gheweeſt / ten zn Dat wp hem Willen maken 
tegen de genade Cheiſtite ſpzeken. Maer upt 
voſcht dat geene zonden byſonder verghevinge 
ghewepghẽrt en wordt / wotahenomenecner/de 

Welcke upt vertwyfelde raſerie ende uptſimig⸗ 
eyt Komende: niet ent kan der ſwackhept toege⸗ 
peen worden/ende Bewijft openbaerlyck dat 

de menſche is van den Dupvel befeten. 
Boo: fulcke 22Marr op Dar Dit ín korte verklaert worde / 
re ſos ift nu te onberfoecken welck ſuleke een foo 

“groutweljcke zonde zy die geen verghevinge en 

Beb, 1o:26e 
27 

Ende defe 
plaeife Des 
Apoſtels 

delt van de hej > 
ondergelije ſal hebben. Dat Auguſtmus eraheng die bez 
Ke zonde mn ſche fl / fegabende dat het is eeñ hartneckige 
Nc —— epdt met vertwijfelinghe van de 

verghebinge / Dat enkomt niet genoech over cen 
“mer de wodꝛden Chꝛiſti daer hp fept: Datfeniet 
en fal vergeven worden in defe werelt : Want 
Dat wordt te vergeefs geſendt / ten zy dat futchie 
zonde can in Dit lever: ghedaen Worden : maer ift 
dat de beſchryvinge Auguſtini waerachtiah is / 
fa en wort De zonde niet ghedaen / ten zp datmen 
tat der doot Daer in blijve. Dat andere ſegghen 
Dar Die in den heylighen Bheeft fondicht / die De 
genade Die fijnen broeder is gegeven) bentit/Dat 
en fie ic miet waer het gehaeſt is. Maer laet dat 
een waerachtighe befchzijbinghebp brengen: de 
welcke lichtelöch fal doo? haer ſelven alle andere 

Boeck. Fol. 1123 
befchzütvingen te neder lengen / als fp falmet fez 
kere bafte getupgeniffen bevefticht wefen. Soo De ware bez 
fegge ich Dan dat Die in Den hepligen Gheeſt ſon⸗ fehspuingbe 
dighen / Die der Bodljcher waerhept( dao? der el De Deplie 
welcker claerhept fp alſoo befchené worden / dat ge Schaf= ' 
fp niet en connen hen felven met onwetenthepdt —1— pre 
ontfchutdighen ) met voorghenomen boofhepdt aen. 
mederftaen/alteentijck om dat fp Willen daer tez 
ghen ſtaen. Want als Cheiſtus wil verclaren 
dat hp gefept heeft / ſoo fept hp terſtont: So wie 
een moort fal gheſproken hebben tegen den fone 
De menfchen / Dat fal hem bergheben worden: Haterzezr: 
maecrfaa wie teghen den Sheeſt fal abelaftert ESE 
hebben / dat en falniet vergheben worden. Ende “* 
voor lafteringe regen den Geeſt / ſeyt Mattheus 
den Gheeſt der laſteringe. Hoe can pemant den 
Sone ſchande ap legghen / ſonder Die ſelve laſter 
oock den Geeft aen te doentte weten / die henſel⸗ 
tan onwetende ſtooten aen de waerheyt Godes 
Die hen onbekent ís / die onwetende Cheiſtum 
verbloecken / nochtans alſoo gefint zijnde dat fp 
de gheopenbaerde waerhepdt niet en (ouden Wil 
fen uptbluſſchen / nech den Chriſtum dee Beez 
ren met een woert hinderen / Waert dat ſy wiz 
ften dat hy tware / die ſondigen tegen Den Dader 
ende den Sone, Alſoo zijn heden vele Die De lee⸗ 
ringe des Fuangeli feer vervloecken / de welcke 
fp met gantſcher herten fouden ceren/Waert dat 
fp wiſten Dat het De leere des Euangelij ware, 
Maer Die in haer confcientie overwonnen zjn HE Par 
Dat het Gode woot is dat fp verworpen ende —— 
Beftcijden / ende nochtans nief af en latendat te gheu. 
beſtryden : die worden gheſeyt teghen den Geeft 
te laſteren: dewyle fp ſtryden teghen de verlich⸗ 
tinghe / die een werck des heplighen Gheeſts is. 
Dulcke Waren fommighe onder de Joden / de, Be Joden 
welcke niet en conden Den Gheeſt die doo? Ster wercke Stes 
phanum ſprack / weder ffaen/ eft atbepden noch⸗ phano we: 
tang willende hem wederftaen, Betis fnnder Arronenes 
twijfel dat Hele Door wperichepttot de Wet daer “* 
toe beweecht wozden £ maer Get ſchynt dat daer 
ſommighe gheweeſt zyn / die doo? boofe godloof= 
heyt raefdenteghen God feive / Dat is teghen de 
leere Die Gen niet onbekenten was dat fp van 
Godt was ghecomen. Sulcke maren oack De arat‚o343 
Pharizeen op De welche Chziftus fchelt / De ende 1z:-az, 
welche de cracht des heplighen Gheeſts lar Ed 
ſterden met den naem WBeelzebub / omdat fpfe 
alfoa fouden afworpen. Soo ig Dan dit de 
gheeft Der lafteringe / als De ftoutichept des mẽ⸗ 
ſches moetwillichſyck uptbreeckt tot lafteringe —— 
des Godychen naems. “Det welche Paulus te e 
ennen gheeft / als hp van hem ſelven ſeyt / dat vefshzijvin=: 
fp heeft barmherticheydt vercreghen om dat hp se/senomen 
onwetende doo? ongheloovicheydt dat ghedaen gariverens 
hadde / om het welche hp anders Her genade des per Paulo, 
Meeren (oude onweerdichh gheweeſt heben. AE ” 
dat onwetenthept met ongelaovichept gemaect 
heeft dat hp vergevinge vercreech / fo volcht hiet 
it dat de Berge binge Daer geen plaetfe en heeft 
daer bp de ongelootehepdt oock wetenſchap is. 
23 Ende iſt dat ghy de woorden des Apoftelg Paerom den 
Velaenerekt / {a fult ghjp wel verſtaen dat hp ſaz 
niet eyghentlyck van eenen bal ofte twee / maer 
van de gantſche generale af wichingen fpreecht/ 
daor He welcke He verworpene hen ſelben ban 
de falichept afwenden ende urtflupten, Ende het 
enig geen wonder dat Die God gepoelen onver: 
foenlic te zyne / an de welcke Joannes betupeht 
in ſynen eerften Sendbrief / Dat fp niet en zijn 
gheweeft Ban de uptbercorene / npt De welcke ſy 
zjn ghecomen. ant hp voecht ſyne woorden 
tegen de gene Die dachten Dat fp conden de Chri⸗ 
fielijcke veligie wederom aennemen/ of fp ſchoon 

TC iy een⸗ 

Wie daer in 
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Cap. 3: 

eenmarl Baer Han afgevallen waren; De welche 
Ga ban defe valfche ende ſchadelheke mepninghe 
afraept/(cggfende dat feer warrachtigh is / dat 
de ghene Die De gemeynſchap Chriſti werens eñ 
willens verworpen Gebben / nier Cu honnen we⸗ 
Derom daertoe home. Ende die Wort verwor⸗ 

en bedrie⸗ pen / wiet Lan de gene Die flechtelijch Get woort 
gel.che veon Des Geeren door onghebanden vryheydt des Ic- 
Bena: vens overtreden: maer Die fijn gantſche leeringe 
tianeu, wetce met voornemen verworpen. Daerom is daer 
Ke De ſpeeu⸗ bedroch in dar Woort/ (afvallen) ende (fondigen:) 
KR EP want de govatianen Dupden Dat afvallen/ als 
Dracren mart pemandt Door de Wet des Heeren geleert zijnde) 
beantwoozt. Hatmenniet en moet hoereren noch fielen / hem 

ſelvẽ van diefte ofce vã hoererie niet en onthout. 
Maer ich ſegghe hier en tegen dat Daer een hep⸗ 
melicke vergelijchince onder ce verſtaenis / in de 
welcke alle De Dingen moeten verhaelt Woz: 
den die rontrarie ende tegen de Dingen zijn die 
gert gefepr waren: fao Dat Gier niet een fepl ſon⸗ 
derlinghe / maer een generale ende gantſche af: 
wchimghevan Godt / ende een afballinge des 
gantfchen menſches / (op dat ick alfa fpzcke) upt⸗ 

Ende wor⸗ hedruckt woert. Paerom als hp fepdt Dat De gez 
Den ree wee ñe Die afgevallen zijnna dat fp eenmael zijn ver⸗ 
geeupgeiuf= licht geweeſt / de Hemelſche gave geſmaeckt heb⸗ 
fenvestile ben des hepligen Sheeſt s zijn dẽelachtigh ghe⸗ 
arne © geeſt het goede wooet Godts oock ghefmaecht 
deren berges hebben / ende de krachten des taekomenden Wez 
leken, relts: (omoetmen dat verftaen Bait de ghene Die 

get licht deg Gheeſts met moerWwillighe godlooſ⸗ 
hepdt verſtickt / de ſmaecke Der Wemelfcher gave 
uptabefpaghen / hem ſelven van De heplighma⸗ 
kinge des Seeſts vervreemt / ende het woordt 
Gods eñ de krachten deg toekomende werelds 
gertreden Gebben, Ende om dit ſeker voornemen 

, der godloofhept te ber upt te drzucken / fo heeft hp 
daert nac op eert ander plaetfe dat woordeken 
moetwillens / namelyck daer bp gheſtelt. Want 
als hp ſeyt dat daer veen offerhande meer en is 

Heb.rorꝛo. Boor degene Die willens ſondigen / nae Dat fp de 
kenmifje der waerheyt ontfanghen hebben | foo 
eu verſaeckt hy niet dat Chriſtus de eeuwighe 
offerhande ig om de ongbherechtigheden der hep: 

_ fighen te verfoenen / (her welche hp bpna in den 
gantfchen Sentbrief klaerlyck upt roept / dewijz 
le hphet Priefterdam Chuiſti uptdgucht) maer 
fept dat daer geen ander meer en is / alſmen Daer 
afis gheweecken. Ende men wijcht daer af alf 
mende Waerhepdt des Euangeſh met voorghe⸗ 
nomen wille verfaecht heeft, 

E24 Ende Dat Get ſommighen menfchen peel te 
gende beven Gart ende Han de goedertierenhept Gods eel te 
vee baelbe vreemde fchijnt / dat gantfcheljek eenigen men: 
appe fche verghevinge der fonden foude ghewepghert 

worden / dat wodt lichtelyck wederlept, Aant 
Gp en fept niet dat hen verghevinge ghewepgert 
Wozt/iff dat fp Gentot Godt beheeren: maer hp 
erfaecht gantfchelijck Dat fp fouden kongen tot 
penitentie Komen; te weté/om Dat (p om haerder 
ondaeckbaerheydt wille kin dooz het rechtveer⸗ 
dige oordeel Godts mer blinthept geflagen, Het 

Kttwooztop Cis oock niet Gier tegẽ dat De felve Apoftel Daer 
tenteger- nae het exempel Efau hier toe voecht / de welche 
fpzchen/ gez te vergeefs met tranen ende weenẽ gefocht heeft 
ve per het recht des eerſter gheboorte wederom te ghe⸗ 
fnaojende Krijgen, Gock en ig de Drepginge des Prophe⸗ 
bzepginge ten daer tegen niet / te weten/ * als ſy fullen roe⸗ 
pes Dꝛophe⸗ pen / foo en fal ichfe niet verhoozen, Fant met 
WE actjorg, ſulcke wijfen wan ſpreken en wordt noch waer: 

achtige bekeeringhe/ noch acuroepinghe beteec: 
kent ; maer de benauthept der godlooſen / doorz 
de welcke fp ín den upterften noot berftricht 
zijnde / worden bedwonghen aen te mercken Dat 

Heb. 2:40 

Antwoort· 

Ho e de genade Chriſti ontfangen wort, 
fp te voꝛẽ forgeloofelick voorbp gingẽ eñ verach⸗ 
teden / te weten / dat hen miet gaers en kan kamé 
auderg Dan van De hulpe des Weeren. Ende defe 
hulpe en ſoecken fp niet fa feer als ſy fuchten dat 
hen die benomenis. Soo dan de Prophete en 
wil hp dat aenoepen / noch Be Apoſtel bp de tra⸗ 
nen niet anders te hennen ghenen dan de grou⸗ 
welycke knaginghe ende krupcinge daer vande 
godloofe ut verrwijfelmge ghequelt ende ghe⸗ 
krupſt worden. Dit moetmen neerſtighljck aen: 
mercken/ want anders foude Bodt tegn hem 
felven ſtryden / dewyle Gp Door den Pzoplj-re 
roept Dat hp fat genadigh Weſen / fo haeſt alsde 
fondaer (al bekeerrzijn, Ende hetis ſeker ghe⸗ 
tek ich nu gefent hebbe) dat her herre Des men; Antwoort. 
chen nieten kantot beteringbhe verandert Waz: 
Den / anders Dan Door De voorkomende ghenade 

2 Cegenz 
worpuige. 

Eʒgec.a ð 20e 

Godts, De belofte vande aenraepinghe en fat 
oock nemmermeer bedrieghen : maer Die blinde 
knaginge ende quellinghe waer door de verwor⸗ 
pene bekommertende benaut worden / als (p 
fien dat fp behooren Bodt te ſoecken / om hulpe 
teghen haer quaet ende ongeriefte vinden / ende 
vlien nochtang ban hem/ die Wort onepgendijck 
bekeeringhe ende bedinge genaemt. 
25 Nochtans dewyle De Apoftel leert dat God site 
niet en wort met ongebepnfde penitêtie gepaept/ kozpi:ge/ 
ſoo wort Daer een vrage Goe Achab vergeumghe ba de gez 
Geeft verhregen/t en de ſtraffe afgebedẽ Die hem BEN EDE’ 
verkondicht was: de welche nochtans niet en is zer Boolooe 
anders dan met een haeftige verſchrickinge verz fen(gelijck , 
flagen geweeſt / gelijck her blyckt upt fijn navale Des AEL) 
ghendeleven : hp heeft hem felwen wel met den ont (chijnt 
fack bekleet/ende met a en beſprenght / ende in voor goet 
de aerde gelepdr/Ende( gelijck wan Gem getuncht NE nente 
wodt) heeft hem (elven baor Bodt vernedert, 48,55, * 
Maer het was — niet dat hyſyne kleederen 
ſcheurde / dewiyle het herte bleef in booſheydt 
verhart ende opgheblafen. Wp fien nochtans 
hoe dat Godt tot goedertierenhepdt beweecht 
wort. Fe antwoorde Dat De gebepnfde alſo voor 
eenen tpt gefpaert worden: |oo Dat nochtans de Anttwoorte 
toon Godts altjes op Gen blijft /-ende datdit 
niet foo feet om harent wille en ghefchiet alg tat 
een gemepn erempel, Want dat de ſtraffe Achab 
gerfacht / ende vermindert was / dat voordeel 
heeft hp daer bp ghehadt / anders dan dat hyſe 
niet gevoelt en heeft op de aerdelevendet Soa 
Geeft dan de vervloechinghe Godts / hoewel fp 
‘verborgen was / nochtans haer fate vaſt gehou⸗ 
den in Achabs hups: ende hp is voortghegaen 
tot het eeũwighe verderf, 
fienin Eſau. * Want hoewel hp verftooten was eraug er 
van den rechte Der eerfter geboorte) ſoo ig noch⸗ emvel. 
tang de titljckesegeninge fGnen tranen toeghe⸗Hen ⸗7rid · 
laten. Maer dewjle de gheeftelijcke erbe upt de, 
antwoozde Godts moefte alleenljek bp den ee⸗ 
nen Broeder blijven / dewijle jer ig bereozen 
gheweeft ende Cfau berlaten/ fa is de barmger: 
tighept Godts door Die verworpinge uytgheſſo⸗ 
ter geweeſt:eñ deſe trooſte is hem alg eenen bee⸗ 
ftelpehenmenfche ghelaten / dat h ſoude doeee 
het vette Der aerde ende Door den Dauwe des He⸗ 
mels vet ende rijche worden. Eñ dit iſt dat ick — 
wepnigh te voren gefept hebbe / dat het gefchiet Go oe gods 
tot andere menſchen exempel / op Dat Wp leeren ioofe/ ars fp 
te blpmaedighljeker onfe herten / ende one neer: haer meu Bes 
fticgept tot oprechte penitentie wenden, Tant WPUbEE 
het ig fonder twijfel Dar Godt den genen Die vereren, 
vau herten bekeert zijn / fal lichtelhck vergeven) boor eenen 
de welche fijn gocdertierenbept uptftrecht ooch paesi 
tot de onweerdighe als ſy eenigh mifhagen bee 
wijfen, Met dit ſelve Worden wy aock gheleert 
wat grouwelijcker oordeel oer alle Wiee — 

omen 

Dit felipe machmen Rewijs van 



Cap.4. 
cammen / Die Get vsorſpel achten met onbeſchaem⸗ 
den aenfichte ende peren herte de Dzepginghen 

Godere verachten. Op defe wijfe Geeft hy die⸗ 
maet den hinderen Gfract te hulpe ghecomen / om 

haer ellendicheyt ende verdriet te minderen / hoe⸗ 

twel haet roepen geepnft was / ende haer hete 

pPral.78.36. Dobbele ende ontrouwe / ghelhck Gp in den Pfalm 

claecht: dat fp rerftondrt zijn wederom tot haten 

aert gekeert / ende alfo eeft hyſe met fa vriende⸗ 
tijche goedertieventept willen rat ernſtige bekee⸗ 

rige brengen / ofte maken dat fp niet ontſchul⸗ 

Dichlijck en Waren. Nochtans en (felt ho hem fel- 

ven gheen ceuwighe Wet / maer ſtelt hem meer 

ſomtyts firengbelijcher teljen de geveynſde hp: 

pocriten / ende dobbelt te ſtraffen / op Dat Daer 

upt openbaer worde Goe feer De gheveynſtheydt 
Gem miſhaecht · Maer (gheljcht ick geſept hebbe) 

hy bewyſt ſommighe exempelen dat hp tot ver⸗ 
gewinghen genegen ig / uyt De welcke de Godſa⸗ 
lighe magen gemoet Worden tot beteringhe des 

lebens / ende de hoovcerdicheydt der ghener Die 
Gartnechiehlijck teghen den prickelftootcu / te 
ſwaerlcker verdoemt orde, 

Het iij.Capittel. 
Hoe verre het van de Euangeliſche ſuyverheydt 

zy » alwar de Sophiften inhaer Scholen fnateren 
van de penitentie : Hier wordt ghehandelde van 

de belijdinghe der zonden ofte biechte , ende vande 
voldoeninghe. 

D wil ick onderforchen het ghene dat de 
LN fchoolfche Sophiſten hebben Lan de per 

wientie gheleert / het welche ich met foo co2te 
boordzagen Woorden alft moghelyck is / fal Dooplaopen. 
hanne, Pant ick en Geb niet voorghenomen alle Dinz 
—— gien te handelen/ op dat deſen boeck Dien ick 

decke tot beguamen corthept der leeringhe te 
voeghen } niet onmatighe grootheyt en gecryge / 
ende fp hebben defe fake Die anders niet (eer on: 
klaer en was / met faa bele Boecken verwerret / 
datmen niet en ſal lichtelyck daer uyt geraken / 
iſt datmen cen weynigh is in haeren dreckghe⸗ 

Eerſtelijck / foncken. Ten eerſten / alg fp een Definitie ofte be: 
ſchryvinghe Der penitentie gheven / foo bewijfen 
fp gantfchelijch Dat ſy noyt verſtaen en hebben 
wat penitentiezp. Want ſy grijpen ſommighe 
ſpreeckwoorden upt De baecken der ouden / waer 

dt vefer. tibzo Door De kracht der penitentie niet uptghedruckt 
a Seuten, en Wort:t gele; dar penitentie doen / is de voor⸗ 

ae eden fande beweenen / ende niet doen Dat te be⸗ 
Gereer. wie er weenenis. + Item / dat penitentie doen / is over 
in decret. de voorleden ſonde rouwe bewijfen / ende niet 
Doen Wederom doen dat te berouwen is. Item / dat 
Pe aentezias Bemtentie doen ist cen droee wrake / waer door 

re Tert. Aus DE menſche dat in hem feloé firaft/ dat hem vout 
auf sh ghedae ebben. Item / dat ſy is een droef⸗ 
woeriten.pofr beyt Des derten / ende bitterheyt der ziele om het 

‚ @uarte Ame quaet dat een pegelijck ghedaenheeft / ofte daer 
b ns is hp geconfenteert ende bewillicht heeft. Want 
poenic, vera Of ep ſchoou roe laten dar Dit wel is geſproken 

Bande vaderen(het welcke nochtans cenẽ ſtrijt⸗ 

Vptolucht. 

De dwalin⸗ 
gen der 
School· lee⸗ 

ſchrybinge · 

Pri, ef. Gre, 

* 

poent. 
SeAſte gierighen menſche niet ſwaer cn ſoude zijn te 
pb berfaken) foo en Gebben ſy t nochtans ke) ghe⸗ 
Betweede. ſproken om De penitentie daer mede te beſchei⸗ 
ermee ven / maer alteenlick om haer volck te vermanen 
$ Ondemes Dat fp niet en zouden wederom in De zelve zonden 
kKinae va, ate vallen /upt De welcke zy ghetrocken waren. Iſt 
dezcieb:e Darmen Wil bef bejvinggen maecken Lan alle 
fchrjbimgen. ſuſcke vedenen/ faa behoortmen met rechte oock 

andere Daer aen te lappen / ghelyck dat Chryſo⸗ 
ſtomus sept. Penitentie is cen medecijne Die de 
zonde verdryft / ecn gave npt den Bemel gege: 
ben/ een Wanderlijcke kracht / een genade dre De 
macht der Petten te bobengaer, Boden defen/ 

â 

Hee KI. Boeck. 
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Fol.i 13 
duecht de leere Die fp Daer nde gheven / noch min 
dan de beſchr hvinghen. Want ſy ſtaen ſoo ſcer 
opde wptwendighe ocffeninghen/ dat ghy upt 
‚hare onepndelijeke boecken met anders en cont 
verſtaen / Ban Dat penitenrie is cent oeffeningbhe 
ende fitengichepde Die eenſdeels Dient om het 
vleeſch te temmen / eenſdeels om de zonden te Cac 
ſtyden ende ſtraffen: maer Yan De inwendighe 
vernieuwinghe Des herten Dic de — — 
—— des levens mede breught / ſwyghen 

fp gantſchelhck. Dan de contritie eñ verſlagent⸗ 
Gept deg herten maken fp wel vele woorden: fp 
quellen de zielen met vele ſwarichedẽ / ende bren⸗ 
ghen veel verdriets ende Benauthepts aen:maer 
als fp fchijnen de herten gantfchelijck gewoont te 
hebben, foo ghenefen fp alle Die bitterheydt met 
een clcpn befprenginge der ceremonien, De pe: 
nitentie Die (ao ſcherpſinnichlyck ie beſchreven / eh ag 
Deelen fp in contrítie ende verſlaghenthendt DES fino. perz 
herten/ belijdinghe def monts / ende voldoenin⸗ festa noemt, 
ghe der wercken / ende Dat even met alfoo groo: 
ter conſte der dialectica als fpfe beſchreven had: 
den / hoewel fp willen fchijnen alte haren tijt ver⸗ 
fleten te hebben im argumenten te maken. Maer Ten twee⸗ 
waert dat pemant upt haer beſchryvinghe ofte vendeeten ſy 
definitie argumenteerde (want fulcke argus de beſchen⸗ 
mentensijnbpde Dialeêticos goet gheacht) Dat PED 
pemantmach fine Boorleden zonden beweenen / nept onatses 
eñ dat te beweenen is / vlien:ſyn voorleden quaet ſchicktelck⸗ 
belagen / ende hem onthouden Ban Dat te becla⸗ 
gen is: ende in hem (elven ſtraffen dat hem leet 
is / etc. ende ea he met den mont niet Belge 
den. Hoe fullen fp dan haer deelinghe befchers 
ment Want iſt dat ſulck een Waerachtighe per 
nitèntie-dDoender nieten biecht noch belijt / ſoo 
can De penitentie zijn fander biechte ofte belij 
dinghe. Iſt dat fp antwoorden dat defe Deelint- Beantwaor⸗ 
ghe is te verſtaen van De penitentie fo be re alg dingbe op 
fp een Sacrament is / ofte van de gantfehe vole Bose 
maechthepdt der penitentie/ die niet en is in hare woozt, 
befcheöbinghen vervaet / fan encan iek niet bez 
fclhuldicht Worden / fp magent Gen felven wijten 
diefeniet ſuyverlycker noch claerlijcker en Bez 
ſchrhven. Poorwaer alfmen van eenighe fake 
handelt / foo wende ick alle dinck tor Defintie 
ofte beſchryvinge / de welcke de gront ende fonz 
Dament der ganrfcher handelinge id. Maer laet 
dat de meefterlijche vryhept zyn / laet ong nu alle 
de Deelen ordentljc doorſoecken. Dat ick De Dine 
ghen berachte/ ende als beufelinghen voorby 
qa / die fp met grooter Gaoctyntoedichepdt Loor 
Heylighe verborghentheden achren/ dat en dae 
ick uiet door onwetenthept: (want het en ſoude 
mp niet feer arbeydelyck zjn te onderſoecken at 
mar van hen / ghelijck fp mepnen/ fcherpfinnich? 
tjck ghehandeſt wordt : ) maer ick en foude niet 
willen de Leſers niet welche onnuttedinghen 
fander vrucht vermoeyen. Pooꝛwaer datſe Ban Een derderif 
anbekende dinghenfnateren / dat ië licht te Ber: nf — 
fEaen upt de vraghendie fp roeren ende dDrijoer/ ve neeuden 
ende daer in fp hen elven ellendichlhck verwer⸗ vende herten 
ren: ghelijck defe is / of de penitentie eender zon⸗ pa Den les 
de Gode behaecht / Daer de Gartnechichept biyft Soonehtige 
in andere zonden. Item / af De ffraffendie van enve vecwacs — 
Godt opgheleyt worden / ghenoech zijn tot vol⸗ de beaam. 
doeningte. Ftem/ of de penitentie mach Dick: Benenen 
mael vernieut worden Hoor dootlcke zonden: ende: berkeez 
paer fp ſchandelyck ende ongoddelck oordeelen ten ſo haer 
Batmen alleenlijck van vergevelijche zonden Das (lS. 
ghelycx penitentie doet. Defgheljer qulten fp 
Gen ſelven ſeer door een grove dwalinghe inde 
woorden Bieroupmi/daer hp ſeyt dat de de peni⸗ 
tentie ig een planche ofte bert nae de ſchipbreue⸗ 
ke : waer in fp bewijfen Dat fp nopt en zijn — 

a 

Iib.a. Sen⸗ 



Cap⸗⸗. Noe de ghenade Chriſti ontfanghen vvort, 
Bat beeſtelheke onverſtant ontwaeckt gheweeſt dat de penitentie niet enis de oorſake der verge⸗ 
Dat fp het dupſentſte deel haerder zonden ſouden / vinGhe Ber ſonde. Ende de quellinghe der ziele 
ſelfs van verre gheboelt hebben. hebben Wp wech ghenomen Darmen mact ſog 
2 Hek begheere dat de Leſers aenmercken | groote pemitenrie doen alſmen fehuidial is, Ef 

Br berzor Datmen hier niet en kijft van des ezels ſchadu⸗ | wp hebben gheleert Dar de fondaer wiet en moet 
Devalfeje we / maer dat Gier vaneen feet ernſtige fake gez | opſyn pinfmgeften / noch op fijne tranen / maer 
leereer handelt Wordt te weten / vanverghebinghe der | bepde ſyne ooghen flaenatleeulijck ap de barm⸗ 
Schaolle: zonde. Want als fp Drie dinghen epffehen inde | hertigheyt des Leeren, Wphebben alleenyck 
Derleggpen. penitentie/ te weten / pinfinghe deg herten / be⸗ vermaent Dat de ghene Die arbepden ende Lerlaz 

ſydinghe des monte / ende voldoeninghe Des |Den zijn / wan gChriſto geroepen Worden, de wijle 
erts: ſoo leeren (p oock mede dar Die dinghen hr gljefonden is om den armen het Euangelum 
noodich zyn om werghevinghe der zonden te „teaerkondighen/ om Die re gheneſen die ghebro⸗ sBat,ris®, 
ghecryghen. Ende ift dat in de gant che religie k ken vanherten zn / om den ghevanahenen verz | 
pet noodieh ig te weten/ ſoo is boorwaer Bit al: loſſinghe te predicken ende upr re lepden / ende de 
dermeeſt noodich / namelyck / dat wp verftaen eff droevighe te bertrooften. Om darde Pharizeen « pai.6: 11e 
Wel weten op War wife ef conditie/hoe lichtelijc | fouden uptgefloten worden / Die door haer retht⸗ Lucs: 18. 

ofte hoe (waerlje wp vergeomger de zonden gez | beerdighepdt verſadight zynde / haer armoede _ 
ergen. Wanneer defe kenniffe nict claer ende fe- | met en bekennen zende De berachters Die ban De 
kerenis / foo en can de confcientie ganefchelijck | toopnighepdt Bodts geruft zijnde / geen medez 
gheen rufte/ gheen bede met God/ geen betrou⸗ cyne en faecken tegen haer quaet. Pant de 
Wen noch gheruſticheydt hebben; maer is fonder | fuickeen arbepdennict / noch en zijn mer bela: 

ophouden bevende /ongbftadich /engeruft / ge: | Ben noch ghemurfelt van herten / noch ghevan⸗ 
guelt ende gecrupſt / fp vergront / haet ende vliet — / noch ghebonden. Ende bet is groot ber: 
het aenfchijn Gods, Iſt dar de vergevinghe Der | fchil/ te leeren Darmen Der verghevinge verdient 
zonde hangt aen deſe conditien Daer aen fpfe Binz | door rechte ende ghenoeghſame pinſinghe (Die 
Deun / ſoo zyn Wp de alderjammerljchfte ende el: ' de fondaer nemmermeer en Kan hebben) ende re 
ſendichſte ban der werelt? Sp ſteſſen de pintſin⸗ leeren datmen hongere ende dorſte nae De barme 

— abe des herten als het eerſte deel om verghevin⸗ hertigheyt Godts /op darmen De menfche door 
bar de ber hete verchghen / ende eyſſchen dat die behaoze | de" kenniffe ſynder eltendighepdt / door (ju hit⸗ 
flaaenthent/ / ek zy / dat if recht ende voltomen / maer hier tighe ongeſtadigheydt / vermoeythept ende ghe⸗ 
ofte berou. tuſſthen en ſegghenſy niet wanneer pemandt vanckenſſe bewyſe waer hp moet verkoeſin⸗ 

mach aheruſt ende ſeker zyn / dat hp deſe pin⸗ge / vufte / ende vapbept ſoecken: epndelijck datz 
ſinghe groot ghenoech ghehadt heeft. Ick bely⸗ | men hem leere in ſyn vernederinghe Gode eere 

De wel darmen moet neerſtichlyck ende ſcherpe⸗ | gheven. „Ar - 
Ick daer hae ſtaen dat een peghelick{jnzondern | 4 “Dan de belijdinge ofte biechte heeft altijdt Dande oa 
Bitterlijeks betweenende / hem felwente meer tot | groot gheſehil ghetweeft tuſſchen de Canomiften biechte: ofte 

mifgagheneude Gaetder zonde fcherpelijch ver: | ende Sthooſſthe Cheslagijnen : dewhle de eene ;proen gov: 
mane. Want dit is een goede Dzoefhept Die pes ſegghen Dat de biechte bevolen is daor Godts velijcken 
„nitentie Baert tot falichept : maer alg daer fulck —— de andere dat ſelve wederſpreken / vecbtel ofte 
een bitterheyt der droefheyt geeyſcht moat / Die | ſegghende Dat fp alleenlyck wordt doo? de inſet⸗ uiet. 

fpmaedegraothept der zonde/ende met De wete: | tinghender Kerckengheboden, Ende in defen 
Ke het beirouwen der barmherticheyt ghewegen ſtrijt is de groote onbefchacmthept der Cheolaz 
Wopde «foo worden De confcientien hier mede | gijnen openbaer gheworden / Die faa bele plaet⸗ 

wonderljck ghequelt ende ghedronghen / als fp | feu der Schriftuere vervalſcht / ende met kracht 
fiendat hen fchudinghe pinfinghe Der zonden | verdzaept hebgen / alsfptot haer Loomemen . 
wodt opghelept / ende tot de mate Die fp ſchul⸗ hebben boor ghebracht. Ende als fp fagen dat 
Dich zjn / miet enconnen comen/ Dat fp ſouden | fp niet ſelfs alſoo en konden behouden dar fp bez 
connen in Gen felben oordeelen Dat fp Betaelt | gheerde / foo zijn de ghene Die wilden boven au⸗ 
hebben dat {fp fchuldich waren, Iſt dat fp feg: | der ſchynen fcherpfinnigh te zijne / met deſe uptz 
ghen dat Wp moeten Doen dat in ons 18 / foo Bals vlucht ontkemen:dat de biechte comt upt Godts 
fen wp attts in het felbe / Want Wanneer fal | recht foo Beel haer (ubftantie aengaet/ maer dat 

pemandt dorven hem felven laten duncken dat fp daer nae heeft hare forme ontfangen upt den 
hy alle ſyn macht ghebruyckt heeft om de zon: | ghefetten rechte Ce weten / Die De alderonghe⸗ 
Den te beweenen? Daerom alsde confcientien ſchicktſte zijn onder de Wergheleerde / ſegghen ripe 
Tanghe teghen haer felven gheworſtelt hebben: | dat de Daginge komt upt Den godlycken rechte / School-lees 
delende met grooten ſerjt Becommert shnde/ ten | om Dat heſchreven ig : Adam warr zijt ahp, vaersbewifp 

epnde gheen haven en binden om daer inte ruz Atem / Get exciperen / om dat Adam alg erci⸗ redenen. 
sten : fooepffchen ſy van henſelven droefhept / pierende antwoort: Dat wijf dat ghy mp gege: 
ende drucken hen ſelven De tranen upt / om Daer | vé hebt / ett· Maer dat nochtans deſe bepde haer Pe: 212 
mede Baer pinfinghe te volbringhen / op Dat fp \ forme Gebben upt den Stadt-rechte ofte Hepfer- 
hen felven ymmers in eenighen deele Berlichten, rechte. Maer laet ong fien met wat argumen= 

berleggin⸗ 3 AftDat fp Willen fegghen dat ichfe te on⸗ ten (p bewyſen Dat de ghefogmde ofte ongeform⸗ Haer eerfte 
ghevandat reefjre beſehudinghe: ſo taetfe doch woort comen/ | de biechte Gods gebot is, Spfeggen*de Deere Viunnrer 
zalfche EDE ende eenigen menfche toanen Die doop fulche | Heeft de melaetſthe tot de Prrefters geſondẽ wat venen De 

leere der pinſinghe niet en is tot vertwyfelinghe willen ſy Daer mede 4 beeft hyſe daer te biech⸗ welcke is Als 
ghedronghengeweeſt / ofte vepnfinge des droef: | te gefonden ? Wie heeft opt upt monde ghehodet Woede” 
heypts voor waerachtighe droef hepdt teghen het dat de Levitiſche Priefters zjn gheſtelt geweeſt op eeu bzeeme 
aogdeel Gods geftelt en heeft. Ap hebben oock | om biechtete hooren + Soo nemer fp dan haer De beduvdinz 
erghens ghefept/ dat de verghevinghe der zon: uptvlucht rot altegozen, Met was doo? de Wet reien 
den nemmermeer ghegheven cn: wordt fonder | verordent Dat de Priefters ſouden onderſchep⸗ godendom 
penitentie / om dat niemandt oprechtichlyck en den — it ed ende. melactfchept : u _ 
sande barmherticheyt Godts begeeren dan die | Der fonde is gheeſtelhycke metaerfchept / foo moes JPA 
“bebruckt / ende door Get ghewoelender zonde gez | ten daude Pziefters bier Wan oozdeeten. Ger ick nd: 17:14 
wont ig : maer op hebben oock daer bp ghefepdt | antwoorde / foo vrage ick in’t korte / ift Dat De Levit. i⸗ k 22⸗ 

Prie: : 



Cap.4. town Het II.Boeck. Fol.114e 
Prieſters Doo? deſe plaetfe tichters der gheefte: | men leeſt nerghens dat de Heere daf heeft tot De 
cker melaetſcheyt gemaeckt Worden / waeram Diſcipulen gheſeydt + ende Get is Beel meer der 
trecken fp de kenniſſe der natuerlicker ende vlee⸗ Waerdept ghelyck Dat hp fuler gheſproken beeft 
ſcheihcker melaetſheyt hen ſewen aen 4 Is dat tatde bpftaende Joden : om Dat het mirakel 
niet met der Schaftuere fpotten. De Wet heeft | oude te openbaerder worden ſonder eenigh bere 
de kenniſſe dec melactfljepde den Levitifchen  mocden deg bedzochs / ende datfjukrarht foude 
rie ſteren toegheſchreven:ſoo laet ong dan defe | hacr felwen te meerder vertoonen) dat hp de doe: 

| ons (elven aen trecken. De zonde ig gheefter | de verweckte alleenljek doo? ſyn ſtemme / ſonder 
ljcke melaetſheydt:laet ons Dan De kenners der | eenigh aenroeren. Ick legghe dat voorwaer ale 
zonde zijn. Hu antwoorde ick als Get Prieſter⸗ feupt/ datde Heere om de Joden ban alte guget 

ze Antwoor ſchap berandert is / foo moet ooc de Met veran: | Bermoeden te verhinderen / heeft ghewilt dat fp 
* dert Worden. Vlie de oefferhanden zijn tot ſoude Dengraf-fleenaf vollen / Den ſtanuck ghe⸗ 
et Chriſtum berandert / in hem volbracht ende » Voelen, ſeker teeckenen des doots fien/ dien Dogz 

Mebze.7. ze voleyndicht: ſoo ig dan alle recht ende eere deg | den ften Door de eenighe kracht des woorts op 
Priefterdome tot hem alleen verandert: Iſt ſtaen / ende eerſt Dien Die levendiah gheworden 
Dar fp ſoo feer foecken allegozien te bolgen / fact: | Was/ handelen. Ende die is her gebaelen Chap: … 
fe Chriſtum den eeniggen Prieſter hen felwen |foftomo. Maer of Wp fchooutoe lieten dat het una 
oo fiellen / ende ſyneñ vichterftacl met cen vzpe | tor be Diſcipulen ahefproken ware / Wat fullen Geir. er. 
jurifdietie ende heerſchappie aller Dingen verz | fp Dan hebben? te weten / Dat de Deere Den Apo⸗ Lerei. 
meeren/top fnllen dat lichteſhen den. Bove) ſtelen heeft ghegheven macht om te ontbinden, “ooh 
Defen is Gaer allegorie ongheſchickt waer daor | Maer hoe veel beguamelycker eude fchichelijc 
fp de Wet Die ghehẽe palitifch is / ſtellen onder ker machmen Dit Bp allegozien handelen / ſeg⸗ 
de ceremonie. Waerom fendt dan Chriſtus de | ghende Dar de Heere heeft willen fue gheloovi⸗ 

ze Autwoor⸗ melaetſche tat de Prieſters tre weten / om dat de ghe met dit teecken onderWwijfen / Dat ſy ſouden 
we Wes Prieſters niet en fouden Cheiſtum valſchelhck die ontbinden die fp verweckt hadden : dat is / 
Benen wore beſchuldighen dar hp de Wet brack / De welcke | dat fp de fonden nieren (ouden wederom tot gez 
gegeven/__ghebaet datmen Ben ghenen die ban der melaet: dachteniſſe brengen / noch als ſondaers verdoe⸗ 
— dat ſheyt gheneſen was / foude voorden Peigſter men / dien hy De ſonde vergheven hadden: noch 
— brenghen: ende door ten offerhande repnighen, | Blijven verwijtende Dat hp vergheven hadde: 
gefonden _ Gaer (fept hp) vertoont u den Prieſteren / ende | Datfp niet en fouden ffrenghe ende epghenſin⸗ } 
zöntorde offert De gabedie Moſes heeft in de Wetghe⸗ | nigh zijn omteftraffen / Daer de Deere ſelve ss * 
Beieſters. boden / op datſe hen sp tor een ghetupghemffe. varmhertigh is ende ghewilligh om te Lerghee ene 34. 

Ende dit mirakel ende wonderljcke daet was ven? Poorwaer geen dinck en behoort ons ſeer⸗ Beute roe 
hen waerachtichlyck tot ghetungheniſſe: ſy had⸗ der te bupghentot vergheven / dan her exempel 
denſe gheoordeelt melsetſch te zijne / nu oordee⸗ des Kichters / die dzepchjt dat hp den ghenen die 
ten fp Be ſelve gheſont ende ghenefen, -Woden fp | te hart ende onmenfcheljek zjn ſal ou oerſoen⸗ 
dan niet Swillens ofte onwillen& bedwonghen lyck wefen. Laetſe nugaen ende op hare allez 
ghetupgen der miraculen Ehziftite zijnet Elie gorien roemen. £ 
ftus gheeft hen ſyn mirakker ce onderfaechen / fp | 6 Pu ſtryden ſpnaerder Komende / als fp / gez 
enconnent niet verſaken: ende dewyle fp noch Wel fp mepnen met openbare ſententien fErijz iik · Irg⸗ 
uytvlucht ſoecken / ſoo is hen dit werck tor cen | deu, *Die tot Joannis doop quamen / die beſe⸗ men koe d 
ghetupgheniſſe gheſchiet. Alſoo wordt ergens | dE Gare fonden:t ende Jacobus wit dat Wp male. twee piactfen 
gefept. Dit Euanghelium fal in de gantfche wer | kanderen onfe fanden belden. Heten is gheen St ere 
vele ghepsedickt orden allen Hepdenen tot | wonder dat Die Gare fonden beleden / die wilden, Son,” 

Materger 4e een ghetupgheniffe. Item / Ghy fult boor Cor | gedoopt worden; Want wp ebben te Lozen, * mats: 6 
ninghen ende Stadthouders ghebzacht wore gheſeydt dat Joannis heeft den Doop der perte, + Lats #16 

Mat.ic· ts. Den hen tot een ghetupgheniffe / dat is op dat fr | tentie ghepzedieht-/ ende mer water gedoopt - 
inhet oozdeel Godts te frerchelijcher overwon | tot penitentie. Wie ſoude hy Ban ghedaopt heb: 
nen Worden, Iſt Dat fp lieber hebben Chryſo⸗ ben / anders Dau die beleden Gen fetvenfondacrs Berkraringe 

Womrs.de ſtomo te ghelooben / De felwe leert ooch dat dit | te zijn t De Dooptgeen teechen der vergevinge ban Deerfig 
muliere {gedaen om der Goden willen / omdat Gp niet | der fonde, Ende wie fauve tot dit teechen toege⸗ Plate 
Chanamen· en foude een overtreder der Wer geacht wor⸗ | laten worden / anders dan de ſondaers Die bez 

Ben, Hoewelick fchame mp eenichs menſchen kennen Genfelbeniniekte zn £ Sog beleden fa 
bewillinghe te ſoecken in foo claer een fake; daer | dan hare ſonden om ghedoopt te Worden, Ende 
Chꝛriſtus bercondicht dat hp het-recht der Wet | Jacobus en ghebiet niet (ander oorſake dat wp 

den Prieſteren geheel laet / alsden openbaren | ſouden malkanderen belijden, ende biechten, 
‚bpanden des Cuangelij / die altĳrs fochë te we: | Maer waert dat fpaenmerckten wat terftondt 3 
derſpreken / hadde hen den mont niet gheftopt | daer nac volcht / ſoo feuden ſy verſtaen Dat oock —— 
geweeſt. Daerom op det Pauſchelycke Prie⸗ deſe plaetſe haer ghevoelen weynigh ffercht, ze plaetfene 
fiers De befietinghe behouden / oa moeten fp | Belijt/ fendt hp / Deen Ben anderen uwe fonden/ F 

opeunboerluck comen in dier plaetfe / Die met | ende bidt voor malkanderen. De onderlinge bez 
cracht bedwonghen moeten Worden / op Dat fp | Wdinghe- ende Get anderlinafe ghebedt etn 
CLheiſtum uiet en laſteren. MWant dat cn come | bemalkanders sene Barmen moet alleenlijc 

Den \wacrachtighen dienaren Chriſti gheen: | den offerpapen biechten/faa moetmen alleeuljck 
fing toe, wint fant mj, voo? Gen bidden. Pae / upt de moorden Jacobi 

pertweee «5 Det tmeede argument belijden fp upt de fel- | foude volghen dat alleen De offer-papen moghen 
acqument de fontepne / dat is upt allegorie / gheitek of de | biechten. Want dewyie Gp wil Dat Wp málkanz 
gaat „ Allegozien veel bermachten om eengheleere te deren De fonden belijden / foo ſpreeckt Dy Die al⸗ 

nn beweftiggen. Maer laetſe crachtich zn/-tenap | leenlijch acn/dieder-anderen biechte Boogert mae 
| dat ick bewyſe dat iekſe cierlijcher flelle dan tp | ghen. Ende die honnen alleeulijck malkanderen 
D, — felve doen Doo ſegghen fn dan: De Heere ghe⸗ belijden ende biechten / die beguaem zjn ons 
gr Ree. “44 boot fr nen: Diſeipũſen dat fn Den verweckten biechten te hoogen, Ende dewijle (p Die privelege 
— Loʒarum fouden ſyne grafdoecten ontbinden ende voordeel den miſpapen alleenlijch toc ſche⸗ 
Antwoort · ende outdoen. Di lieghen fpten eerſten / want ven / ſoo legghen wy vockde biechte hen — 

ep Daer: 



Cap:4. 
op. Daerom laet vaeren fuicke beuſelingen / cude 
tact ons den fmdes Apoftels vaten : De welcke 
cenvoudich ende claer is / te Weten / Dat wp onfe 
ſwackheden onderlmghe in malcanders (choot 
tegghen / am maltanders ract / malcanders mez 
delden / malcanders trooft onderlingen te ont: 
fanghen. Boven defen op Dat Wp onderlinghe 
oufer broederenfwackthept wetende / MOodt voor 
hen bidden. Wat beenahen fp dan Jacobum 
Voorts teghen ons / Die Wp op De belgdinghe der 
barmherticheyt Gods foo eer ſtaen? Ende nie⸗ 
mant en can De barmherticheydt Godes belij 
den anders Dan die eerſt fijn ellendichepdt heeft 
beleden, Ba Wp oordeelen cer vervloeckt te zyn / 
foa \mie voor Godt / Loor ſyn Enghelen / voor de 

E Gemepute/ ende ten laetſten voo? alle menfchen/ 
Balzee, miet en Belt dat Gp een ſondaer is, Want deHee⸗ 
BOm3 9019 pe Geeft alle Dinck onder de zonde befloten / ap 

dat alle mant geftopt worde / ende alle vleeſch 
vernedert \morde LOO? Godt / ende dat hp al- 
teen rechtveerdich gheaordeelt ende verheven 
worde. 

zs dat Icxk verwondere mp met Wat aenfichte fp 
— — —— te vermeten Dar De biechte Daer van (p 

ſpreken / is wpt den Godlckẽ rechte. Tp beken: 

Oqternden nen wel datfp is van outs ghebeupekt geweeft/ 
mits het ger maer connen oock lichtelijk bewyſen Dat het 
beupekder oortjdendepwas. Doorwaerdat gheen Wet 
ne dS noch ffatupt Daer van ghemaeckt en was voor 
rent 1200, DÈ ter Innocenth des Derden / Dat verhalen 
aren bau goch haer hiftozien, Poozwaer hadden (peen 

Eat, … onder wet /fp ſouden liever Die ghebzupeken dan 
Des. paus, et De ordeninghe des Hareraenfchen Conci⸗ 

liums te vrede sijnde) Gen ſelven oock den kinde: 
ren fpottelijck maken, In andere Dinghenen 
ontfien fp niet valfche ghedichte v2deninghen 
în Get lieht te beengheu / de welcke fp den out: 
fte Concilten toe ſchrꝛhven / om door De eer weer: 
Dichept der outheyt de ooghen Der eenvoudigen 
te verſtricken. Maer in dit fuck en is hen niet 
in den fin ghecomen / fulck bedroch te doen, Doo 
dan nae haer eyghen ghetuygheniſſe en iſt nach 
gheen hondert jaren Gerleden / dat Imocentius 
de derde Geeft defen ſtrick ende noot der biechte 
op gheleyt· Ende of ick ſchoon den tjt verſwe⸗ 

gefchichte ghe/ foo en ſoude dat fchupm ende De vreemdie⸗ 
5— Oner hept Der Woorden allen / defes wers gheloove 

deftmozdt pes benemen, Want de goede Daders gebieden dat 
toont, alfemenfchen / man ende wf/hem felven cen: 

mael deg jaers woor den Priefter alle ſyn zonden 
biechte/ daer op feggen deſe cluchtighe menfchen 
Dat Dit gebot alleenlijck Die verbint / Die bepde 
man ende wf zyn / ende Dat het niemande aen 
en gaet Bie man ofte wijf is. Daer nae is gro: 
Ber owerſtant in hare Diſcipulen gheſien / als 
fp niet en weten ‘upttelegghen wat de Daders 

verſtaen bp eyghen Priefters, Laet alle die ghe⸗ 
huerde tryſſchers des Paus fmateren wat fp 

willen s Wp Weten dat Theriſtus de Autheur dez 
fer wet niet en is / waer door de menfchen ghe⸗ 
dronghen worden om harezondentetellens Ta 
Dat nae De opftandinghe Cheiſti zyn dupſent 
ende twee hondert Garen door gheſeden / eer 
fulcke eenighe Wet ghegheven Wert. Ende 
Dat daerom deſe tprannie is Dan eerft in ghe⸗ 
boert alg de Godſalicheydt ende leere Was pet. 
gaen / ende als He ghene Die Wilden Paſtoo⸗ 
ren fchijnen / vu alie vryheydt hadden (onder 

Betis ſulc⸗ onderſchepdt aen gheronten, Boven defen zyn 
——— Daer clare ghetuygheniſſen / beyde in de Hiſto⸗ 
gebaacht upt ien ende bp andere oude Schryvers / de wele⸗ 
de biftozieder he betuyghen Dat defe Biechte zp politifche 
wecken. geffeninghe ban de Biffchoppen im gheſteit / 

ende niet cen wet ban Chriſto / ofte vanden 

niet en zy Upt 

Maer hoe⸗ 
danich ende 
wat eelt ou⸗ 

Hoe de genade Chiſti ontfangen wort, 
Apoftelen ghegGeven.” Mr velen Wil ick een al⸗ 
teen voort bꝛenghen / het welcke fal een claer bez 
wijs de ſer faliezijn, Zozomenus verhaelt dat 
Dele inſettinge der Biſſchoppen is neerſtichiyck 
onderhoudeñ gheweeſt in de Weſterſche kerc⸗ 
ken / ende voornemelyckte Roomen. Waer mede 
hp te kennen gheeft / Dat dit niet enig cen alghe⸗ 
mepne infettinghen alder Ghemeynten geweeft, 
Ende hp fept dat een voornemelyck upt De Prie⸗ 
ſteren fanderlinghe verogdent was / om deſe faz 
ke te bedienen Waer mede overvloedichljck Wez 
Derlept wordt / dat fp liegen van de fleutelen dat 
Bie Der gantfcher o2den der Prieſteren int ghe⸗ 
mepnsjngbhegheven : Wanthet was nietecn 
ghemepn ampr aller Prieſteren / maer het was 
een ſonderlyck werck eens Priefters/dic hier toe Pat beeldt: 
Was nan den Biffehop vercogen, Dit is De gez NS Van De 
ne welcken men oock heden in alle Cathedzale merhte onver 
Herchen noemt den Penitencier/ de welche ig De den Papi 
ghene Die De kenniſſe neemt Ban (ware zanden) [EW iTeekr, 
ende der welcker ſtraffe dient tat ercmpel, Daer eet oozdeel. 
naefept bp dat Dit ghebruyck oock is te Con 
ffantinopolen geweeſt /- tot dat dateen Louwe 
de biechte nepfende / is benonden dat fp de ghe⸗ ve Con⸗ 
mepnfchap die fp met den Diaken hadde / daer frantinoporie 
mede bedechte. Om deſes ſtucks wille heeft Nec⸗ taenfthe 
tariug een manin heplichept ende gheleertheyt det 
vermaert / ende Biſſchop dier Ghemeypnte / het aozveechte 
ghebzupck der biechteaf ghelept. Hier, Gier ſul⸗ eerſteit voor 
ten Die Tzels Gare oogen openen. Aff dat de oor: gorrwegen / 
biechte was een Wet Godes / hoe (oude Necta⸗ daer nae 
rius beftaen hebben Die te breken ende verwor⸗ gheheel wech 
pent Sullen fp Nectarium Den Geplighen man sedaen. 
Gods die doop alter ouden ghetupgaheniſſe ghe⸗ 

Tripart HE 
UWb.7ecages7e 

peefenis / alg een ketter ende fecremaker bez 
fchuldighen £ Maer met den felwen aasdeele ſul⸗ 
len fp de Conftantinopolitaenfche kercke ver: 
doemen / in de welcke het gljebrunck Der biechte 
niet alteenlijck en is voor eenentje op ghehou⸗ 
den / maertot de tjden Zozomeni toe (ghelyck 
hp ſelve betupcht ) vergaen gheweeft, Pae laetſe 
niet alleenlijck de Conftantmopolitaenfche/maer 
alle de Gemepnten Die in het ofte waren / met 
defe afvallinghe beſchuldighen / de welcke De onz 
veranderlycke Net Godts (ghelyck fp ſegghen 
—— die allen Chriſtenen gheboden is / veracht 
ebben, 
Defe afbsekinghe der biechte betuycht Dwelck uvt 

Chrpſoſtomus (die oock felbe der Conftantt: ie 
nopolitaenfche Ghemepnte ii oere” gheweeft fen Ciymfo: 
fe) claerlijckt in foo vele plaetfen/ dat het Wonder ſtorn te fien 
ig dar Die menfchen dozen daer teghen mum AN DAE 
melen, * Segt uwe zonden (fept hp) op Dat ghyſe niee van - 
upt wifcht « iff dat ghp u fchaemt Die pemanr biechten feec 
de te feggen de zonde Die ghy gedaẽ hebt/ fo ſegt⸗ — 
fe dageſhcks in uwe ziele. Ick en ſegghe niet dat Dormi, 
ghp fult teghen uwen mede-Dienaer biechten, ‚n fatso, 
Die het u mochte verwijten : Segt Gode u 
we zonden / dieſe gheneeſt. Welt uwe zonden 
opubedde / op Dat uwe confcientie daer Das 
abelijcke haer guaetbekennne, Gtem/ nu eniſt Zer. de poe⸗ 
oock niet noodich voor teghenwoordighe ghe⸗ nieen,et, con- 
tupghente biechten, Laet de onderſoẽckinghe feſſ 

der zonde gheſchien in uwe ghedachten: Laet 
dat oordeel zijn ſonder ahetupghe : laet Godt 
alteen fien dat ghy u biecht. Item / Ick on Homits te 
lepde u niet tót het aenfchouwen uwer mer Hicompie: 
De-Dienaren « ick en bebwingie u niet wive BDE 
ganden boorde menfchente ontdecken / opent nomeos, 
uwe tonfcientieoor Godt. Coont uwe wort 
den den Meere den ooperften JPedecijn / ende 
epfcht van hem ſalve : toontfe hem die nieten 
perwijt/maer feer beiendelek gheueeſt. Item / 

Poorwaer en fegtfe geent menfche/ op dat bp: tn 
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níet en derwhte. Want men moet oock tegen 
ſynen mede-Dienaer niet biechten /Die Bet ſoude 
moghen openbaren : maer toont uwe wonden 
Ben Weere/Die ſorge Voor u draecht / eũ drie Linz 
veliekig/ende een ghenefer is. Baer na maeckt 

Homila, de hy Bod aldus ſpreſiende: Ick en bedwinghe u 
Kazaro, niet midden in cen fchoufpél te-comen/ende veel 

ghetupghen te nemen/ (egt uwe zonden my als, 
teen int verborghen / op dat ick uwe weere ge⸗ 
nefe. Sullen wp oock feggen dat Ehzploftomus 
als hp dit ende Diergetijche dinghen ſchryft / is 
tot fuïicke racchetoof bept gecomẽ / dat hp de cõ⸗ 
fcientien Ber merifchen berloft van defc banden. 
met de welcke fp daor Bodes Wet verbanden 
zún Idee voorwaer. Maer dewyle hp verftact 
De oorbiechte door Gods Woort mer geboden te. 
zûn/foo en beftaet Gp niet te eyſſchen / bat niet 
noodich en is. 

Bevalftbeg Waer op bat de gantſthe fake te claerder cit 
ennelicher 3p/ fo fullen wp ten eerften ge

trou⸗ biechde 
wech geda 
zunde / 

wordt nut 
verhaelt 
hoedamge 
belpdeniffe 
ons m 

td, 
coat 19 

voorgedra⸗ 
aber à ten hoe dickmael de oude overfetter Dat woort 
— belijden Ag geef t Vn? gheen 8 hi 

(ent ne venernde prijfen, het welche DE alderongeleert⸗ 

Baole. fen oberon erde bekent : maer het is nut 

ban denon Dat haer onbertjaenttbept gheopenbaert wor⸗ 

welick verhalen / hoedanighe belijdinge ond is 

hare gedichtſelen ſtellen / niet alle hare gedicht⸗ 

ben oberſet pe dl za fi 
teer metere DE / De welche fp gebrupcken / ale fp het ghene 
poor de gee Dat ban den lof Dode 18 gljefcptven/gebzupe: | 
goekvept ken om haer tprannich ghebadt te beveſtighen. 
OS Dm te bewh en dat De biechte crachtich is om, 

De herten te verblijden) fo Brengen fp woorden 
Des Pſalms voort in ſtemme ber verheuginge 
ende belhdinge. Maer iſt dat ſulcke verkeerin⸗ 
ghe der Woorden dooghet / foo ronnen wy upt 

PAL 42 5, alle dingen maken wat wp willen, Macrde- 
Wyle fp alfa haer fchacmre Gebben af ghelept / 
fo moeten de Godſalige Leraers gedencken dat 
de fulche zjn Daag de rechtveerdighe Wake 

Fom.1.:8. Gods in verkeerden fin geworpẽ / op dat haer 
Maer nae ſtoutichepdt te grouwelicker zp. PE Dat wp 

oat bede” willen in de eertooudigtge leere be Scheiftuere 
tupeenfjen ruſten / ſoo en faltniet te vꝛeeſen zyn dat ong pe: 
ber Schaf: marit (al met fulck bedroch befpotten. Want 
tueren/ dat daer wordi een Wife der biechte beſchruven / te 
Ar Welen dewijl de eere de gene is die de ondẽ 
zondenstat pergeeft / vergeet eide uptwiftht: dat Wp boo, Sod alleen deſen onfen zanden belijden / am bergebmge te. 

Ben Burt geeraen Bois de Medechn daerom lact ong 
Feresz, ro hem onfe Wonden ontdecken. Wp 

ende weet alle de gjevachten : laet ans haeſten 
onfe herten voor hem upt te ſtorten. Somma/ 

SALIE Gj ie de ghene bie de ſondaers roept / laet ons 
niet traghe zyn om tot Gem tecomen, David 

Pats 1.y,fept : Ick hebbe mijn zande voor ubtkent ghe⸗ 
maeckt /ende mijn onrechtveerdichepe niet ver⸗ 

D ſal: z2.5. bBorghen · Ack hebbe ghefept: Ack fal mijn on⸗ 
rechtueerbichtpt tegen dendBeere belijden! ende f gh 
ghp hebt be ongerechtichept mines herte ver⸗ 
geven. Sulck ig oock ecn ander beljdinge Da- 

Dal. 5101. vids / daer hy fent: Heere weeft mijnder ghena⸗ 
dich na uwe groote barnihertichept. Suck ig 
oack de beſndinge Daniels / daer hp fept : Hee⸗ 
re wy hebben geſondicht / Wp hebben verkeer⸗ 
pelick gheandelt / wp hebben godloofkept be- 
dreven ende wp zjn wederſpannich gheweeſt / 
afwijckende ban uwe gheboden. Ende andere 

Banos. 

Het II, Boeck. 

Door Gods woort gheleert/ Daer nac fullen Wap. 

fztê Boorwaer (want wie ſoude Die onmetelicke 

Zee connen upt felheppen?)mact alleentick Die/ 
in be welcke fp de ſoinma harer hepmelieker. 

biechte vervat Wet verdziet mp hier te verha⸗ 

is van ons. 
verongBeljcht ende verbolghen: laet ons ban, 
hem veede foechen, Wp is de Kerner der herten / 

Fol, 115, 

belhdingen die hier ende daer in de Schriſtuere 
gele ſen worden: Der welcker verhalinghe ſotide 
bpnae eenen boeck vulien- Iſt dat wy enſe zon⸗ 
Ben belijden ſſeyt Jaannes) de Hrere is getrou⸗ 1 Kör 5 9 
we om onſe zonden te Vergeven. Voor wien ſul⸗ 
len wy belyden? te eten Door hem dat is / als 
wp met bedrucktẽ ende vernederden herte voor 
hem neder ballen / als Wp bp hem ons ſelden 
tan herten beſchuldigende ende verdoemende / 
begeeren door fijn goetheydt ende barmhertic⸗ 
hept vergevinge te gherrghen. D 
1o Soo-wie deſe belijdinghe van Berten ende Rige verer 
vooe Godt aen neemt / diens tonge fat ſonder bepinelies 
twyfel tot beljdinge berept zun / faa Wanneer ker belus 
het woodich ig de barmBertichept Gods bp ve NUL 
menſchen te pryſen: ende niet alleenlick am ee: voo, Godt 
nen alleen „en ceinmaclin de ooge te blaſen: maer Alleen ghe⸗ 
om Bicmael in het opêbacr / daer het de gãt ehe ſchiet. 
werelt honat / vpelick zijn ſchande / eñ de groot⸗ 
dadicheyt eũ eere Gods te verhalẽ. Op deſe wijs 
fe heeft David van Nathan gheſtraft geiveeft/ 
eñ in ſyn confcienste geprickelt zynde ſyn zon⸗ 
De voor God ende Voor de menſchẽ beledẽ / ſeg⸗ 
gende: Ick hebbe tegen den Heere geſondicht: 
dat is /Ick en ontſchũldighe np nu niet / ick en 
wepghere niet van alten menfchen een ſondaer 
ghesordeelt ve zijn s ende Bat het oock den men⸗ 
fchen apenbaer worde dat ic hebbe Willen Laar 
ben Deere verbergen. Soo dan upt de heyme⸗ 
licke beldinghe die vodr Den Heere gheſchiet / 
volcht He ghewillighe betijdmge daor de men: 
ſchen / ſoo wanneer He eert Sobs / ofte duſe ver: 
neder inghe Die eyſcht Hieromme heeft de Heere Me Adere 
voortijdẽ verordent onder het volt Iſrack /· dat — 
de Prieſter ſoude de Wadden boog ſeggen / ende welcke bu 
bet bolck ſhne zanden opentlick in denTempel id set 
belijden, Want Gp boozfach Bat defe Hulpe hem emen1c.ar 
noodich was / waer door een peghelick machte 
te beter He worden tot de rechte henmiſſe 
ſijns ſelfs. Ende het is vecht dat wp onfe ellen⸗ 
dicheyt belijdende / be goetheyt ende barmher⸗ 
tichept onteg Gode onderons / ende voor De 
gantfche werelt verclaren. 
u Deſe wüſe van belijden betaemt ordentlic Sefe is 
ende gewoonelick fr de Ghemepnte gebrupcut sereen 
te worden:ende gock bupten oden faa Wanneer reende een 
bet ghevalt bat bet voltk door eenighe gemepn bepmelicke 
zonde mast bevangten. Ban dít lactfte hebben oefe: 
wp cen exempelin de openbare betijdinghe/die re geſchiet / 
Bet gantſche volt doet door de hulye eude bewe⸗ ofte na den 
ginge t Efbze ende Athene. ant dewyle Die Gaper rafse 
langhe ghevanckemfte ‚de verwoeſtinghe der met de gez 
ſtadt ende Des Tempels / ende He verdervinghe mepnen rez 
der religie / hedde cen ghemepn ffraffc geweeſt Piene * 
haerder aller af wckiñghe / ſoo en conden fp de Like 
weldaet det verloffinge niet bekennen ghelyck 
Bet betaentde/fander ecrft BE ſelven te befchul= 
bigBen. Ende daer en ts Giet aengelegen / oft 
fchaon in. ten ghtmeprite famtĳts fannttighe 
wepnige onfchuldige zhu : Want dewyhle ſy lez 
den zyñ cens fiecken ede qualick geſtelden li⸗ 
chaenis fa en moeten ſy van gheen geſoutheyt 
roemen Sa heten is met moghelick dar fp miet 
en ſouden eenige fmette gheckeghen / endeeeniz 5* tied 

e fchutr heben. ®aeram foo Wanneer Vp pe: eynde 
Boor pertitentie/afcrijch! df onpzuchtbaerhept / bandie/ na 
of booy-eeriich ander angherief gheſtraft wor Be Srse 
jen: iſt dat wt van behodren ous tot rouwe en niet gedaen 
droef get) tot warten mc andere teekenen ber wort. 
sefchulbingte te \meitden/ (po en noet en Wp De nit Se 
belhydinge npt de weltke alte andere teeehenen ver epnde 
camen/ niet vergheten, * De ordentlicke belij: bars nie He 
binge Boen dat fp dooeden mourBods gense ie onze ge 
fen ir / en fal gheen — menfſche haer fchiet 

2. Sam. i2. 
13* 

nuttic⸗ 
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nuttichept aenmerckende / beſtaen te verachten. 
Want dele wo in alle heylige vergaderinge 
ons fclven flellen Loop Het acnichhnGods ende 
der Enghelen welck fal Get begin onſes doens 
zin / anders dan de behenninge anfer onweer 

Tegenwor dichz · Maer deſe bekenninge gefchict (mochte 
pige teaë pemant ſegghen) im allen gebede: want fo wan⸗ 
Bersermaen neer wp on: verghevnghe bidden / faa belijden 
eû gebeden. WP onſe zonden. Fe behenne dat. Maer ig dat 
Antwoort. op aenmercken Hoe groot onſe forgeloofichept/ 

of flapericBept/of onverftandichept is / ſo fullen 
wp wel bekennen Dat Bet foude een falige ict: 
tinge weſen / Dat Get Chriſten bolck met eenich 
gemepn ende openbaer ghebruyck der Belijdin- 
ge / worde tat bernederinghe gheoefſent. Want 

He poewel be ceremonie Die de Heere Geeft den 
Firaeliten geboden / Was upt de onderwij (fm: 
ge der Wer foo comt nochtang de fake felve ee⸗ 
nic ſins ooch ong toe, Ende wp fien voorwaer 
Dat dit ghebrunck wort m wel gheſchickte Ger 
mepuaten met graater zucht onderhouden/ Bat 
be Vienaer alle Sondage eẽ forme der belijdin: 
ge Bosz Her eũ voor Den volcke begrjpt/Waer 
mn Gafz alle met ongherechtichept beſchuldicht / 
ende den Heere om1 verghevinghe mede bidt, 
Somma / met deſen fleutel Mapt eenen pegelic- 
ken bpfonder ende allen int gemepn/ cen deure 
gheopent te bidden. 
12 Boven delen prÿſt de Dchriftuere twee 

Debs. fogmen der Bepmeheher beljdinge. Len Die gez 
vinghefs ſchiet om onfent wille / waer tae be plaetfe Ja⸗ 
tweederlere cobi dient/Daer hp feptt dat wp fullen d'een den 
greelkeleh, anberen onfe zonden belijde:want ſyn mepnin: 
fentwrtte ge is dat Wp D'een den anderen onfe ſwackhe⸗ 
„ghefchiet/ den oitdeckende / ſullen malcanderẽ met onder: 
Bie lingen raet ende trooft helpen. B'ander die om 
Dieom oe ouſes naeften wille geſchiet / om hem te verſoe⸗ 
fes naeſten nen ende ce vrede te ſtellen als hp in eenige din⸗ 
febiet she’ gen ig door onfe fepl verongelyckt. Ende m de 

Bet ghe⸗ eerſte forme/hocwcl Jacobus niemant noemẽ⸗ 
bpck ban De tn wiens ſchoot wp ong (elven f ouden ont⸗ 
d'eecſte. _ Yaden/ong de vrphept lact dat Wp magen Boo, 

dien belijden bie ons in de Gemepnte ſchynt de 
alderbeguaemfte/ nachtang dewhle de Paſtoo⸗ 
ren Ende herders Der gemepnten fn gemepnlie 
boven andere te oopdeelen beguaem te zijn / foo 
fullen Wp oock die voornemeſick verkieſen. Ick 
ſegghe dat ſy boven andere beguaem zijn / om 
Dat ſy daar de roepinge des dienft/ ons zyn Lan 
den Deere beropdent / om uret haren mant ane 
derwefen te worden om de zonden te overwin⸗ 

Dwele ges nen ende beterẽ / ende om trooft upt het betrou⸗ 
„bauer ban Wen Der verghevinghe te gecerygen. Want gez 
oo ene Welt de onderlinghe bermanmahe ende ffraf: 
renderer finghe wel allen Theiſtenen bevolen ig / maer 
meputen nochtans den Bienaren fonderlinghe opghe⸗ 
free SEDOME Tept + alſoo hoewel Wp alle behooren malcandez 
— ren onderlinghe tc trooften / ende in het betrou⸗ 

men der Sodlicker harmhertichept te verſterc⸗ 
hen / ſoo ſien wp nochtans dat de Dienaers alg 
getungen eñ borgen Der vergevinge der zanden 

wat. is.ro gheſtelt worden / om de confcientien Daer Lan te 
Sar 14,15 Verfeheren:fo Dat fp geſeyt worden be zanden te 
„Foan.zr 25 vergeven / ende De zielen te ontbinden. Ws ghy 

hooꝛt dat ben dat Wort toe geſchreven / fa denct 
dat het 1e tot uwe Voordeel eit gebzupe, Waer- 
om fl een — Cheiſten ghedencken Dat Ap 
den middel hem ban denWeere voor geſtelt / niet 
en behoort te vergheten noch te verachten / als 
Bp in hem ſelven alfa benaut ende gequelt Wast: 
Doo bet gevoelen Der zonde/ Dat hp hem telen. 
miet ent can fonber ander Gulpe Daer upt ont⸗ 
werven /te weten / hy ſal de hepmeliche heldin 
ge bp ſynen Paftoay ghebrupcken om hem (els 

Yeb.16, 

Hoe de ghenade Chriftiontfanghen vvort. 
j ben te berlichten/ende fal ſyn heymelicke hulpe 
begheeren on: trooſt te vertryghen: want des 
Paſtoors amp: is / het Laleh Gods mt open⸗ 
baer ende mt verborgen met de leere des Euan⸗ 
get te bertroofter. Daer men maer alcijg Die Waten 
waarichept gebruucken / datmẽ ven conftientien En mac 
geen ſeker joch op en legghe daer Bod niet fel- Doen fat. 
kers en gebiet. Hier upt volcht dat de belüdin⸗ 
ghe moet bep zyn / ſao datmenfe niet ban ceren 
pegelicften cn eyſſche / maer alleen:tch dien acne 
prijfe/ die verſtaen fullen dat fpfe ghebzech heb⸗ 
beu. Boven deſen Dat de ſebbe Diefe nae haren 
woot ghebeupeken/ noch door cenich ghebot bez 
dwonghen / noch Daag eenighen lift beweecht en 
worden emt alle hare zonden te vertellen: maer 
alleenlick foa beel als fp fullen mepnen hen (e= 
ven nut te zijn om volcomen vrucht des trooft 
te ontfangen. Welt bephept moeten be getrou⸗ 
we Herders den Bemepnten niet alleemick taz 
ten / maer oock beſcher men ende ſterckelic hou⸗ 
Ben ſtaende / iſt Dac fp willende tprannie van 
baren dienſt / eũ ſuperſtitie vã haer Lole weerd. 
13 Dan de andere belhdinghe ſpreeckt Chei⸗ 
ſtus by Mattheum / ſeggẽ de: fIſt dat afp uwe FG 
gave brenget tat der alraer/ ende daer gedach⸗ ne hepne⸗ 
tich wort Bat uwe broeder per heeft tegen u / ſo icke deig 
laet daer uwe gave / ende gaet henen eñde Ver: Kus /wele 
foent u eerft mer uwe broeder : ede Dan fuldp Ento ie 
comen ende uwe gave offeren, ID ant alfa maer: bevolen. 
men de mifdaet die wp ghedaen hebben/ beken⸗ Mat.5· r3 
nende ende af biddende / de liefde wederam hey⸗ 
Yen ende vereenighen die door onuſe chult gezo Waſe in 
ken ig, Onder deſen aert der belhydinghe Wordt naer be: 
oock bier menſchen beldingBhe vervaet / die de gept. 
gan che ghemepnte met haer zonde verargert 
ebben. Want it dat Cheiſtus de ergheringhe 
cen menſchen graat acht / dat hp dien allen die 
pet tegen De broeders mifdaen hebben / de offer⸗ 
hande verbiet tot Dat fp met behoorlicke vole 
doerunge berloent zijn : hoe veel te meer moet 
be gene Die be Bemepnte heeft wiet eenich quaet 
erempel vererghert / Die (clue wederom met bez 
kenninge fijnder zanden verſoenen? Alſo is de 
Corintiſche wederom tot ghemeynſchap ont: 
fangen/ doe hy der ſtraffe gehaorfaem gem eeft 
gadde, Befe forme der beljdinge is oock in de 
oude Bemepnte gewecft gelije oac Cyprianus 
verhaelt: Sp doen (pt hp)eenen ſekere cht lanc 
penitentie / Daer nae comen fp tot belhbinghe 
ende oritfanghen Bet recht der gheweynſchap 
doo De oplegginghe der ganden des Biſſchops ê 
ende berPziefteren Dart ander wijfe ofte fazme Fen andere 
Ber belydinge en weer de Schziſtuere gantſche⸗ verden en 
lich niet ; cnde het en betaemt ong. met de con: is in de h 
fcientien met nieutae banben te benau\wen/+de USE DEINE 
welcke Chriſtus ſeer ſtrenghelick verbiet Wez ict beker 
derom tot dienſtbaerheyt te bzenghen. Bieren: Mat 23, 
tuſſchen en weder ſpreſie ick met dat Be ſchapen Sori7.3 
hen ſelven baren Paſtoor ende Herder vertos⸗ 
nett foo wanneer fp willen het Pachtmael ghe⸗ 
brupycken / maer wilde dat ſulcx abnne ondere 
houden ware. Want de ghene die becommiert 
ende verwerret zjn mhaer canfrtentie/ / connen 
ſonderlicke vrucht daer upt hebben: ende Die te 
vermanen zyu / gheven alfoa her vermaninghe 
plaetfe/alteenlie hat het altijt zy fonder tpzarte 

gebruve 
De twee 

2,€07.2. 6e 

| nie ende ſuperſtitie. be 
14 An befe Drrcderlep belhdinghen beeft De 

\mattit ber fleutclen plactfe/ het zp als de gant- „renine 
| fche Gemepute met openbare Bekenninge haer fe dzieer - 
| der zondert /metsfevinghe begieertroft alg een —I— 
eemeh meuſche Ve Daar eenige qraote zande en PA 
Geeft gemept ergerni ffe gegeven /ſV a leeefchap 
betupcht / ofté us De ghenẽ bie omde — 

—* > DU vee vadl), Eufkics 

De macht 
Der tteutelE 

Ì 



Het III 

“ruftichept (ier confciëtie des Dienaers hulpe 
ghebreck heeft hem ſyn ſwackhept openbaert. 
Ende oin ergherniſſe weet te nemen ziju ver⸗ 
ſchepden oorſaken:want Hoewel daer mede ooe 
de vrede Der conſcientie ghevoordert woꝛdt / ſoo 
is nochtãs het voorneeñiſte eynde / Dat de hant 
worde wech ghenomen / ende de herten onder 
“malcanderen vereenicht worden met den bant 
des vredes. Maer De vrucht Daer Van ick ghe⸗ 
ſproken hebbe / en is niet te verachtẽ / op dat Wp 
te lieber onſe zondẽ belijdé. Want alg de gant: 

ſche Ghemepnte alg Lao ben vichtftoel Gods 
ſtaet / haer ſelven belije ſchuldich te zyn / ende cẽ 
eenighe roedluche heeft cot De barniherticheyt 
„Gods / ſoo en is Die trooſt niet licht nach clepn 
‚bar daer De bode Chriſti haer teghenwoodich 
is Die Get bedel der verſoeninge Geeft / den welc⸗ 
_ken fp hoort de verghebinge haer bercondigen. 

me nutties ier wort De nuttichept der fleutelente rechte 
bepnt ban ghepreſen / alg defe bootfchap behoorlick met 
deſe maat, ſulcke orden eñ cerweerdichept alg het betaemt / 
Een eos volbracht wordt. Befgheljer alg de ghene bic 
—— hem {eten eenichſms ban de Ghemeynte verz 
belidugghe Beemt heeft verghevmge bercrijgBt/ende met 
en Die, De bzoeders wederom vereenicht Wozdt : wat 
ſprekingt · ¶ tooter cen meldaet 18 dar hp bekent dat het 

hem worde ban die Vergeven / dien Chziftus gez 
giro lEPt beeft: Doo wien ghp de zanden begeeft op 

Det r per aerde / dien fullen jv „ergeren Wozdeit in DE 
En ten at: Wemel? Ende ooc en heeft die hepmelrche abſo⸗ 
fien bande jyrie ende verghevinghe gheen minder cracht 
peemelkes” nde vzucht/ als (p van Die degheert wort (Dien 

Ô _fanderliche hulpe noobich is / om haer crauck⸗ 
„hept re verlichten. Want het geſchiet dickmael 
„bar de gene Die De gpemepne beloften hoort die 
‚ber gantfchec ghemepnte ghelaavighen toes, 
ghevoecht worden nochtans niet te min in ee⸗ 
nighe twijfelinge blijft / ende noch ongeruft is 

… „Van herten / gelijck of hp nach gheen verghe⸗ 
vinghe vereregden en hadde, Ende iff dar defe 

Be verboꝛgen Monde (pas hertẽ ſynen Paſtoor 
te kennen gheeft / ende hoort Dat De ſtemme des 

Euangely woꝛdt ſonderlic tot hem beweecht / 
malt o.ꝛ. naemelick / Dyne zonden worden u vergeven / 

… … Hebt goeden noet? fa mach bp ſyn herte beve⸗ 
Kighen tor ghernftichept / ede Lan die bevin: 

Een waer - BE verloſt worden Daer ban hp te vozen ontſtelt 
ſcheuwinge WAS. Maer alſmen Dan de ſieutelen handelt /fa 
waertene: moet men altjts toe fien dat Wp niet eenughe 
Eep: acht en droomen Die ban De vercondinge deg 
—— Euangelij verſchepden zy. Deſe ſake ſuſſen wp 
C, Omis wederom op een ander plaetſe moetẽ voltome⸗ 
ID. „ Jieker verclaren / daer wp full vande —5 
famma Trie ge Der Gemepnte handelen. Eñ daer fullen Yp 
ditare er his ſien dat alle het vecht om te Binden ofte ontbin⸗ 
de Carh- “Den dat Cheiſtus finder gemepnten ghegeven 
ete Innocen: Heeft Ji aen het Waopt gebonden. ID aer dat ig 
tiiin Con- Voornemelick waer Lan de bedieninge de (leu: 
eilio hers gtlén/ wiens geheele macht Daer iu ig gelegen/ 
rbe Dar be genade deg Euangeli dao) de gere Die 
Senten, dife God berogdent heeft / heyñieſic ende opeubaer: 
tin 14.cap.g lich în De Berten, der gheloovighen verfeghelt 
Hb.4; Sen worde / Get melche nier en can gefchien anders 
15.cap. 2. vo Dan alleenlick doorde pedikige. 
s®ebapiz 14 + Tat do De Kaomfche CheolagientSp 
— Beropdenen dat alle menfchen, ‚man Ende wf 
besiechte, têrftont als fp tot De jaren Der Diferctieende an: 

perfchepbinghe gecomen zijn/ moeten ten min: 

Cap.4. 

sn, Be ‚Ì 
goorfaked fen ecnmacl alle jaet alle hare zonden biechten 
atten mens Voo Baren epghenen Priefter. + Ende dat de 
fcben voor⸗ zonde niet En can Sergeben worden / ten zp dat⸗ 
sbo men cen Daft boopnemen Geeft am te biechten : 
Tonden ze ende Dat daer gheen ingancktot Het Paradijs 
echten. en is / ten zp dat fulck voornemen volbracht 

neen. 

Boeck, 24 Fol 116. 

worde. Ende dat de Priefter de macht Her flcu- 2. De vers 
elen heeft / vm Belet ate ben ſondaet te binden fine Meus 
ofte ontbinden / om Bat het woozt Chriſt nies 
te vergheefs en is / daer hp fept: WL wat ghp matt. 18. 
bint/erc, Ende van deſe macht veren (p ſtryt⸗ 'o 
gierighen erych Sonmighefeggyen dat daer Jea · zo.33. 
weſentlick maer cen fleutet en 18 / te weten / de 
macht ont té binden ende ontbindẽ: dat de Wer 
tenfchap wel naodich 18 tat het goede gebruyck 
ber ſleutelen / maer bar fp wer van het wert der 
fleutelenen is / maer alleenlich en toevallende 
dinck is. Sommighe deſe te feer ongebonden 
vryhept ſiende / hebben twee fleutelen getelt/ te 
weten / De dicretie ofte onderſchepdinghe / ende 
be macht. Andere wederom / fik de bat:oer Prie⸗ 
ſteren ongeſchicthept dooy ſuicke matinge verz 
hindert ende gedwongen wert / hebben andere 
fleutelen gefmeet/ te eten / De auhazisept ont 
te oudérfchepben: (de welche 1p gebrupché epuz 
delicke fententie ghevende / ende de macht die ſp 
in het bolbzenghen haerder ſententie gebrupt⸗ 
ken:ende Dat de wetenschap daer toe comt alst 
ten raetſman. Dit binden eñ ontbinden en Doze 
ben ſy niet enchelich upt legghen bat Get zp do 3. mat on 
zonden vergheven ende uptwiffehen : wart ſy bekt coor 
hoozen den eere roepen bp den Propere: Gen Pinnen 
bent / ende Daer en 18 gieen ander buptenanp : branen. 
Ick bent, ick bent/ Die vmeongierechiicgenen Elare-s3e, 
pt wiſſche / Pfracl. Maer (p (eggen Dat ger **e®° 
den Paiefter toe comt te oopdeelen mie ghebon⸗ 
den of ontbonden zn / ende te verclaren wiens 
zouden vergheben afte behouden zyn / erde das 
bp't verclaert dooz be biechte alg hp de zorideir 
vergheeft ende behout: ofte ban, (ententie! alt 
bp verbant ende tot de ghemepuſchay der Aar 
cramenten ontfangt.@en epnde alg (p verfkaen 
dat (p noch niet en cannen ban desen Kuoop hen 
ſelven ontwerren / datmen hen alipts macg zes 
geuworpen dat bickmael Ban de Brieſters ghee 
bonden ende ontbondẽ wordẽ die dies aawe er⸗ 
dich zyn / ende Die daerom niet ghebonden nach 
ontbonden en worden in dẽ Hemel / ſo antwoor⸗· 
den fp Ger gene Dar haer laetſte toeblucht is e 
weten datmen be ghevinge der fleutelen moet 
berfta€ mier Dele aẽ merckũige / dat De LJeere be- 
looft heeft datde fententie des Pricfiers die 
rechtvcerdichlic (al gegeven worden na De ver⸗ 
Dieufte des genes die gebonden ofte ontbanden 
okt, fal bp ſynẽ xechtſtoel goet geacht wordẽ. 
Mont deren Var deſe fleurelen zijn Lan Cirifta 4 Lier vie 
allen Prieſteren gegeyen / de welche hen in hare LN Dar 
promotie van de Wiffchoppen toe geleyt wor⸗ De ontbins 
den: maer Dat Get Hype ghebruyck is alleenlick den ooge⸗ 
bp de gene bie De kercken bedienen:eude dat aac lert zb.· 
bp.de verbannen ende afgeferte de fleutelen wel 
bljven/maer verroeſt ende gobanden, Ende die 
Dit ſeggen / Die mogen met recht geacht wordẽ 
maticht ende nuchter te zjn /alfmêfe vergelyct 
bp be gene bie op een nieu aeubidt neuwe fleu- 
telen geſmeet hebben/baer mede (gelije fp leeré) 
be (char der BEmepnte geopent wort de welche 
wp {ulle hierna te haerver plactte onderfoeché, iis 
56 Op alle defe phucten fal ick met copte Waog secr; 
den antwoorden. Ende ic berfmijge hier tegẽ⸗ Wederleg⸗ 
woordichlie met wat recht ofte onrecht fp hier SSI 
be zielen ber ghelovighen met hare Wetten bez Drgaringe, 
vauwen : Mant dar fullen Wp te ſjnder plaette 
onderfgechen. Maer dat ſy hen een wet op leg⸗ 
gen ban de Vertellinge aller zonden dat fp ſeg⸗ 
ger Dat de zonde muct bergheben en wordt an: 
ders DA met condrtie/te weten / dat daer eẽ Laft 
voornemen 5p om te, biechten : Dat (p ſnateren 
dat Daer gef mgac tot den Paradie en is / als 
de beguaemhept omt te biechten vergetẽ wort: 

P ĳ Dat en 



Cap.4. 
baten ig voorwaer gheenfingte lijden, Moet⸗ 

rungeniſſe 
Dabids. 
Vſal is · 3. 

Pal. 38.5. 

wel overmertt hadde /rocpt nochtans upt/ wie 
fal de dwalinghe Lerftaen 4 Heere vepnicht mp 
van mijne Berboeghen zonden, Ende ergens/ 
mijne ongbereehticheden zijn ober mijn hooft 
ghegaen/ende zjn gelijck een (waer laft boven 
mju macht berfwaert. Te weten/hp berftant 
hoe groot de afgront onfer zonde was / hoe me⸗ 
migberlep ghedacnte der boof heyt 1m den men⸗ 
fche zy / bee menich hooft dit gedierte / name: 
lick de zonde / draccht / Wat langheren fleert fp 
trecht. Daerom en Voechde hp hem ſelven niet 

rongcterntie/ 
welcke geë 
fins deſe 
feer ſtrenge 

mijn neerftichept / heeft hier in mp niet groot 
genoech geweeft /ic hebbe bele dingẽ verachtelic 
vooreby gegaen/en de bergetelichept die upt on: 
achtfaembept comt / en ig niet ontfchulbichlic. 
Baer warden noch andere plaeſters gegheven/ 
am ſulcke ſmerte te verſoeten: te meten/Wel aẽ 
Doet penitentie Hoo? uwe vergetelickhept / ſy fal 
u vergeven wordẽ fo Berre fp niet onachtfaem 
en ig. Maer alle deſe plaefterg en connéê de wõ⸗ 
Den niet roe heplen. Ende (p en zijn niet alleenlie 
geen berlichtinge der cranchhept / maer zijn fez 
nijn met henich vermengt / on dat het niet en 
faude door de bitterhept der eerſter ſmake ver⸗ 
worpen — —— wdn 

…… tomen eer het gevoelt wort. So dingt dan deſe 
Beberesor groutwelieke femme alttieg/eft clmet m Be Da: 
gaende din rẽ: Biecht alle uwe zandẽ: eñ defe verſchritkin⸗ 
gen Simar Ge en can niet wech genamen worden anders 
etupgemuf dan daor (ekeren traoft Wiee moghen de Leſers 
íe dercons bedencken hae onmoghelick het ig alle be daden 
ſcientien. des gantſchen jaers te overrekenen / eñ te over⸗ 

leggen wat ſy op eenen pegelicken dach gedaẽ 
hebbẽ:want He bevindinge leert eenen vegelit⸗ 
kẽ bat de memazie te crañck is / ſo wamieer deg 
avonts be feplen eens daechs alleenlick te onz 

Wan tgene men alle de zonden Bertellen? Maer David die! 

pnmogeie helyck ick mepne) De beljdmghe der zonden 

tuften/of ghelijck een moede ende flau repfer/in mager gene 
den wech een wepnich never ligger. Ick en ats men baa 
bepde nier om de macrhepdt hier Ban te bew tWeeder! 

Hoe de ghenade Chriftrontfanghen vvort. 
derfoechen zijn : fa mentgerlep ende verſehepdẽ 
feplen comen Daer voor ooghen, Want ick en 
ſpreke niet Ban be grove ende onverftandighe 
bppocrtten/ de mepnen dat fp haer rekenſchap 
wel gemaecht hebben alg fp drie ofte Liersware 
zonden aengemerct hebben:maer ban de waer⸗ 
achtige dienaers Gods / die in het onderſoecken 
bevindende dat fp overladẽ zyn / daer boven 
dit gedencken dat Feanneg fept: Iſt Dat onſe 1. goat. 
herte ong ſtraſt / God ig meerder dan onfe hers 
te, So wordẽ fp dan berfchzicht voor dien Rich⸗ 
ter/ de welche Beel fcherper kenniffe neemt dan 
onfe finnen connen begrijpen. 
18 Ende dat de meefte deel der werelt heeft te 
brede geweeſt met ſulcke berfoetinge Daer mes 
de fo fchadelic fenijn Lermengt was / dat en isk 
niet gheſchiet dat fp gheloof ben dat Gode daer 
mede was ghenoech ghedaen / ofte dat het hen 
gantfchelick genoech was: maer om Dat fp GE: Be tweede 
lyck midben in der zee ecnen ancker uptgeuor⸗ wederiegs 

® inghe ge pen hebbende ſoudẽ een wepuch Ban der vaert DEE 

fen. Want een peghelick mach bp hem ſelven geipekesd ⸗ 

fijns ſelfs getupge zijn. Ick (al in ſamma ſeg⸗ 
gen hoedanich deſe wet geweeſt zy. Cen ecrften Ve ſomma 
ig ſp onmogelic/ daerom en can ſy anders niet Bande gat⸗ 
dan verderven / verdoemen / verwerren / tot ben 
val ende rat vertwyjfelinghe bꝛengen. Cen an⸗ 
peren beneemt ſy den ſondarẽ het waerachtich 
ghevoelen haerder zonden / ende maecktſe ghe⸗ 
vepnſde hpporciten / ende doetſe Bod ende hen 
ſelven vergetẽ. Want dewijle fp geheel becam 
mert zijn in be telfinge haerder ſondẽ / ſo verge⸗ 
ten fp daerentuſſchen den verborgen poel haer⸗ 
der ſonden / haer verbozgen ongereehticheden/ 
ende inwendige anrepnicheben / doop der welte 
ker kenniſſe albermeeft fp haer ellenbdichept bez 
hoorden te wegen. Maer het was een ſeer ſeker Be berde 
regel der belijdinge te bekennen eñ belijden dat Senese 
be af gront onfcr booſhept ſoo groot is / dat bp men van c& 
oock onfe gevoelen te boven gaet, Na defen re⸗ — 

<he weder 
tegginghe. 

ghel fren Wp dat de belhydinge des Publicaeng 
gefchret ie / daer hp fept: * Deere weeft mp fan” fret: wort 
daer ghenadich. Ghelyck of hp wilde feggen : eenen (ekes 
Ick ben gheheel een fondaer ſos groot alg ich Eer vaten 
ben „ende 1c et can De groothept mijner fanden/ mere. 
noch met gedachte / noch met tonge begrijpen 3 “&ue,18,13 
Yaet dé afgront diner barmBertichept dejen af d 
gront ber fonben verſlinden. Bemant mochte Mes 
ſeggen Wat? maetmen Ban net alle dE fonden regveis, 
biechtëtig dan geë beljdinge Gob aengenaem 
anders Dan bie betloté is in deſe oorden: Ick 
bê een ſoandaer? Jae wp moeten lieber neerftics 
Deet doen om foo veel mons is /onfe gantfche 
erte voor den Heere upt te ſtorten: ende niet als 

leenlic met ecnen woorde te belde Dat Wp for: 
daers ſyn / maer waerachtelick / ende ban hers 
ten bekennen dat wp ſulck (ijn : ende met onfe 
gantfche ghedachte bekennnen hoe menigerlep 
be fmerte der fonden ig : niet alleenlick bat w 
ontepn zijn / maer hoedanich / ende hoe groot / t 
in hoe beel ſtucken onſe anrepnicbept gelegẽ id 
niet alleenlickt dat wp ſchuldich ſjn / maer met 
wat grooter ſchult wp verladen/ ende hoe mes 
nichfingt wp verbonden fijns uiet alleenlick dat 
wp ghewont 1Ìn/maer hoe bele ende dootlicke 
wonden ap hebben, Ende alg De fandaer hem 
ſelven geheel met deſe behkenninghe uptgheſtort 
heeſt / ſo fal hp nochtans ernſtichlick eñ oprech⸗ 
tichlic denckẽ / dat daer noch veel meer is / ende 
bat de verborgẽthedẽ fijns guaets fo diep ſyn / 
bat hpſe niet en can andes bot 



Cap.4. 
Pfa1o 13 Ende falupt roepen met David: Wie verſtaet 
1e Tegen- pe vwalinge? Keere verloft mp Lan mijne ver⸗ 

wopinge · porghen zonden. Ju dat fp ſeggen bat de zon⸗ 
Den niet vergeven en worden / ten zp DAEMEN 

vaftelick pag, ghenomen heeft te biechten jende 
Dat be poorte des Paradijs gefloten is voor De 

ghene Die De beguaemhept om te biechten Die fp 

gehabt hebben / zyn voorb gegaen: bet zp Verte 

Antwoort. Dat Wp hen: ſoude bat toe laten, Want de Ber: 
gheon ghe der zouden en is nu niet anders dau 
{p alhis geweeſt 15, Dan allen den genen daer 

vari rien leefe dat fp verghevinghe Der zonden 

hebben in Chriſto vertreghen / van die en leeſt⸗ 

mier ret Dac fp en (elven m eenichs Priefters 

ooze ghebiecht Gebben. Noch fp en conden voor⸗ 

Waer met biechtẽ / dewyle Daer nach biecht-paz 

Betje, pe nori biechte en wag. Ende Lecle eeuwẽ Daer 

nac enn heïfrmen niet geweten van deſen biechte 

te ſpreken in welche eeuwen De zonden verghe⸗ 

vé waré fonder deſe conditie. Maer op dat Wp 

niet langer gelyck ban een twijfelachtige fake 

en ſtryden / her woort Gods ig vpenbaer / het 

welcke noch eeuwaciie Blijft, te weten / ſo wau⸗ 
heer de fonbaer ucht / ſoo en fal ick alle fiju zon⸗ 

EzeerBar gen niet gedencken. Doo wie tot Dit woort bez 

— maer bint de barmherticheyt bes Heere, Want 

antwoozt. Dat fp ſegghen darmen niet en can oogdeel geven 
eer De faae Bekent ig, daer op canmen lichtelick 

ant wosrden / dat (p dat oordeel lichtveerdich⸗ 

lick aen hen trecken / dewyle fp Gen f elven heb: 

3 She’ pen tor vicgiers gheftels, Ende het is Wonder 
rant Dat fp fettche gro den (meden / die Van geenen 
woozte — perftandige neiſche en ſullen toe gelaten Woz: 

den, Hp roemen dar ve binsiughe ende ontbon: 
dighe heu bevolen is / ghelyck of dat een oor⸗ 
Deelagtje ware vaneenich qhefchil. Maer dat 
Dit rect rs ben Npefteler onbekent gheweeſt / 
Dat biwift gaer gautiche leere, Ende vaft te 
weten of oe fondaer verghevinghe gheericht, 
dar en comt den Prieſter miet tae/maer Den ge⸗ 

nen van Welcken de berghevinghe gjecpfcht 
Wordt: want de gene die De Biechte hoort / en 
can nemmermeer weten vf ve zanden alle ende 
te rechte vertelt zijn. Alſos en ſoude daer gheen 
berggebinge zijn die Haer voorder foude fiere: 
ken dan tat de woorden des ghenes Die moet 

2, ens Gheoogdeelt worden. Maven defen is De verge⸗ 
woort. vinghe greheel gelegen mm het geloove ende 

peratentie: welche twee Dingen niet en connen 
van den menfche bekent Wopden / alfmen Lan 

Joatr8s ger een mact fententie geben. Zoo bolcht dan 
©n2)» gier upt datde ſekerheyt Der bindinge ende ont: 

bindinge niet en is den goetduncken eens aert⸗ 
(chen richters onderworpen: want als de Bie- 
naer des wooets fyn ampt recht bedient, fo en 
can bp niet aBfolveren noch vergheven / anders 
dan mer conditie : maer Dat am deg fondaers 
wille ghefept wodt : Soo wien ghp de zanden 
vergeeft eic. op dat fp niet en twyfelen dat He 
verghevinghe die upt den bevele ende Dao, de 
ftemme Gods belooft wordt / (al in den Lemel 
feker ende vaft zijn. 

4 Teghenzg  Waerom en ift gheen Wonder dat wp deſe 
worpinae/ poybiechte die foo feutjnich een dinck / ende ſoo 
biechte een menichſins der Bhemepnte fchadelick ist / Der: 

fake is / die ddemen ende begheeren af te bzenghen. Waert 

mm haer (ele Dat het cen Dinck ware in Gem felven noch goet 
geernoch noch guact / nochtans dewyle het gheen nur 
quzet er is noch vzucht en can doen / ende oorſake gheweeſt 
erts Pans 18 bam foo veel ongodlickheyt ende DWalinghe: 
teliekzp. MOE en foude niet achten Datment behoort ter: 

{tort af te bzeughen 4 Sp verhalen Wel ſommi⸗ 

ge gebzuypcken de welche fp roemẽ (eer vrucht⸗ 

oe Het 1 II, Boeck. 

ftaet pet toe te doen / die En bint de zonder niet / 

Bol, 117, 

baer te zijn:maer ſulcx is al gheldgen/ofte van 
gheender weerde. Een Dines alleenlick verha⸗ 
leit zy / dat m ſonderlick vocrdtel zp/ ze weten / 
bat De beſthaemthept des biechters groote pij: 
ne is / waer Doo de ſõdaer oac naemnelg voor⸗ 
ſichtigher wordt / ende de rare Bode Bons nt 
comtem ſewen ftraffende, Fraer vernederen Hos 
wp den meniche niet genoech met groote Be? maer it 
fchaemtbept/ ats wp hem tor dien opperftê he- ontdekt 
melfehen rech ſioel roepẽ daer Boù -e zenniffe Ensbepnnt 
neemt Wet 18 voorwaer fchoanen voortgauck Hes: leugës 
ghedaen als wp ons voor ecven menſche cha⸗ geddeloofs 

mede / af laten te ſondighen / ende ons niet cn igiede, 
fchamen dat God een gjetupghe onser buatt Ke grouwe 
confctentie ig. oewel dut felae is dock gragte: leit ban de 
liek gelogen Want men mach alonnne fien Bd sere 
dat door gheen Dinck grooter Bepbept ende: be: vwatinge. 
trouwen tot fonde en comt / dan als de men ſchẽ 
mepnen Dat fp voor den Priefter gebiecht heb⸗ 
bende/ magen Garen mont vagen / ende ſeg⸗ 
gen: Iek en Gebr niet gedaen. Ende fs en wor⸗ 
ven niet alleenlick het gantſche jaer te flouser 
om te fondighen / mac her geheel jaer lauck 
vande biechie gheruft ſynde / en fuchtennimz 
mermeer tot Bod/ noch en comen ninwrerz 
meer tot hen felven / maer hoopẽ ſonde cp ſon⸗ 
de / tot Dat de tijt comt in welcken ſy / gelyck fp 
mepnen/atte hare onver op eẽ mael upt floten. 
En als ſyſe uprgeftoet hebben / ſo meynẽ fp vã 
haren pat ontladen te ſyn / ende dat oordeel Dat 
ſy den Prieſter toeſch·y ven van Bed genomen 
te hebben : dat (píe Boze upt de ghedachtermffe 
gefloten hebben / alg (pie pen Prieſter hebben - 
te hermen gegeven. Maer wite fret den das! ber - 
biechten me: belydẽ aenſich e Lament Wie gact 
blymoedichlic rat He biechte? ende en cont niet 
veel meer onghewillich ende alg tegeuworfte- 
tende gtelich of hp met gaewronghen halſe tot 
be ghebangheniſſe ghetrocken worde? anders 
ban mogheliek Be offerpapen die met onderlin- 
gie verhalinghe haerder banfer ſtucken hen fel: 
ven lechetlich vermanen. Icken wil uiet veel 
papierg vererven om Gar ongeſchickte grou⸗ varius: 
woelen te verhalen / waer Lan be oorbiechte vol waer van 
is. Ick ſegge alleenlick dit : Iſt dar de heplige ſect 7 . 
maît niet onwfelick ghedaeñ en heeft Die omm 
een gheruchte ende vuniaer Ban hoererie / Geeft 
de biechte upt He kercke /of te heel meecupt fj 
volcx ghedachteniſſe geftoaten : ſo worden Wa 
vermaent wat tegen ontellicken vele haererien / 
overſpelen / ongheoorlooſde ontuyſcheden ende 
verlockingen noodich te te doen. weber 
zo Dat de biechtpapé Gier be macht ber et ginghe vec 
telen voor wenden / ende Daer in alle de macht tweene 
haers vier ſtellen / wp maeten ſien hoe graat Bwaliige, 
men dat behoort te achten, Zijn dan / ſeggen ſy / 
be ſleutelen onder oorſake ghegheven? Is dan 
ſonder —— eyt: Alwat ghy ontbint op 
der agerde dat fal in Ben hemel ontbondẽ weſẽ? 
Mahen wp dan het woort Chꝛiſti pdel £ Ick 
antwoorde Dat daer groote oorfake ghegheben 
is / waerom de fleutelen ghegGeven worden:ge⸗ 1 Be Mit: 
Lich ie ooch weprich te Dogen berclaert hebbe / PAREL 
ende wederom claerhicker (Al lceré Daer wp fUl- Borgersae 
fen van den ban handelen, Maer wat talt fn Apoͤſtelen. 
ift dat ick alle Gare ſulcke vꝛgghen als met ee⸗ 
nen fweerde al te ſamen af houwe / ſeggende / 
dat haer offerpapen niet en fijn ſtedehauders Ä 
noch nacomers der Apoſtelen? Maer ditfele d 
fatic aoe macté eiders handelé, Nu daer fp hen Liber: 
ſelven Willen alderfferchft maken / daer rechten 
fp eẽ ffuc op waer door alle hare ſterctẽ te neder Ioan.ꝛo. 
geworpen wordẽ. Wam Chꝛiſtus en heeft niet ⸗3. 
eer ſj iẽ Apoſtelẽ macht DE em te bindé eñ 

ij ontbin= 

Mat.t beið 

Te EN, 



Cap.4. Hoe de ghenade Chriftí ontfanghen vvort, 
ontbinden /Dan alg hyſe met dẽ hepligen Geeft } Scdiener der fleutelen? Iſt dat hp een quaet bez Sp ber. Pegacft heeft. Baerom fegge ick dat de macht | ziener ig mat heeft bp dan anders dan defe one Geert nier, DEE ſſeutelen niemant toe en comt dan Die eerft J deugende bedieninge/te meté/ Wat in u te binz 

€ zp bat de heplige Geeft Doop gae / leere eñ ſegge |en hebbe maer iſt bat ahp't Verdiët, fa ontbin: ber fleuterse mat men been moet Sp clappé dat (p den hep: |De ich ui Maer foo vellen lick en — met 
ken fp hem: ten zp dat fp — dichten dat | oozen miet wel verdzagen) maer cen Curck ofte eñ ban geenbder | bupbel vermogen. Want het is foo teel te fege 

Heden can dwalen vat en fallen fp niet beftaen claer⸗ man tot goet ghebzupch. Te meten? fp hebben 

hebben / ende binden dat hp Geeft q e ontbinden. tĳts ſal onfeher zjn. Woven deſen / dat de ſon⸗ Be wevers 21 Als fp ſiẽ Dat hen met ſeer clare bevindinge dacrg fullen geesten ofce clepnen traaft hebben, leggmgve bewefë wort bat (p (oder oubderfchept de weer⸗ dewle de bienaer felue, Die niet beguaem en is enne ed) bige eit õweerdigẽ bindẽ eñ ontbindẽ ſo trechë ; om haer ghelaove te oordeelen / niet feher en ig Bte. 4 IPR nde lander wetenschap hen ſelben aẽ. ban de antbindinge. Bit can lichtelick weder⸗ 1. Ant⸗ Eerfrelick, Ende hoewel fp niet en cannen verfaken dat de lept worden. Want fp fegghen dat de Pziefter ——— Pekoar nag weten ſchan noodich ie tot het rechte gebpupch/ | gene zonden en bergieeft/anderg dan baer ban he Dek Bevel enne {00 fchzijven (p nochtans dat oock den baofen 
hebelofte dienaren is de macht gegeven. Maer newile 
Chꝛiſti. dit de macht ie: Al wat ghp bint ofte ‚antbint 

pp Der aerde / dat fal in deñ hemel gebonden of: 
fe ontbonden weſen: Ha moet deſe beloſte Cꝛi⸗ 
ſti lieghen/ofte fp binden ende ontbinden recht / 

Wederlea⸗ die met deſer macht begaeft zjn. Sp en connen 
gingve bnr Dier niet voorwen den dat de woorden Hrifti 
centegheu- Baer ſtrecken nae De verdienſten des mentchen 
worpinge, Die gebonden ofte ontbonden ‘wozdt. Wp beké- 

nen dat ooc/ darmen noch binder noch ontbin- 
De en can / anders dan de gene die meerdich zijn 
ghebonden of ontbonden te oden. Haer die 
Wercondigerg des Cuangelù/ende de gemevnte 
Hebben het woordt waer mede fp deſe weerdic⸗ , Weet of be fandacr ne zonden ghetrouwelick hept mogen meten, Audit woordt moghen de vertelt. Aen laetften ig de onwetenthepdt ende bercondighers deg Euangelij eenen veghelyc⸗ | ongeleerthept der Peieſteren fao groat:/ dat het hen berghebinge der zonden beloven in Chzifto | meefte deel Daer ban niet beguamer en ig om Doo? het geloove : fp moghen de berdoemenifte | dat ampt te bedienen / dan een ſchoelapper ont tors, o, VeEcondighen teghen alle ende over al die Ehzi- | lant te bouwenzende de andere moeté bpna alz A09 ffum niet aen en nemen, In bit woort bercons | le met rechte van hen felven twyſelen. Do comt dicht de Ghemeynte dat de hoereerderg / over: | dan de anfekerbept ende twijfelingte der Pau: ſpeelders / dieven / gierige ende ongherechtighe / | felicke abſolutie hier upt/ dat tp willen dat die gheen deel en hebben in het rijche Gods / ende haer fondament hebben Lan den perfoon des bint de fulche met (cer ſcker bande, Met dẽ (el- | Pziefterg : ende niet alleenlick van den perfoon Ber woorde ontbmt hp de ghene die hptrooft | desPziefters/maer oock van de kenniſſe Die hy An onels AS ſp benbekeeren, Maer wat macht fal bit | neemt/op dat hp alleenlick vam aenghebrachte/ Hieke onge: zyn / niet weten watmen moet binden ofte ont: ghevraechde ende bevonden dinghen oagdeele, Siitentp Binden : ende niet connen binden noch antbindé | 2u Waert dat pemant dele goede Leeraers balten/ die ten sp datmendat meet 3 Waerom fegghen fp f vraechde of de fandaer met God berfgent wort Woozy dau dat fp ontbinden dao, be autozitept Die hen | als fommigte zonden vergheven zijn icken fie wone _ Ahegheven is bekwijle be ontbirtdinge onfeker | niet wat fp fouden connen antwaarwen ander st dwelris ez 18% Waer toe dient ong defe gedichte macht/ ig 

fekerentes Dat daer geen gebenpek ban is? Ende ick hebbe Binnen ‘ere Mu beweſen dat daer geen ghehzumch en ie/afte 
ne ontbin, DAL het ſoo onfeker is dat het voor gheen ie te Ben) afs _ achten Want dewnjle fa belijden dat het meefte Wieken, ¶ peel der Prieſteren de flentelen niet recht en ge 

baupeken/ ende dat de macht fander recht ghez é bjupch crachtelaos ig ; mie falmp Doen te gez | ftientie des geeng die hem ſelve gebiccht heeft/ 
looben Dat de gene Die mp ontbint/ig cen goet blft bevanghen / dat is hier upt ie br 

pu 
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Cap.4, — 
Bo niet ſekers en can Gouden upt den woorde 
Gods / de wijle Gp ruſt op des Prieſters diſcre⸗ 

ntwoort/ gie(gelijc fp (pecizé.) Maer de leere Die Wap gevẽ 
alwaer DAE ig vzp erde vranck van alle befe ongeſchickthe⸗ 
dich ep ve Den, Want de abolute is met conditie/op dat 
uptblucht He ſondaer betrouwe dat God hem ghenadich 
— is / ſa verre jp opꝛechtichlick verfaeninge ſoeckt 

et · indeofferhade Theiſti eñ geruſt is m de gena⸗ 
De Die hem is voorgeſtelt. Alſoo en can Die niet 
Dwalen die nae (pi predickampt bercondicht 
dat hem upt Gade moogt is bevolen. Ende de 
fondaer can een feker eñ claer abſolutie ontfan: 
ghen als be eenboudighe Conditie wordt daer 

mMat /⸗ↄ ay bp gheſtelt / Vande genade Cheiſti aen te nez 
men/nra De gemepn reghel onfes Meeſters / De 
welche godlaoflick ig wi Ger Pauſdom veracht 
e\eeft/te Weren /D geſchiede va uwe geloove 

Be Ank 23 Ack hebbe erghens belooft ve ſegghen hoe 
BEIDE onwijſelick ſy de dinghen vermenghen Die de 
pwatuge, Scheftuere leert van de macht der fieutelen / eñ 
weltke 1s E rent pe : — de plaetſe fal beguamer zyn in de handelinghe 

ont⸗ 

binder aen len nochtans gedachtich wefen dat Get gene 
— bat Ban Christo is geſpraken / eenſdeels ban de 
gegeben is pedikinge des Cuangelij / ende eenfdeels Van 
Wort be⸗ den ban / verkeerdelick wordt gedzacpt tor De 
toont bere hepmelicke oorbiechte. Maeram als (pong te⸗ 

genworpen dat Get vecht om ze ontbinden / ig 
B deptene Den Apoytelen ghegheben / dwelck de Priefters 
ende wette Bedienen/de zander: Die gen bekent zijn verghe⸗ 
bewopfen. vende / ſo aft opendaer Dat fp een valſch ende on: 

nut fondament vemê: want de abfolutie die DE 
_ geloove dient ,en is niet anders Dan cen getup⸗ 

Het III. Boeck, 

der vegeeringe der Gheimepnre. De Leſers ſul⸗ 

Fol,r:8, 
Ende verdervẽ fp bie matichept/een ander mije » 
fe om te vergheven daer bp (tellende: te weren / 
met opleggimgge det ſtraffe ende voldoeninge / 
Waer in fp Gare offerganden eẽ vecht toc ſchꝛy⸗ 
ven / waer door fp de Gelfce Deelen dat Gad ang 
alam Geeft gheheel belooft. Want vewijie Gp ntwsoore- 
enckelick pemtentie ende ghelaaue epſcht / ſoo 
ig deſe deplinge ofte uptnemingje gheheel on⸗ 
gadlick. Mant Get ig ſoo Beel / ghelyck oft de 
Pueftereeng Dekens perſoon aememende / 
Bod verhinderde / ende niet en wilde lyden dat 
God doa? (dn enckel milvichept pcment tot gez 
nade outfinge / dan die voor veg Dekens voet⸗ 
se, beeft gheleghen / ende aldaer ftraffe ghe⸗ 
eden, 

‚24 ®e gantfche ſomma is dit: Iſt bat fp wil- Tr tete 
len Gad den autheur defer biechte maken die ſp ganercen 

‚ ghedicht hebben / faa wordt Baer pdelgept ghe⸗ bande cegẽ 
} penbaect : gelijch ick in wepnige plaerfen Die Dsl, PT 
“ick bp gebracht hebbe / beweſen hebbe Dat ſy orecirer 
vervalſchers zijn. Ende dewyle Get opẽbaer ig weuner 
bat defe wet ig van menſchẽ gegeven / ſoo ſeg⸗ eend 

ghe ick bat fp oac een tpramiſche ende reede gods 1aftes 
Wet is / ende dat God daer daor vercort wordt / ringerkercs 
de welche de conſcientiẽ aẽ ju waart verbint / ed 
ende wíl Dat ſy van Ber meuſchen Geerichappie ge gontaaf- 
bep zijn: Nu alg de fate die Bod heeft willẽ Bop hept vp at: 
laten /wordt gheboden als noodich om verghe⸗ ſchildert. 
vinghe der ſonden te vertrygen / ſoo ſegghe ick Pfalen36 
dar dit onverdraghelicke kerchraof is, Want md 
gheen dinck en comt epghentlicker Gade toe/ 
dan de zonden te vergheven / waer in onfe falicz 
heyt ig ghelegen, Boven belen hebbe ick bewe: 

gbeniffe ber genade / welcke getupgeniſſe Wozdt ſeñ dat defe cpzanuie Dan eerſt is in gjebzacht 
upt de onverdiende belofte des Cuaugelij ghe 

Poor fuck nomen Ende de ander belydinghe Die in de 
Baer boozs veffrnunghe der Ggemeynte geleghen is / die en 
geven de gaet De verborgen zanden niet aen/ maer Drent 
ed Kelteke meer tat crempel/op bat de openbaer ergerniffe 
Brraekeert. Der Bijemepure werh genomen Wozde, * Ende 
* „degen- Dat fp vanhier ende Van daer gijetupgeniffen te 
worpinge · Hoope ſchrapen / met de welche ſy Willen bewij⸗ 

fen dat het met ggenoech en 18 Datmen Gode 
alleenlic/ofie den ongeleerden de zonden biecht / 
maer Dar eẽ Pꝛrieſter moet de kenniffe daer Lan 
nemen / daer mig Haer ueerftichept ſchandelick 

2. Woordt 

woort, _ endeftinchende. Want iff dar de oude Daders 
ergens den fondaren radẽ Dac fp hẽ ſelven ont: 
Taden bp garen Paſtoor / dac en mach met Ber: 
ftaen Warden van de zellinge Der zande/ Die dae 

ze Ant. niet ghebrupckt en wert. Boven defen ghelijchk 
woort. Fombardug eñ andere zijn ſchadelick geweeſt / 

alfa ſchynen ſy willens valſche boeckẽ Die val⸗ 
ſchelick onder goeder Leeraren namen Waren 
uptghegaen / gebruyckt te hebben / om door ſulc⸗ 
ke voorwendighe ende deckſel de eenvoudighe 
te bedrieghen. Ap bekennen welte rechte Dat 
daer epgentlick geen bant en blyfe / als pemant 
‘met penitentie gevoert is / al iſt dat hy ſchoon 
noch met ghebiecht en heeft / want de abſolutie 
comt altjte mer de penitêtie: ende dat daerom 
de Prieſter dã meer verclaert dat de zonde Ber: 

. nt. Geven zyjn / dã dat hyſe vergeeft. Boemel in dat 
aoj. Wooꝛt verclaren, geven fp een grove Dwalinge 

te kermen /ftellende een ceremanie/ m de plaetſe 
der Ieere. Ende dat fp daer bp ſtellẽ dat de gene 
Die boa Gad Geeft Vergheumghe ghecregen/ 
Wardt Hoog het aenfchtn der gemepnte geab⸗ 
foloeert/ daer trecken ſy onbequamelic tot eens 

» _pegelieg ſonderlick ghebruyck / dar (gelijck Wap. 
nu ghefept hebben) tor de ggfemeyn oeffeninghe 
der ghemepnte is verordent / alſmen ergherniſſe 

Teghen⸗ Dic ũpt eenige marc zanden is gecomen? moet 
worvinge. wech nemẽ. Maer Wcpnich daer na verdrayen 

2. Ceghen· 
woroinge. 

Antwoort. 

als de werelt in ſchandelicke ongheleerthept 
was verſonckẽ. hier toe hebbe ick oock geleert 
dat her een ſenhnighe wet is / die de ellendighe 
conſcientien tat vertwijfelinghe brengt / waer 
gheen vreeſe Gads enig ofte plomper maeckt / 
waer ſorghelooſ heyt ig mer pdei vehaghelick⸗ 
Gept ende fmeechinge verlockende Ten laetften 
hebbe ick berclaerc Dat alle De LE-|ACHEiNGE Die 
fp bp brenghen / tor gheen ander eynde en Diez 
nen / dã on de fupuere leere te verwerven, ver⸗ 
dupftecen ende Berdzapen / ende de gadlooſhent 
mer valfche coleureinte bedechen. 
24 Fn de derde plactfe der penitentie ſtellen fp kid ep 
de Volbaeninghe /maer al wac (p daer Van na: mercke De 
teren/Dat can met eené woorde wederlept War Sopijiften 
den. Ap ſeggen dat het niet ghenochen is dat nr — 
de gene die penitentie doet / hem ſelven onthout Boren 
ban de voorledẽ zanden/ ende (ijn leven betert / deez, (ters 
ten zu datmen Gade voldoe Van Get ghene dat Len sf bate 
gefchiet ig, * Ende bat daer vele middelen zjn en tengere. 
Doo? De welche Wp mogen de zonden af coopen: * Liv.4 
te weten / tranen / vaſten / offerhanden / wercken Sen ditt.roe 
der liefde. Batmen hier mede moet Bod ver⸗ 5 
faenen/de ſchult der rechtBeerdichept Gods be: pont.c.med, 
talen / de zonde verghelben/ende be Verg Dinge eadem ditt c 
verdienen. Want hoewel hp doo? fijn groote wert ea⸗ 
barmhertichept heeft de fchult vergheven / dat — 
be nochtans de ſtraffe hout door de diſcipline 
ende oefſeninghe finder rechtveerdicheyt / ende 
bat dele ſtraffe moet day voldoemnghe af ghe⸗ 
coacht mojden. Pachtang comen alle dingen tot 
deſe ſonmig / te wetẽ /Dat Wp Wel door de barm⸗ 
herticheyt Gode verghevinghe ber zonden gez 
ergen /maer dat dir gefchiet overmits te Verz 

dienſte anfer wercken / door de welche de ſchult — 
onſer zonde betaelt wordt / op Dat Der recht⸗ riche teurs 
beerdichept Gods behoorlick ghenoech ghe⸗ genen wozt 
daen worde. t Tegen ſulcke leughenen ſtelle — Dat 

ick de onberdiende verghevinghe Der zonden/ Berger 
be welche claerlicker dan eenich dinck in de vinge. 
illie VD tij Schuf: 

Bã de Hors 



Cap 4. 
Efaszs Schriftuere bercondicht Wort, Cen cerften 
Bomb. ar ig vergevinghe anders Dancen enckelder | 

gave Ber milbichrpt Gods? Want drie met ecn 
12.14, 8 g- 

irl hanſchrift betuycht dat Gem fijn geleent ofte Citszee 
gheborcht geït betaelt is / vandien cn ſeytmen 
mier Dat hy't quijt gefchauden heeft : maer Lan 
den genen die fonder cenighe betalinghe Lan 
ſelſs Beo? ſyn goetdadichz ſyns fchuldenaers 
naem upt wiſcht⸗Boven deſen / waerom wort 
daer Bp gheſtelt Baay niet ofte onverdient / an⸗ 
ders dan om alle de meyninghe der voldoenin⸗ 

Suwer⸗ ge wech te nemen Booz war ſtoutichept rich⸗ 
diende ren ſp dan noch hare voldoemngen ap / Die door 

foo ſtercken blixen re neder gheſlaghen wordt? 
7 Gonupte Eñ wat ſullẽ wp eggẽ / dewijle de Heere door 
wuffende … Eraiam —— Bent / ick beut / die uwe onz 
oute as gerechtichedẽ wech neme om mynent wile: eñ 
——— en ſal uwer zanden niet ghedachtich zyn. Der: 

condicht hy uiet opentſick Dat hp de oorſake 
Ende fer fondament der verghevbinghe neemt 

4 Booz UPE ſyn goethent alieen ? Boven deſen alg de 
Eiji gantſche Scheiftuere Cheiſto ghetupgheniſſe 
forse wore gherſt / darmen mact Door ſynen naem ver: 
kt aBebinghe der zonden ontfangen / lupt fp 

dan nier alle andere namen upt £ Woe leeren 
Act. 0.43. ſy Ban Dat de verghevinghe Wordt ontfan: 

ghen door den naem der Valdonmghe 4 Sp 
enconrern niet ſeggen dat fp dat den name 
der Bolboninghe niet toe en ſchrehyven / hoewel 
fp / ghelyck ip ſegghen / als cen middel ende 

act ger hulpe daertoe is. Want alg oe Schuftuere 
dan Done fept Dar de zonden erg zeven worden dao? den 
beldoenmis aem Chriſti / foo vermaent fp dat Wp daer 
ghe miet gheen dinck toe en Hoen / eude Dat Wp dat 
— De gheenenanfen dinghe toe en ſchehen / maer 
Ô dat Wp door Chiſtum alleen Daer toe coz 
2. Coꝛ.z.i. men; ghelyck Paulus betuyghende dat God 

was de werelt hem ſelnen in Chriſto verſoe⸗ 
nende / den menſchen om ſjnent Wille De zon⸗ 
den niet toerekende / fooftelt hp terſtont Daer 
bp de wijft ende middel, ſeggende / want hp ig 
voor ong zonde gheworden / Die ſonder zonde 
Was. 

Teghen⸗ 26. Maer fp zijn (oo Berdzaept dat fp feggen 
wozpirnge/ Dat De verghevinghe Ber zander ende De verſoe⸗ 
welcke eet ninghe eenmael gefchtiet / alg Wp doo Char- 
Meeg: ſtum worden in den Paap tot gijenade antfan- 
Bat e eneen: maer datmen nae de Doop moet dao, 
cracht Chet: voldonmghe weder op ftaen. Bat het bloet 
(EL sen. Cheiſti gheen voordeel en doet / ten zy Dat het 

‚9, Door de ſſeutelẽ der Kercke bedient ende uptge- 
Deelt worde. Je en ‘preke niet ban dDupftere ofte 
onſekere Dingen / dewyle fp haer onrepnichept 
met feer clare gefcheften geopenbaert hebben, 
eñ oat miet een ofte twee / maer alle de School⸗ 

r,Pet.r.za leeraers. Want nae dat haer Meeſter heeft nac 
„Eum.19 De eere Petri beledẽ ‘Dat Chriſtus aen bet hout 

be ftraffe der ſonden betacit heeft / ſoo verbetert 
bp terſtont fijn ſententie met een uptneminghe 
Die hp daer onder ſtelt / ſeggende / dat in dẽ Doop 
alle ttlicke ſtraffen der ſonden vergeven wo⸗⸗ 
den / maer dat fp na dẽ Daopdooꝛ de penitentie 
bermindert worden: foo Dat het crupce Chꝛeiſti 
ende onfe penitentie alſoo te ſamen Werchen. 

vstuts Maer Goanneg fpreect Beel anders / ſeggende: 
taart npt Iſt dat pemandt ſondicht / foo hebben Mp ecn 
den Zuan⸗ voorſprake bp den Dader / namelick Jeſum 
gent 40° Chriſtum ende hp is de berfoeninghe oor one 
1 Foausz,z ſonden. Ick ſchryve ukinderkens / Want uwe 
enderze ſonden worden u vergheven om ſhns naemg 

wille. Hy ſpreeckt voorwaer tot de geloovighe/ 
ende dewijle Gp hen Chriſtum Lao? ſtelt ror een 
berfoeninge ber ſonde / ſoo bewijſt hp dat daer 
geen ander voldoeninge en is / waer door Bod 

Hoe de ghenade Chrifti optfanghen wort, 
verbolghen zijnde / foude mogen verſoent ende 
ge paept worden Gp en fept met / Gob is u eeu⸗ 
mal Derjgent door Chriſtum / ſoeckt nu ander 
middele om au te Derfpenésmaer jp ftelt Jem tat 
eenen ecawigẽ Advocaet / als die vins Dogz ſyn 
voorſprake eeuwichlick tor de genade des Daz 
vers wederbzengrende tat ee deuwige berſoe⸗ 
ninge / Waer door DE zonden verſoent worden. 
Want dat ig eeuwichlick waer dat Joannes de ·. tene: 
@Dasper fepde: Ste: het Lam Gods ſiet die de woort 
zouden Ber werelt wecig neemr Map (fegge ica eñ HEE Aogn⸗ 
geen ander (meemt De zonde wech dat is / dewy⸗ Booper 
le Gp alleen is het Lam Gods / ſo is hp dock al⸗ Aoan:.3ó. 
leen De offerhande voor de zanden/Gp is alleẽ De 
gerfgenmgerende alleen de volbonuige. Want 
dew iyle Ger recht cade De macht om re vergebẽ 
epgeutlich den Dader toe comt / als hp van den 
one wort anderſcheydẽ gelije boven verclactt 
ts: fo Wort Chriſtus hier geftelt in eenẽ ander 
graci/te Were / dat Ip de ſtraffe Die wp ſchuldich 
waren /op Gem nemende’ geeft onfe frhult vaar 
get aagdeel Gads untgewiſcht „maer upt oock vaar upt 
volcht Dat Wop miet anders Deelachtichen fuilen defe _ant- 
mejen Der berfoeninge die ban Chufta geſchiet Pooten 
is ten 3p Dat Hp Dre eere Behaude/De welcke Die Sr 
tot hen ſelven trecken Die faechen Sod met hare 
voldoninghen te paepen. - 
27 nde wp moeten hier twee dinghen aen⸗ twee din— 
mercken:te weten / dat Thriſtus ſyn cere geheel Be / bie 
ende ongefchër befgaude/t eñ dat de corteientie PiEE ES bez 
in De vergevinge der zondẽ gecuft zjnde/oscde zen; — 
hebbe by God. Eſaias fept/* bat de PBaber geeft bree gez Alle ane ongerechtir hedẽ op Hem geſept op dat {5 et mee 
wp door fijne wanden genefe wordẽ Let wee: bichtfet DE 
fe Petrus met andere waoeden verhaelt/ ſeg⸗ botdsennz 
gende / aar Cheiſtus Geeft in fijn licgaem one 3 
zonden ghedragen op het hout Paulus (co2ft » eia:ss. 
* Dat DE 50de ig in ſyn vleeſch verdoër geweest ende a. 
doe gp Lao; ona is zande gemazden:dar ia/Dac + *- Betz. 
oe cracht enoe vervloecamge ber 56e is in u en eerſte / 
vlee ch gedoat geworden / f als hp mert tot ein waer bpyö- 
offerande ghegeven/ op be melcise de gant ſche pn a 
pack onfer zande mer haer ber blaeckinge/ met Ebens 
get — omdrelode/erde mer be Vers eere bes 
daemt nge Der zonde / geworpẽ worden. Mieren DIE onz 
warden geen ſins de beufelingen ier [dat Buspene 
ua de eerſte reyninge niemant vã ong de cracht te wejen. 
en vrucht des lijden Cheriſti en geooelt anderg “Lom.o3e 
Dan nade mare der baldoender penitentie maer Sal3. iz · 
Wp Wozden (foo Wanneer mp gevallen zjn) tot 
be eenughe voldoeniughe Cheiſti geroepen. 1u 
fielt hare beuſelingen boog uwe oogen : te we⸗ 
ten/Dar de ghenade Gods in de eerſte verghe⸗ 
vinge der zonden alleen Wercht:ende 1e dat Wp 
daer na ballen dat onfe Werchen mede wercken 
am de tweede vergevinghe te ghecrijghen. Iſt 
dat defe Dingen plactfe hebben / hoe fullen ban 
de ghetuygheniſſen dre boen zijn Chrifta toe⸗ 
geſchreven / hem geheel blypen? Poe groote⸗ 
lick fchilt dit Datonfe ongerechticheden fijn 
op cChꝛiſtum gelept / om bat fp fauden in Chei⸗ 
fta berfoent wordẽ /ende dat fp door ante Werc: 
ken verſoent wordeu: dat Chriſtus ie de ver ſoe⸗ 
ninge voor onfe zonden / ende dat Godt moet ber 
Doo? wercken verſoent worden. Iſt datmen geenftmaz 
handelt ban de conſcientie geruſt te makẽ:wat ge der cou⸗ 
gheruſtmakinghe fal dar weten Darmen hoort lere, 
bat de ſonden verfaent worden Dao? genoeche peuters 
doeninghe? Bae fal de confcientie eennael ten dar de felbe 
epnde b ã de mate eude middel Der voldoeninge Hi EN FAN 
feker zjn? Dal ſy dan alt jts twyfelen of Bod wanneer ne 
haer genadich 1e! fal fp altyts benaat zjn ende votaoninge 
vergrouwẽ? Wat die in licht veerdige genoechz be B) 
docningheng geruft zijn die achten Get oogde ge wok. 

RTF: 
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Cap.4. 
Gods veel te kleyne:ende fp oerleggen ep: 
nich hoe groot de ſwarichept det zonde is / ghe⸗ 
Ica wo ergens ſullen ſeggen. Ende oft Dat 
op heu ſchoon toe laren dat ſommige zanden 
boor behoorlicke poldaninghe Lerjamt wor⸗ 

den wat ſullẽ fp tẽ epude doe alg (Pp met fa vele 
zaden verladen zjn/ dec welckec Daldaeninge 
fp niet en ſouden connen genoech doẽ / al wackt 
bat fp hondertmael hondere jaer levende / gaut⸗ 
ſchelick daer nae ſtonden? Hier toe Dient auch 

Bes, Se par alle de plaetſen daer mede de verghevinghe 
ree Der zouden bermprljt worot /niet Die acn en Jak 
— Die eerſtmael in den grout des ghelooſs onder⸗ 
Daer mede weſen worden / maer de wedergeboren kinde⸗ 
oere ren Sods ende Bie langẽ tht zn iu den ſchoot 
söoe beege Der Ghemennte opgevaet geweeſt. Bie boot: 
tat ben ge⸗ ſchap Die Paulus (g cierlicit verheft/ namelick: 
neen t Ich bidde u in Citi name / laet u met Bod 
geontdee verſoenen: die en wordt niet tat De vꝛeemde gez 

“geloofs on voecht / maer tot De ghene die langen tijt Wez 
Veen. Dergebozen waren. &nde hu gebier DE voldoe⸗ 
$2.Eojs, ningen te laren varen, eñ (epurfe tot het crupce 
zo Chůũſti.Alſoo als Gp ſcheyft tat de Coloſſenſen 
Colts par chentus door het bloet deg crupces Geeft 

berfoent al wat in denlpemel ofte in der Werden 
ig / ſoo en bint Gp dat miet alleenlick aen dien 
oogenblick typte / waer in wy in de Semepnte 
aeñgenomen worden / maer beſtreckt her rat 
den gantſchen loop / het welche lichtelick can 
upt den vervolghe der woorden Verstaen Woz: 
Ben / daer Hp tept Dar de geloanige verloſſinghe 
hebben doo? Get bloet Cheiſti / te weten / verghe⸗ 
Linge der zonden. Hoewel het is te vergheeſs 
Dat fc meer plaetſen te hoope beenge / de welcz 
ke dicmael Lao) comen, 
28 Wier nemen fp haer upt vlucht tat cen onz 

Be 2 Tes nutte onderichepdingie/te weten / dat ſammi⸗ 
Benen ghe zonden derghevelick zyn / ſommighe doot: 
fe fmeven lich. Watmen voo de dootlicke zonden groete 
nae naer voldoninghe ſchuldich is / ende dat de vergeve⸗ 
Bonsen, ücke door lichter remedien geſupvert worden / 
derſchepot te weten / dooz het Pater nofter, ende be pren⸗ 
tuffebe vers ginge des wijwarers / ende De abfolbermaghe 
goebeleke: Der Wiſſe. Alta ſpelen ef beutelen (p mer Gad. 
dicke zonde, Nochtans dewile (p altjts de dostlicke ende 
mer Bodt, vergBeveliche zonde in ben mont hebben / ſoo en 
Oke ten / hebben fp nach niet connen Bet een ban den an: 
tige behagt deren onderfchepden /anders dan dat fp de god⸗ 
evet ſore⸗ looſheyt ende ontepnichept des herten verghe⸗ 
Beret , Velich ſouden noemen. {Baer wp fegghen ghe⸗ 
waer ín ver Uck de Schriftuere de regel deg rechts ende 
maect page õrechts leert: dat de doot is de beſoldinge der 

DatreDrE zonbe/enbe bat be ziele die geſondicht heeft des 
tuffchen ne doots weerdich is Dooy: dat De zonden der. gez 
enn loovigen vergaevelick zijn « niet am dat fp den 
Kees p, doot miet en verdienen / maer om dat daor be 
de barmbertichep: Gobs gheen berdoenunghe en 
Nom * ig boor de gene die in Cheiſto Jeſu zijn : want 
dd de zonden en Wozden Gen niet toe gerekent / am 
Een tegens Dat fp Dao? verghevinghe uptahewifcht wor⸗ 
fercken/ den. Tek weet hoe ongerechtichtick fp defe onſe 
Drek IS eere ũſterẽ: want fp ſeggẽ dat her een Staifche 
upt de leere is ban de gelijchGept der zonden. Maer fp 
boorgaende fullen ſonder cenighen arbept door haer epghe⸗ 
Tnet nen mont overwonnen worden, Saa Waghe 
Bntwoozt. ich Dan of fp niet en bekennen dat ſelfs onder de 

zonden Die fp bekennen dootlick te zyn / di een 
zonde grooter ig dan de anderet Doo en volget 
ban niet terſtont dat de zanden gelijck zijn Die 
te geljcke dootlick zjn. De wijle de Scheiftuere 
befchrijft dat de Doos ig De loõ Der zonde: dat de 

ghehoorſamhept der Wet iede mech des le⸗ 
vens: ende Dat de overtredinge der Wet is De 
boot ; foo En connen fp deſe (ententie niet ont: 

Het Il, Boeck, 

' 
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Fol.r19, 
gaen, Bae ſullen fp dan eenighe untcomſte der 
volboentnghe vinden 1m fo grooten Garp der 
zonden? Ofmen ſchoon voor een zonde conde ap 
ceren dach voldoen / ſoo valtmen in bele zon⸗ 
Den / Devaple men de voldoninghe Loo, een 
fande bebencist. Want daeren gacr niec een 
dach voorbo in welcken De alder rechtbeer⸗ 
dichſte met dickmael en vallen. Ende als fp 
fulten gen felven tot Gaer poldanughen Gez 
repdeñ / ſoo ſullen fp bele ofte eer oñtellicken 
vele ſonden hoopen. Huis Get betrouwen der 
voldoeninghe wech genamen. Wat verwach⸗ 
ten ſy? Hoẽ doꝛven fp dach Lan De voldoenunge 
pepſen? 

Pꝛo.24. 16 

29 Sparbepben mel om te ontcomen /maer et —— 
fp en connen nergens upt gheranen. Sp dich⸗ ge er in 
ten een anderfchept tuſſchen ſtraffe ende ſchult: —J 
fp belijden dar De ſchun vergeven wordt Doa f-nent tur; 
de barmderricgept Bada : maer Dar alg De ſche route 
ſchult is vergen /be ſtraffe noch bljft / de welc- eñ U 
he de rectgeucerdichept Doos wil oeracle-eb- WA: 
ben. Ende bat daerom de Boldgeninge epgent: fel van bols 
lick de vergevinge der fEcaffeaen gaer, Jacr — ud 

g goede Bad / wat geoorer lichtoeerdichep: ie maas 
dat! Pu belde fp dar de vergebiughe gejchiet —_ t@nts 
Boog nier ende anverdient / ſantyts leeré fp bas Wort. 
be ſelve met ghebeden /trauen/ende alverlep an: 
bere aoordercpdingen Verdient wordt. Maer opne 
noch ſtryt gantſchelic met deſe onderſcherdin⸗ vaart were 
ghe al wat de Schꝛiftuere leert van vergevin⸗ ke met ver⸗ 
ghe der ſonden Wet welche ick niepne uu ghe⸗ — 
oee ende overvfoedichlick beveſticht te gebe Der B 
ben/ maer wil nochtans ſommige audere ghe⸗ Schrift is 
tupghe uſſen hier onder ſtellen / daa? de wãcke GAT He 
deſe verdzaepde ſlanghen ſullen alfaa gheſtrickt 
ende benaut worden / dat ſp vooztaen niec ſelfs 
baren upterſten ſteert en ſullen connen vaumen Jer 31.31. 
noch bupghen. Dit is het nieuwe teſtament 34. 
Dat God geeft in Chriſto met ons ghemaeckt / 
te meten/bat hp onfe ongherechticheden niet en 
fal gedencken. Wat hphter mede heeft bedunt / 
dat leeren Wap upt cenen anderen Propheet / 
daer be Heere albus ſpreeckt: Iſt dat de vecht: 
veerbdige afmicht ban fijnen tecgrdeerdichent, Estei.1t- 
fa en fal ick alte fijne rechtveerdicheden nier ges 
denchen. Iſt bat de gadlaofe afwijcht van fu 
godlooſhept / (ao en falick alle (jn ougherech⸗ 
ticheden met gedencken, Bat bp fepr dat hp 
Der recht aeerdicheden nict en fal gedenchen/dat 
ig dat Gpfe Lan gheender weerde en ſal achten 
om de ſelve te verghelden. Soo dan de fanden 
niet ghedencken / is die niet begeeren te ſtraf⸗ 
fen, Bit ſelve Wordt ergens gheſeyt met defe 
woorden: Be fonden achter Den vugghe wor⸗ Eſai z8.c/ 
pen /gelijck een wolcke uptwiſſchen / m de diep⸗ 
te ber zee Verfmchen / niet voerchenen/ghedeckt Efa 44.2. 
ouden. Met (ulche fopmen van (preken gheeft pra? 
ong de heplighe Gheeft ſyn ghevoelen claeclick , 
te kennen /ift bat wp Willen hem onſe ooren toe 
voegen ende leerlick fijn. Poorwaer Bod ſtraft met fekez 
de fanden : iſt dat hyſe wzeeckt / foo ghedencht te reden· 

bpfe:ift dat hpfe Loor het oordeel bꝛengt / foe eu 
baut hpfe niet gedeekt: iff dat hyſe onderſoeckt / 
toe en woꝛpt hyſe niet achter rugge:ift dar huſe 
aenfret/ fao cn beeft hpfe miet gijelijck een wolc⸗ 
ke uptgewiſcht:is dat hyſe roert eñ verwaent / 
{aen heeft hyſe met in de diepte ber. Zee gewor⸗ 
pen. Ende Auguſtinus lept dit aldus upt met 
clare woorden: Iſt dat God de zanden gedeckt et de 
beeft / ſoo en Geeft hoſe mer willen aenften : iſt heerlicke 
bat hafeniet en heeft willen gen ſien ſo en heeft [rene — 
hoſe niet willen frraffen: Ip en Geefsfe niet tit- * SUE 
ten bekennen: maer heeftſe heBer millen verge: 
ven, Waerom heeft hp dan ghelept dat de zor BAL sur 

en ghe⸗ 

nn en 



Een gedekt zijn £ ont Datmenfe niet eu faubde 
ſten. War Wast dat Bod de zortde fach/ anders 
‘bau dat hyſe ſtraſte. Kat oud ook upt cen an: 
der plaetſe des Propheten haazen op wat con: 
ditie de Heere de zonde vergeeft. NI Waren ( ſcyt 
bp uwe zondert gelyck purper / fo ſullen ſp 
worden gelije Meese tt al waert bat fp vaat wa: 
teit gelijch Berwe millioen / (aa ſullen fp wit 
Wozdin gelyck witte wolle, Ef bp Jerennam 
fpzeecht Én aldus: In dien dach falmen de oz 
gereehtichept Kacobg foeckern / ende ſp en fal 
met gevonden \wrodeitzernde De sonde Buda, eft 
fp en (al riter zyn: wam ick fal genadich zijn DE 
overblijfselen bie ich (al bewaren, Wilt ghp in 
corte weren at be mepringge Defer woorden zt give, SPE Aermmerct Wat daeremege defe navolgende ze vaer ma, Wie Wâ (psehé bedupdé: “Dar deldeere de on- 

gengeftelve gerechticheden in eener (acht te Boope bint / dat 
J le det hpſe in ceren bindel verfamelt ende wech lept/ 
Sob raes Dat hoſe met cerien pferen priem ſchrft m eenẽ 
Ojee 13.1, Aamant ſteen de weten / ft Dat defe wo den 
at bedupden dar He zonden fullen bergolden ende 

geffraft worden / het welche ſonder twyfelen 
is : foa en moetmen aack niet twijfelen bat de 
Heere met De contrarie ſententien betapcht dat 
bpalle de bergelbinge Der zake vergbeeft. 
Dier moet ich be Leſers met Betupginghe bide 
Den met Dat fp va mijne gloffen ente gedicht: 
ſelen / hoozen/maer dat (p het woort Bos eeni-: 

De Ant⸗ ghe plactfe laten hebben. n 
Woorde/ga: zo Ick bidde u wat ſoude Chriſtus ong ge⸗ 
Be emmer, BEDE bebben waert Dat noch ficaffe boo? de 
Kuge_ ban zonden geepfcht worde? want als wp ſegahen 
be __cracht *Dat Gp alle onfe zond? heeft m fijn lichaem gez Cours Dragen aen het häut / (ooen gheven wp niet 
“ier Anders te kennen / dã Dat bp de ſtraffe eñ Waz 
24» Ke heeft voldaghen / dieonfe zonden Verdient 

habben, Dir feloc heeft Eſaigs Duptlicker ver: 
claert) als hp fept dat be caftdinge (oft ſtraffe 
onſes bzedes is op Gem geweeft: Maer mat is 
De caſtydinge onſes veede / auders dã de ſtraffe 
Dre onſe zonden verdient hadde / eñ die Wp had- 
den moeten dagen eer ton hadden magen met 
God berfderit wordẽ / badde Cheiſtus felve niet 
in onfe ſtede aheeament Siet hier claerlick bat 
Chriſtus heeft Be ſtraffe der zonde geleden/om 
dat Bp fijn Balck ſoude daer Gau berloffen. Ent 
{oa Wanneer Paulus de verloffinge meldet die 
Dany Chriſtum gheſchiet is / (oa noemt Gpíe 
Apolytrofin, met welcken woorde hp niet enc 

Gol verg, Relic verleffinge en bedvupt / ghelychmen int 
Cm2.6 gemeyn verſtaete: maer bet lofghelt ofte den 

pis ſewe / ende Be voldoeninge der verloffimge. 
Op ſulcke wite (chrijfchp oock bat Ehriftus 

… em felweh hetft voor ong tot vantfoen ofte laf- De 4, Ont: ghelt ghegheven. Want berfaeninge is by ben. 
Beemden, Dette, (eptVuguftinue)anbers da be offerha- | 
kinge ner DE ? Ende Wat oſſerhaude iſſer anders Ban Die! offerhauden veoz ons weoffert is mm den doot Chriſti 4 Wet 
Deet De geeft ond aomemelick een fterch gheweer /bat 

nl ons in de Wet Moſis wort ban de verſoeninge 
De zonde verorder. Want de Beere en heeft daer 
niet deſe ofte die wſe bee boldaeninge vooz gez 
felt : maer wil bat alle de Bolboeninge' gefchie 
Doop ſacrificien. Baer hp nochtans anders alle 
be wijfen ber verfoeninge ſeer neerftiehlic ende 
Met untnemende goede ordeninge verhaelt Mot 
comt dit Dat hp ganticheljck met en gebiet de 
zanden met eenige wercken te berfaenen/ maer 
Alleenlich offerhanden epſcht tot verſoeninghe/ anders oan bat hp alfo von vetupghen dat dae 
een eenige offerhãde is / door be Welche fi bój- 
deel gepacpt most! Want be offerhanben die b⸗ 

Efa.1, 18, 

Jer.yo.ꝛo 

Arke le 

Efasz.5. 

Gom.3,24 

Pfrachten doe offerden/ en waren niet gheacht 

Hoe de ghenade Chriſti ontfanghen wort, 
nenſchen wercken te zijner maer waren geacht 
pt daet waerhept / dat is / upt De eenige offerz 
gande Tizifti, Eude hoedanige gergeldmgge Bes. Ant od VA dus neemt / Dar Geeft Diens met cogre e⸗ge ve moorden wel uptgedzucht.* D Bootept hp) kmgeontee göp (ult alle onggevecBtichept mech nemen, wacer bol- iet Daer de bergeoinge Her zouden. Ende up ese 
ſullen calueren der lippen gheen: Siet daer de ? voſdonunge. Ick meet mel dát fp nac) ſcherp⸗ Wederleg⸗ 
famichhieker outromen/alg fp onderfchept mas ginghe Des en tuffegen Be eeuwige fkcaffe ende de tijche BAE 
fe ſtrafſen. Maer Dewijie fp leeré Dat Be ttlic⸗ dweick Be he rg allerlep straffe die Bad den lichame ofte Sophiten ber ziele aen Doet /uprgenamé de eeuwige daat Wakeie 
foa worden fp Baay befe uptnemingde weynich 
geholpen. Waut de plaecfen bie wap baven ver⸗ 
Baelt hebben / die gheven hamelick dit upt / das 
Wp op deſe conditie worden ban Bod in genas 
be ontfangen / op Dat Ip atle De fEcaffe Dic wy 
fchuldich waren / vergheve / ve fchult ang niet « Eze 39. 10 
toerehenende. Ende (ng waer Davin ofte De ende 32. 

de ed ver⸗ 31} Maer bende fp ooch hen ſewen met ge- inde. 
tupgerffen dec Schziftuere wapenen / (a laêt +3. Wanne 
ong fien hoebanich die argumententen zyn Die liefde welcs fp gebzupchen. * Sp (eggen David van oner- KE desONdE fpel eude dootſtach gefcholden zijnde Dao? Deir kene 
Pꝛophete Nathan / beeft vergevinge det zanz +. Dan de ben ontfangen : ende nochtans wazt bp daer bariberr 
nae met ben boot ſhyus (aard die upt Den obers De” onges 
(pele gebogen mag/geffraft. * Ip wo ben gez techtichept leert Dat fulekse frraffe Die ae be verghevingne it 
der fchult opahelept o2tt /maet Dao? voldoe aennoefre, 
ninge af geracht worden, Want Wanicl ver dre alte zó: maende Pebucadneser dat he foude f je 30de Ger 
2aop gelmoeſſen af coopen ,* Ende Salonmwon zonden? 
fchrsfrtdat de angerechticheden Woyden om De Welke bee gherechtichept ende Bodfalichent vergheven. Beebe, Enbdeoack ergens / dat de veeiheyt der zande fn, om wordt Daas be liefde bedecht:“WDelcke fententie batf: weer goe Peterus bebefticht. Prem + bp Lucam ſept efde ghe⸗ 
De Deere ban der ſondareſſen dat haer ele zon⸗ Ee 
den bergeven zijn ont dat fp groote liefde had. ende zo,12. 
be, Boe Berkeerdelic ende berdzaepdelic dorvee — e fp altbte ba de werckẽ Gabes.+ daer hade wike ben fp genghemerckt het gene dat fp geenfing + Oni oefe 
en behoopden voorby te gaen/te weit / Dat Daer — 
tmeerlep oordeel Bode is ſoo fouden fp eert vee acnogei te Ander ghedaente Der ffraffe in defe caftijdingge deer / fan 
Davids gheſien hebben /dan Die men foude Be —— 
hooren te achtẽ cl zake te zijne, Ende DEWle dingen ban 
het ons allé grootelic aen gact te Herftaë maer de twee toe De caftijdinge dienen / Door de Melcie od ee 
ûnfe zanden caftijtsende hae teel Die fchiltE van boozbenen 
de exempelen in de melche hp de godlaare ende verhaert. 
berworpene vervolcht met onteerdichert/ fag es aats 
en fal het gelyck ich mepue)niet anmut weſen oozmeer bec Dit ele niet corte woordẽ te verbaten * Waer maake. 
ons (om feereng title) het cert oordeel noemer, 2e Pan bee een popbeel ber kraker erde Get ander cert aap — 

CC : 



zi 

* 
rte 

ents 3dr — geraêpen en hebber, Ende David ft 

Caps Het lil, Boeck, Eol.r20, 

Deel ver caftijdinge, Ende men meet verſtaen ſrechtveerdichlick geſtraſt worden / mie
t alleen⸗ 

Hat Go mer den oordeele der pakte alſoo fijne
 (ick geenen voortganck en doen met tegenwor⸗ 

vpanden ſtraft / dat Gp ſhuen toorn te
gen hen flelen / maer dat de geloovige sverkichtinge 

bewijft/dat hyſe beſchaemt / trenckt / ende ver⸗ ber ſtraffe hebbe uot Be al merchinge des raets 

ſtropt / ende te niete maeckt · Soo ſal dan dit Cp” Bang, Warop dele ſelve \aj ie Waart hy geſeyt 

gentlich Gods prafie n / te weten/ alg bp de fijn erve te onthepligen: de melche Gp n
ochans 

ficaffe oock (ju verbalgentGept is: ma
er, niet ; (gelijck tap weren /nenmmermeer eu al onthep: 

Den oapdeele ber caftijdmge en ig Gp faa wreeet | lgen. paer dar is
 te verſtaẽ met LUL den raet 

nietdat Bp ſoude toornich worden;: nac; en | of geſinthz · Gods aas Die ſiraft
 / maer van Get — 

Weerit net om te verdervẽ ofte doot te blige- | (maer gedaaelen der ſnerten daer DAN Die ghe⸗ gewefen 

men. Waerom en iſt epgentlick geen fEvaffe | vaecht worden Die eenige ſtren
gicheyt van Hem wmo wer 

noch wrake / maer een Beteringe ende Permar ghebaelen. Ende fijne geloovige en verſoeckt please 

ninge Bet cen comt DEN Hiehter toe) Ge
t ander | Gp niet alleenlick met grooter

 ſtueric zept / maer ſ yn⸗ in dit 

Den Dader. Want als De Richter cenen Boor | Wondtfe fomtijrg al oo/ dat (Pp Gem elven laten teucu uub 

Boender ſtraft / ſoo ſtraft hy de baof heyt ſelbe. dencken dat ſy niet verre en zijn Bà Ben he
lſchẽ Mvr —* 

Daer alg een Dader ſynen ſone ſtrengelick car verdere. Alfa berupeie hy wel dat Hat⸗aer⸗ gemaks 

ſiht / ſoo en doet ho DAL miet om bent ie 
wꝛeken nichept verdient heeben,/ ende het is Ze

n alfoa 

of te ſtraffen / maer meer om te Iéeren/ endena⸗ nut / dat fp hen elben in Garen epgert qu
act nu⸗ 

maets vboorſichtiger te maken, Chꝛyſoſtomus hagende / te ſoꝛc hpuldiger zyn am Gat
e ver⸗ 

gebruyckt ergens een geihckeniſſe die w
eynich faeren/ eude Hen ſelven ochvuldichlick

 haeſti⸗ 

anders 1e/maer nochtas op Get ſelve pt Cot.
 | gen ON gergevinge te. begeeren : maer Dier” Beb, A 

Een ſone (ſeyt Gp) waer geflagen/eft een dienſt⸗ 
entuſſchen bewyſt hu in dit ſelbe claer der ghe⸗ bermbhectie 

kecht waagt oock geflagen:; maer Defe aat ge⸗tupgeniſſe ſynder goebertierentept dan f Guder bepdt Lan 

ſtraft alg cen Dienftsnecht om DAL hp gefen: toomicheyt. Tant dat perbont tact Vaft bat HAA 

piche Heeft / ende Die ander Wordt gecaſty
t alg m1 onfen waerachtigen Dalaman ig met ong 

den Dienftknecht tot flagen ende ſtraffe 
nicte worden. Fit Dat ſeyt JP) fijne Kinderen Massar 

mt beper zo — Op dat wp be (afie coxtelief ende clasrlick | mijn Wet 
verlatende „ende in mijne aordeelen 

acmerc kin 
hj 

tweederlen De cerfte zijn. So waer ſtraffe ig tot Wijhe) ontbepligen /,endezuine geboden met EN bez 

Bverth pt paer wor de vervloeckinge ede taoynichept } waren foo fat ick hare ongerecht cheden met 

brache) Gods bewelen/de welche hp nemmermeer én | der rocde perfoechen/onde Bate zond
en. met flaz 

waer bart fendt over DE geloovige. Maer de caftidinge gen. : niaer mn barmBertvichepten {al ick
 Vut … 

d” cerfte den pieventegen is cen geninge Gods, /, nde hem niet wech nemen, Ent om ong befer barm⸗ Rt 

Goos (we⸗ beeft gctupgeniffe de
r liefde / geljck de Schei

ſ⸗ herticheyt te ſekeerder te
 maken / ſoo ſeyt hp dat 

emule. , 

fende — ve tuerc leert, f Bit onderjehept wordt alajmme de roede daer mede Gp Salomons naecoeme
rs 

Ve dire Dao? Godg woort genoechfaent betrecken. (al ſtraffen / ſal een raede DET menſchen
 ende dat 

voújs:: waer Want Wat Gerdrickinge De godlooſe in dit de cn ſuſlen de fliggen, der kinderen der 

1 mat falichept-bedugt / (aa geel s4e 

wefende cert nu DAA verte hare eeuwige b
erdoemeniffe gen⸗ Bean, te hermen Dat de gene die de hant 

ode tegen hen gevoelen / moeren me
t uptz 

met _ bete VEEN —— / maer worden, veel weer orden, Woe ſcer hy bere fachtichept gebrupcht —— So 

plaetfen der met fiche voo pelen tot de ſeer groumelicke alg ba fijn wolch Glvaelcafte/ bat bewijfk hp e
ar eremz 

telf 

à ob 3.17e ten teer / maer Gp en gijeefefe niet tot der dact. 

— Daerom alg fp met fin raede gegagen 9 

Oeberers. foo bekeren fp Dar Get hen goet 1 tot wacr⸗ ſnoveringhe: ſo ſeyt nes 

—— achtinge onderwy ſinge. Ende gelyck Wp al⸗ bp bac hp de felue al ao, niaticht / op dat fis niet 
— 

Pſal.ato onume lefen Bat De hexlighe fulche ſtraffe nietig te ſeer net Boor gecrenckt en Wordt, Ende
 Dit claer ende 

t nt ig gaurichelich noobic:. Want, Goe, pemant opibder is, 

hebben fp althte fect teghendie andere ſtraffen 

gere ions. geben. ere feprdrramins Caf) 
mp) 

chept : ap dat, | 

— 

Pſaus ⸗ · nen / ende op De reken die uwẽ naide yi aen⸗ 
fa 

024 PA] 
à 

——— wp niet in uwe berbalgentbept. Het e
n Doet, 

Botrbe & m ier tegen niet Dat Bichmacl de Meere gheſept 

daer NP magdr taormieh ze 50 / ale 
em Diewrte Bp Hare zander ſtraft Selce bp E

fatam;t- Ack, den ſy 

Der 1 (ove (alu Weert belijden / want gap zy
t toornich op door „Wp frr : cpt eude vaterie,-geseel; onz 

uptWer (01e? mntuwe toopmiched
t ig omgfeswertt/ 

ende ab vér € : 

et 8* F == 5. wo. 5 3 2 — aa en F4 * Ez er 5: kan | * 8 Nd ë 

granti, EUR — Vasacuc/Falk 
dich 

Hear tooit sijn fo (ult hp umer bar richept | (lc teeftant om, hare zander 0, renee 

* vingen Wicheas fept : Ack fal | hen Fide Doo, Emuk 
er —— 

amiden den foon Goud dagten want ich Gebbe hen! feriet zijnde/ vere aatmaedichhe de xvblucht 

Wd 7.⸗ geſondicht Vaer vetmaent hp dat de g ne die | tat gebeden, 
Waet dat God deſe ſmerten Daer 

—8 ae desen É siert owes „ …+ da Jt „arn ben je En 9 —* — vete ùt 



Cap 4 Hoe de ghenade Chrifti Ontfanghen wort, 
mede de ellendige zielen hen ſelbẽ crupcen/ niet ne ſchult bergeven ie, Deijle ſy volcomen ca⸗ en berfoere / ſy ſoudẽ hondertmael vergaen ooc | iydinge ban de han des Weeren ontfanghen in clepne teeckenen ſynder toornicheyt. adden: Daer upt en wort niet bewyſen bat De Bat andes 33 Voot fal dit Get ander onderschept zijn/ sergebinge der zonden ig in de boldoenin te onders Dat Be Gerwmozpene alg fp met Gods roeden gez | ver fEvaffe gelegë. Maer het ie gelij of hy fep- F We ners flagen worden / nu eerichfing begitmen de | de / hp hebt nu ſtraffe genoecht geleden om der wozpene _ ffraffe fons oordeelg te'dragen + er hoewel her | welcher arichept ende heelgept ‘be wrijle ghn ———— wb a al —— en af fp ful *— be⸗ li langtje —— bpnac — zit) E-woz: mgen der toornit ods geen gehoor⸗¶het tht is dat uwe Herten be bootſchap ber bal- ben re ve gegenen eri Gebben /foa en Worden ff nachrans | comerr bacmhertichept ontfangen / erve Baer Simen niet geftraft om bat fp fouder hen feruen behee- tot bljfchap ontbindênbe ghevelen dar ick teren: maer alleenliëk or bat fp fouden groote- | Yaer Dader ben. Wit Gon neemt Daer dẽ pere ftraffen “te lijke tot Baer achterdeel ghendelen/ dat Goot foon bes Baberg aen/DE welcken het ooch tout baagen. haer Fiehter ende woeker is, Maer de hinde: | van ſyn rechtveerdighe ſtrengichept / als Gp ie ebde. ren worden mét rocden gheſlaghen / met op dat bedwonghen geweeſt ynen Sane ſcherpelick te dooe ſy voor Bodde ſtraffe haerder zondenDtager/ | re caftijden. de caftüdin- maer ap dat fp daer ‘door tot beteringe voort⸗ Biene ende gaen. Daerom fier wp dat ſulcke caftjbinge berkieehe “meer Ben toeconienden / dan den Vagzleben'tHdt Eokrstenete aengaen, Dit hebbe ick liever met de woorden — Ch ſoſtomi / dan met De wijdte upt te drincken. 

Gods ge: F Bacrom (ſept hp) lept Gp ond de ſtraffe op / Inere omn niet onſe zonden ſtraffende waer ong tegen oe. Pie toecsemendebingen beterende. Alſos fept ooch 
miet aleen Auguſtinus / dar ghp lijdt daer Van ghp droef: met bet ge- heyt maect jdat ig u een medecyne ende niet 4 desbe ⸗raffe: een caffijdinge ende met een derdamin: derensmaes QE En bermaypt de vaede niet/ift dat ghy niet. ogeber B. en Wilt ban der erve verworpen Worden / etc, En bever, Alle Defe ellenidighept des menfchelichen gtje: | tick Dat hp hem noch wit ffraffen : bienen farmen Ansi. 
ticht toor. ſlachtes / in de weicke De werelt ſucht eñ ſteent / ———— broeders Dat het medeeinei fette is / eñ wiet een fencentie der ſtraffe / ete Seſe ſententien se conten. Hebe ick daerom Willen baogt beenghen-/ am Dat de Wijfe Ban ſpreken die ich pet hebbe, nienrande en ſoude ſchynẽ nieu ofte ‘bngeteoon [min te sine, Ende bier toe dienen ooch Bie clagen Yol veronweerdinge tret De welche Gob Heck- —— AD en wee, nic je dat het hartneckichlyck alle (trafen EatDt | gen heben mp t adergedzucht. * tem / dat euros Geeft AB Efaiam Gre u Borek Ee +. Heer flan’ $-@aer en ie geen géfonthept ban weren ende in ue berbolgentbhept zón tp Den hele der voeten acr töt den fo des oſts ——6 toe, Maer dewyle (ulcke ſentẽtiẽ ſeer veſe yjn by de Propheten / A ze genaeclf zyn Dat ick met-eosten woorden hebbe te kemief ghe⸗ gheven dat Godt fijn ——— door gheenen anderer raet en ffcaft / Bar op'dat fj Beenedert | nrande.gefppoken, Maer Gierentegen David S am·iz. zhnde / Haer bekeren. So dan — willeude leerert Dat de geloovige meer tosden +194": eze 0d Beéft Ban den rcke sfapemorben (aa heeft hy door de baberliche caftjbingen gebolpen /Dan erger ande⸗ hem ek red ts maer alg * iverdruckt fo ſingt h daer va albus: Beere die ve/ vat den te 

et j delicke 

man ee ſtraft / endein Pertworene 
ten rufke te. geben framen sun 1Coz.11 ze Mien Betffaen Dat Paulug fept / alst tp deooy-’ 

Waer Hoo, Wp order weten Wozden, Fn deſe ſa⸗ falicheyt woot ghevaamweet arg fa tatden reche tptgelep: Ke geboelt Auguſtinus gantftbelick met ge [ten ec eberaepê worden ende He gadlan- ld à ‚ 
U er ‚fe hoofdelinge dzútsen tat Hare dwalingen / bo genen d der Welcker epnde de geacht ig, Er daeren ig Atwoort Î hier ger gelegen of het tHdcliekie ofte ceumige SEP ictile 34e den / want ben heplighen ijn fp nae Dat De zon: f pie: > teg. fbt ende oeffeninghe: | peftilentien ende fiëckten / vervloeckinghen —— Ben ver worpenen bie fonder ver u / Gods / —5 aordeel Der eeumiger Boot ſel “genrvat. 50u (p tot ſtraffen der ongereeBtichept, Enibaer | ve :- De wijle k berhaelt hp ſtraffen bie Wavidí ende anderen | Den/ op bat {p infferumenten Ber taomichept en — jd godfaligen zijn opgelept gheweeſt / ende fept | wrake bes Weeren zjn tegben de Bertworpene. ietcke ‘cen „Dat Dre Dieriden om haer gobfalichept met fufcs | 34. + Bu mepne ich Dat een peghelick wel fiet carruvinge He bernederinghen te ocffenen ende beproeben. waer tag Be taftijdinge des Beeren bieut /-dacr Brake 4 

Eiso, Ende dat Eſaias (ept dat dE Yobifchen botche mede De Weere Davide geraſtht heeft:te meten, gebeceft, 
} 

am 



Cap.4. 
ûm dat Het faude ecn bewijs sijn / dat dootſſach 
ende oberſpel hem (eer. mifhaghen/ teghen het 
welcke hp foo Groote verbolgtjenthepdt op fijnen 
ficverr ende gijetronwen dienfthneche beweſen 
beeft » te wete / om dat David ſoude onderwe⸗ 

Heel LI.Boeck. Fol.12t 
ken Woot gefept : Staet op/ uwe zonden worden Matth.o. ⸗ 
u vergheven: maer hem en Wordt gheen ſtraffe 
op ghelent. Alle de verghevinghe Ber zonden Die 
in de Schriftuere gheleſen woeden / Die worden 
beſchreven onwerdient eude Boor niet ghegheven 

mende germaent worden / am Dat Gp Daer nae te zyne. Menbehsordt meer upt deſe menichte 
nieg en foude ſuleke ſtucken beſtaen te doen:ende der erempelen eenen veghel ghenomen te heb: 
niet om dat het hem foude een ftvaffe zijn Waer, Ben/ Dan upt dar eenich erenapel Davids / Get 
door jp Gode foude eerighe vergheldmge doen. Welcfie vervaet ick cn Weet niet war ſonderlycx. 
Alfoo mraetem oock oordeelen Lan Die ander) 36 Mer de Bermaninghe Baer mede * Daniel Antwoort ag 
c hdinghe / daor de welcke De eere fijn volck heeft Ben Conimck Pebucadnezer vermaent Dat er 
Geeft met grooter peftilentie gheplaecht / omde | hp De zanden ſonde doorſyn vechtweerdichept af tende hinde 
dughehooifaemhepdt Davids) tot de welche hp | coupon / ende fijne ougerechricheden door baͤrm⸗ gerecht chett 
gedakten is in De tellinge des olet. Want Godt | heetichept over de armen : Daer mede eu Geeft ied 40E 
Bergaf welvoor niet de ſchult Der zende Da: bp uiet witlense kennen gheven dat rechtueer: 5 — 
vids: maer dewijle het tot ren ghemepu exennpel dichepde ende barmnherticheyt zijn verſoeninghe 
aller tyden / ende oock tor Be Perootinoedinghe Sodts ende afcsepinghe Der kraffen: (Want 
Davids diende / Dat ſultk een ſtuck nice onghe⸗ het zy verre Dat opt eeniqhe ander loſghelt ofte 
ſtraft en Bieve « foo heeft hy hem met fijn roede vantfoen geweeft zp dan her bloet Cheiſti) maer 

Het felbe bez eer ſt herpelhek gecaſtyt. Dit epude moeten op, Manel leeft Daer Ban een afcaspinghe gheſpro⸗ 
wijfthp uu doek in do gemenn vervloeckinghe des menſehe⸗ Ken die meer bp De menfthen/dDan bp Bodt moez 
int ghemenn ijcken geflachts boa? oogen hebben. aur de⸗ fie geſehien: gelijek of hp gheſeyr hadde: O Co⸗ 
eld a voijte wp genade vercregen hebbende / nochtans ninck gin hebt ontechtweerdige ende overweldi⸗ 
ais mer noefp atie fmche eltendicheden lijden als onſen ge heerſchappie gedreven /de nederige verdzucht 
cxempelen. Bader Adam zijn tat ſtraffe der zonde opgheſeynt / de arme berooft / ute volck hardelijck ende onz 

ſoo gevoeſen Mp dat Doos ſulcke oeffeningen ber: recht veerdichlyek ghehandelt: voor de onrecht⸗ 
maent worden) hae fwaertijckt Gode de overtre: veerdige afdringnighe ende averweldighe ver⸗ 
dinghe ſyns Wets miſhaecht: opdat Wpdoa? , Bzuchinge/ Boet on barmherticheydt ende recht: S 
ben Besier rs onfer eltendiger conditie werredert | veerdietjept. Defgheijer fept oock Salomon dat lake 
ende veroormoedicht zijnde / te dperichtijeker na Ae veeleps der zonde wort met de liefde gedect/ het deroe 

niet Bp Godt / maer onder De menſchen ſelder Deelbau de 
War het geheel beers upt aſdus · Haet erweer nehe meike 
twiſt / maer de liefde bedecht alle angerechtichez Der zouden 
den. Ai welck beers hp nae ſyn wije het quaet bedekt, 
Dar wpt den Hace rift (Felt tegen de beuchten der 
liefde/ Deen met den audereñ vergelyckende / op 
dit geboelem Bie malcanderen hatcnydie bijten/ 
ſehelden / verwijten / verſcheuren malcanderen 
anderlinge/ende nemen alle dinck qualhck: maer 

2·Sad · 24. 15 . 

1 Dare: le 

2. Acg · ⁊ 4· 

Be waerachtighe ghelũckiche yt ftaen. Eo ſonde 
ſeer dwaes zijn die ſoude achten dat de eſſeudie⸗ 
heden deſes — Laden Weida tevens zjn tot 

Hom. · de ſtraffe der zonden geſtelt. Het ſehynt dat Chzpfaz 
zovid· go 
Stacgieis 
um · 

ſtomus Dit Geeft ghemepnt doe hy aldus ſcheref: 
Iſt war Godt daerom ſtraffe op lept / om Dar hy 
de ghene Die in het quaet Blijven / (oude tot per 
nitentie roepen / foo is de (Maffe te — ais 
De penitentie be wefen ig, Daerom handelt God 
den oenen ſcherpelyek / den anderen vriendelek / 
geljck hy kent eenen pegelijcken nut ende voor⸗ 
deriyck te zyn. Daerom̃ als hp wil te kermen 
gheven / Bat hp niet enmaticlsen ig in het ſtraf⸗ 
fen / foo verwe hp Ben hartneckighen volcke / 
dat her gheſlagen zijnde / nochtans aleen epnde 
en maeckt van fondigen. Na dit gevoelen claecht 
hp dat Ephraim is ghelyck cen vlaeye op d'een | 
zijde verbrant / ende op D'ander stjde onghebat⸗ 
kemte weten / om Dat de flag uiet daar én daon: | 
ghen in hef herte / op Dat De zouden mochten ver: 
teert/ ende Get bolck tot de vergevinge bequaem 
—— zee pend wie enen ſpreeckt dd —* 

at hp ſal terſtont ghepaeyt worden ſoo 
haeſt als pemant hem ſelven bekeert : eñ dat hp 

Jere. 3 

WEL 05e 

door oufe wederfpannichepdt ghedrongen Woet 
tot De ſtrengichendt Die hy in De caſthdinghe der 
zonden ghebrupckt / welcke fkrengichept machte 
Door ghemilkge betevinghe berhindert Worden, 

WMaerom dat Maer Dewijteonker aller Gardiehept ende onge: 
allemen- ¶ ſchicktheyt ſos groot ië / dat haer gantfchetijek 
—— caftijdindhenoadich is / ſoo heeft het den Alder: 
roede/al haer voorſicht hſten Dader goet ghedocht alle men: 
lebenlauch/ ſchen fouder upimeminghe met der ghemeprier 
geoeflent rose te oefenen het gantfehje leven laucks. ride 

SS hetig Wonder dat fp hare obghen fo fecr flacn op 
Dareenige erompel Babids/ende dat fp door ſoo 
bele exenpelen niet geroert en wordẽ in de Wiele: 
ke fade onmerdiende wergebinge der zond mo- 

Luce, 18s14 geugennuercken. Men ſeeſt dat de Pubſicaen ie 
gerechtvrerdicht uyt den Tempel ghecomen: 

Lute. e.sꝛ. Daer Cu volcht geen ſtraffe Petrus heeft verge⸗ 
vinge ſynder zonde ghecreaten : Wyleſen ban 
fijne tranen fept Umbrafius) maer Wp en tefen | 
wiet Dan ſynmo doemuge. Ende tot den gichtfiec: 

die malcanderen lief hebben die ſien wel door de 
bingeten/énde vergeben malcanderen gele; niet 
dat Deen des anderen fepl pryſt / maer dzaecht 
ende geneeft met Bermaningen/ liever dan hp't 
foude met laſteren berfeeren. Het is fander twiz 
fel dat Petrus defe plaetfe heeft op Dt ſelpe verz 
ftant verhaeſt ten 3p dat Wp hem Willen bez *Pet45e 
ſchuldigen dat hy de horten verkeerdelijck 
eñ liſt chiyck verdraept heeft, Eirals Salomon BeoBe16:5e 
fept dat DE zonde wort kid barmbertiehept et op Der berde 
mildichept perfoent / ſo en verftaet Gp Baer nic: deel/ ban de 
be niet / Dat de zonde alfoo wordt bags het aen: Parmbeuie, 
fchijn Gods verſoent Dat Godt doos ſuſtke Halz zonde vers 
doeninge foude gepaeyt warden) ende de ſtraffẽ (oew 
vergheben die hpanderg ſoude den fordaer op 
legghen. Maer nac een ghewoonjcke wijfe der 
Sctheiftueve / Sache Fennen Dar de gene Die 
boorleden zander eñ Boofheden berlatende/ hen 
ferwen met Godfaliehepten waerhept tot Godt 
bekeeren / ſuſlen God ghenadich vinden : ghe⸗ 
ee of hp wilde fegabei dat de roornicheyt des 
Jeeren af laet / erde Dar ſyn oordeel ruſt als wp 

ruſten ban onſe zanden. Erde hp en beſchryft 
daer niet de oorfake der verghevinghe / maer 
meer De fe Der waerachtigher bekeeringhe. 
Shelyck Be PoophetenBickmael Weeror dien Eee. 33.5te 
dat de gevepnfde Bppoerite te vergeefs gedichte neo: 55 
ceremoamten ende dienſten voor 0 Lin penie * Anrtuoose 
tentie Gode meant Dei 21e ze 8 Geeft in gehee heyt ende werthen der liefde aremoefrens 
been k ooch be Aatheur des Sendhziefs tat De welcke atte 

aen 
et / De goerdadi

rhept Ende vrie
ndelic ept zonden reps 

Eee B 
rizeen befpottende 

Efai,29,13s 

e behaecht. tat alg L us de Pha: Luce, £1e29a 
at fp alfeentic rr De repninge 

* ber ſcho⸗ 
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Cap:4. 

Fen ban Au⸗ 

der ſchotelen ſtonden / ende op De onrepnichepdt 
ber herten gheen achte en hadden / ghẽviedt aelz 
maeffente gheven / op dat hen alle dinck reyn zy / 
foo en vermaent hyſe Daer mede niet tat ghe⸗ 
neechdoeninge : maer leert alleenljek Gaedanige 
reynicheydt Gode behaecht. Ban defe wſe van 
ſpreken hebben wp erghens ghehandelt. 

Antwoort 37 Aengaende de plactfe Luce / geen menfchen 
op ber Lactfre Die De parabel ofte geljckeniſſe die deHeere Baer | geel, an D Breigepe ver verhaelt ( met gheſonden berftande gheleſen 
sondenswaree Geeft / enſal ons Daer upt eenich gefchil maken. 
fe der bzouz De Pharizeus dachte bp hem ſelvẽ dat de Hee⸗ 
Anker) re de zouwe niet en Kende de welche hp fo ſich⸗ 
Dier ane, telijehs liet aen hem comen, Want fu mepuinghe 
ade heet, was dat hyſe niet eu foude hebben laté aen hem 
Cas7·38. comen / hadde hyſe voor fulcke cen ſondareſſe 

gekent gelijck fp Was. Ende hier uyt mepnde hp 
dat Chꝛiſtüs gheen Prophete en was / dewyle 
hy conde in ſulcker Wife bedroghen worden, 
Hierom Geeft de Heere Dic parabel voo? gheftelt 
am te bewyſen Dat fp nu gheen fondareffe en 
was / de wijle haer De zonden nu vergheven Waz 
ven/feggêde: Een woeckenger hadde twee ſchul⸗ 
denaers / d'een Was hem vnftich fchuldich/ d'an= 
der vjf hondert. De ſchült is hen bepden ber: 
gheen, ie van bepden meets hen meerde: 
ren danck 2 De Pharizeus antwoort: Door 
Waer De gene Dien meeſt vergeven ig, Daer nas 
fept hGp/ Be Heere: Soo bekent dan hier upt dat 

wen ie geen deſe D2ouwe vele zonden vergeven sijn / Want fp 
vorfakevan Geeft groote liefde ggehadt. Met welcke woorz⸗ 
we bergebin: Den hp (ghelyck ghp ſiet / haer liefde niet cu felt 
gebrek als een oorfake Der verghevinghe der zonden / 
eenbewijs maer als een bewys. Want defe Woogden zijn 
daer bans · genomen upt de gelckeniſſe Des ſchuldenaers / 

welcken vijf hondert vergheven waren / Ban den 
welcken hy niet en heeft gheſeyt dat hem ver⸗ 
gheven was om dat hpfeer lief hadde: maer dat 
Gp feer lief hadde am Dat hem vergheven was, 
nde hier toe moetmé deſe gelijcheniffen voegen 
opdefe Wijfe : Meynt ghy dat defe vrouwe is 
een ſondareſſe: maer ghp behoorde te bekennen 
dat fp fulck nietenie / de wyle de zonden haer 
vergeven zijn. Ende Lan de vergevinge hacrder 
zonden behoorde np ſeker te zijne upt haer Lief: 
De z door de welche fp my danckt Loor De wel⸗ 
Dact Het iscenargument genomen upt de nac: 
volghende wercken / Waer. mede cen dinck bewe⸗ 
je Wort door De geene —— — gie 

‚fp de vergevinge der zonden gecregen heeft / Dat 
pede etupcht de Heere opentlijck/ ſeggende: Pwe ge: 
age / ban De loove Geeft u behouden. Do Lercrdghen Wp dan 
re de vergebinge Doo? het geloove:eñ door De liefde 
beijer upt Dancken wp ende betupghen De weldact Gods, 
Benouden 38 De ſententien die Van -De boldoeninge hier 
Schryve⸗ ende daer in de oude ſchryvers gheleſen worden / 
Wewelna. en roeren mp niet ſeer. Ick (ie mel dat ſammi⸗ 
mPfalsoe gheonderhen / jac (op dat iek recht upt ſpreke) 
6 A bpna alle der Welcker boecken int op enbaer zyn / 
banbefelbaer im deſen deele ghefeplt/ofte neel te feherp en hart 
fen Beele haet gefproken hebben. Maerick en wil niet toe la: 
beemeven fen Dat fp ongheſchickt ende ongheleert zijn ghe⸗ 
Beever eme WeefE/ Dat fp (ouden op fulcke gevoelen geſchee⸗ 
ze hardt ee: Ben hebben ghelyck fp van deſe nieuwe doldoe⸗ 
gede ninge Leeraers gelefen woeden. CBpfoftomus 

ar ordenen fchamft erghens aldug, “Dacr barmbertichepdt 
thaol- leer Begeert wort / daer heeft de onderfoeckinghe der 
kaerduniet 30de cen eynde:waer barmherticheydt gheſocht 
abe elli woedt / daer en is gheen fErenghe oo2beel; waer 
zatupede vbarmherticheydt gheeyſcht wozdt/ daer en heeft 
getupgenif= De zonde gheen ſtraffe: waer barmhertichent is / 
Buring eune Dar Cn is gheen ondervzaginghe : Waer barmz 
"EDrifeomo Hertichepdtis/daer ig de antwoorde vergheven. 
wenbaertse Op at wijfe deſe wooꝛden ghedzaept Weorden/ 

De lieſde 
bande brou: 

Hoe de genade Chrifi ontfangen wort, 
foo en fullen fp nochtans nemmermeer Komen 
met de School deergers ouer een kamen. Boven 
deſen inden Boeck die genaemt is / De dogma 
tibus Eccleſiaſticus / die Auguſtino wort toege: 
ſchreven leeſtmen aldus. De voldoeninghe der 
penitentie is / de oorſaken der zonden uptroepen / 
ende haren inghevinghen gheenen toeganck las 
ten, Waer upt het openbaer is dat oock te Dien 
tijde De leere Der boldeeninghe Loor de zonden/ 
is in vele plactfen befpot ghemeeft : dewijle hp 

| alle de voldoeninghe fkelt im de voorſichtigheydt 
em namaels de zonden te vermijden. Beck en wil 
niet voortbrꝛenghen dat De felve Chrpſoſtomus 

leert /te weten / Dat Godt nier meer van ong en Bemu. in 
epſcht Dandat wy met tranen onfe zonden voor Ven. 
‚hem beiden : Want fulcke fententien Komen 
| dickmael m fijne/ ende andere (chzijveren Boer: | 
Ken, Auguſtinus fept wel ergens Dat de werc⸗ Re ad 
ken der barmhertighebdt zyn middelen om Bers sum. 
ghevinge Ber zonden te ghekrgen: maer op Dat 
niemant aen Dat woordt en ſtoote nach erghere / 
fo lept hp Dat op een ander plaetfe upt/feggende: 
Het vleeſch Chrifkiig de waerachtige ende eeni⸗ 
ghe offerhande voor de zonden / niet alteenlijck 
voo De zonden Die allein den Doop uptgewifcht 
worden / maer oock Die namaels Saef wackhept 
komen: om de welche alle De Ghemeynte dage⸗ 
Ieke roept: Dergeeft ons onſe fanden: Ende fp 
worden door De eenighe offerande vergheven. 
39 Endefp hebben de voldoeninge meeft ghe⸗ 
naemt niet een vergeldinge Diemen (onde Gode 
gheven / maer ten opendaer betupginghe / door 
de welcke De gene Die met den ban geftvaft wa⸗ K 
ren haer penitentie ende beteringe goor de Ohe: (erinroar. 
mepnte beweſen / als fp wilden tot de ghemeyn⸗ op dien tije/ 
fchap ontfanghen Worden, Aant den genen de boldoenins 
Die ſulcke penitentie deden / worden ſeker baten: zE der 
daghen verordent /ende andere dingen / door De kereken ende 
weſcke fp ſouden bewijſen dat fp waerachtich niet op ben 
ende harteljck berou hadden vanhaer koople: [oon Tors 
den leben /_of eer de ghedachteniffe der voorle⸗ ben, * 
Den zonden ſouden uptwiſſchen. Ende alſo Woz: 
den fp gefepdr niet Gode / maer der Ghemepnte 
ghenoẽech te doen, Het welcke oock ban woorde 
te woorde verhaelt woot va Auguſtino in eenen p.⸗ de 
Boeck ghenaemt Enchiridon ad Taurentium raras see 
Vpt Bit oude ghebruyck hebben de biechten ende cet, rap. in 
voldoeninghen die heden ghewoonlijck zijn / has actione de 
ren oozfpzonck ghenomen. Sp zjn voorwaer POREN, 
een Aderen ghebzoetfel / Die gemaecht hebben / 
dat Lan bels goede Wife niet ſelfs eenighe ſcha⸗ 
Duwe en is overgebleven, Ick weet dat de oude 
ſomtyts hartachtigh ſpreken: ende (ghelyck ick 
boven gheſeydt hebbe) ick en verſake niet Dat fs 
mogelijck daer in gefeplt hebben: maer dat met 
wepnige fmetkens befprenght was / dat wordt 
gheheel ontvepnicht / Dekwile her met ſuleker 
menfchen ongewaffchen handen wordt gehan: 
delt, Ende iff Datmen fal met de antbhogitept der 
ouden ſtryden / wat oude zijnt Doch die fp ons 
in de hant ficken? De meefte Deel Der fententien ren 
daer mede Lombardus haer capitepu eñ hooft van vereren 
man ſynen te hoope ghelapten Boeck vervult duprrer ende 
Geeft / zyn upt ſommigher onwijfer. Monicken — 
raferien ghepluckt / Die onder den naem Am⸗ pnt” 
bzofp / Hyeronimi / Auguſtini / ende Chopfofto: zaonicken 
mi gelefen wopden : gelijck hp in de tegen woor⸗ is booztges 
dighehanderinghe bonae al Dat hp fepdt/ gheno⸗ —— 
menBeeft upt den Boeck Auguſtini de poeniren⸗ Scpoor-tecs 
tia / be welcke ig door eenen onwetenden ef onz vaers (eer 
gefchichten Schrijver bepde upt goede cft qua: er ute 
de Autheurente hoope gelapt / ende draecht mer PE 
der naem Auguftini maer is fulck dat hem nie⸗ 
mant Die middelmatich geleert ware / — 

geweer⸗ 

Capit.54. 

Matt 6: 12, 

Want ban be 
bofdoeningen 
hebben (jr al⸗ 
(oo geſpro⸗ 



Cap.s. 
gheweerdigen boor ſyne te bekennen, Ende dat 
ich Bare ongeſchicte beufelingen niet feer ſcherp⸗ 
ſfinnichlyck en onderfaecke / Dat meeten mp de 
LJeſers Vergeven dat ickſe niet en uil Daer mede 
beſwaren noch bermoepen. Det en ſoude mp 
taorwaer niet ſeer arbepdeljck / ende nochtans 
behgechlyck zyn / het gene Dat zp dus lange Loor 
Beplige verborgentheden afepzefen hebben met 
feer groote ſchande Boo? ooghen te ſtellen; maer 
dewijle mijn voorvemen is vruchtbaerlck te 
leeren / foo late ick ſulcks varen. 

Det v. Capittel. 
Dan de verbvullinghen ende hulpen die ſy bp boldoeninghen 

frellen;te weten/ban Aflaten ende ban den Dagebper. 

De leere | @C defe leere Der voldoeninghe fpzupten alle 
—— W —2 dant dat in onſe macht niet en is 

een moeder te Boldoen Dat wort( gelijck fp clappen)hier mez 
Bev aflaten. De Beldaen. Ende fp cameu tot fulcke raſerie / dat 

fp ſeggen / dat de affaten zijn cen uptdeelinge Der 
Ende verdienſten Cheiſti eñ der Martelaren / de welc⸗ 

Boelhept. pe De Paus door fpne Bullen deplt. Eñ hoewel 
fp meer niefceupt Dan argumente weerdich zyjn / 
foa dat het. niet ſeer naodich en is acbept te doen 
em fo beufelachtige dwalingen te wederleggen/ 
de welche met Heel geſehuts geflagen znde / bez 
minnen van ſelfs te veroudẽ eñ te Bervalle moch: 
tang demijle eé carte wederlegainge fal ſommi⸗ 
gen ongeleerden meer nut zijn / fo en wil icfe niet 
achterlaten. Eñ voorwaer dat De aflaten fa lan: 

Miet tegen: ge zjn geſont gebleven / en in fa Graate en raſen⸗ 
Pebeoben fp De derte!ljept zijn foo lange ongeſtraft gheweeſt / 
tanghegbe: Daer upt machmen ſien in Wat dieper nacht der 
duert /ende DWalingen de menfchen ſommighe eeuwen lanck 
ate ree zijn erfonchen geweeft.Sp fagen dat fp ban den 

' aus en fpne Bulledraghers opentlijck befpot 
worde:dat groote gelt-feeften en marcte Lan De 
fatichept haerder stelen gehouden worden / Dat 
Be prijs Der falichept mepnige pennincxkes abe: 

Beaflaten weerdeert wert / Dat geen Dinck Loop niet te cr 
zn nep: ger en was ; dat fp met defe fen gefnupt wor 
toofe grevics Den door de offerhanden/Waer mede hoeren / ruf⸗ 
heden des fianen / en Bzafferten fouden fchandelick gehoude 
—— worden: dat de opper fte vercondigers der afla⸗ 
Bande arou⸗ FEN DE opperſte verachters waren: dat die on: 
Wwelijcke geſchicte beeſte dagelycx met grooter en raſen⸗ 
eld der dertelheydt in ghewelt ende overdaet voort 
de Theſten⸗ ginck / en dat daer geen eynde en wert / Dat daer 
hext eetijts Altjts nieu loot gebracht/cnde nieu ghelt uptge: 
geſlagen is · lockt wert. dthtang ontfinghen fp de aflaten 

met grooter eerweerdichept / ſĩ aenbadenfe ende 
cochtenfc:ende de gene Die onder ander menfche 
fcherper fagen / die mepuden nochtans Dat ſulcx 
ten Godfalich bedzoch Was / waer mede zp 
machten met eenich hoozdee! bedrogen worden. 
Ten laetſten alg de werelt heeft een Wepnich 
wiyſheyts aenahenomen / ſos hebbende aflaten 
begonnen cont te worden / ende verorieſen oock 
fancx fo meet tot Dat fp gantſchelit verſwinden. 
2 Maer dewijle vele die het bupl ghewin / be: 
Drach / dieberie ende roobe rie fien (Daer mede de 
aflaetgevers ons dus lange begupchelt hebben) 
nochtans De fontepne ende Den oorfpronck der 
godloofhepdt niet en aenmercken: ſoo iſt noodich 
te kennen te geben niet alteenlijck hoedanich de 
aflaten zijn/maer ooc Wat zy enchelie zijn alg al: 
le fmette daer afghewiſcht is. Sp noemenfe den 
fchat der kercken/ende de verdienſten Chzifti/en 
der Apoſtelen / en Martelaren. En de grondelije: 
ke bewaringhe deſer fchuere / ſcheyben fp den 
Koomfchen Paufe tot / in des weſckes macht de 
upideelinge ſulcker grooter goederen foude ſyn / 

Debefchrije 
binge det 
aflaten na 
Der Sophi⸗ 
fen meenin: 
ghe⸗ 

Het l Ï I.Boeck. 
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fo dat hy ſelve Hie mach gêven/ende het vecht om 
te geben anderen bevelen Bier upt omt ſomthts 
volcomen affaet banden Paus / ſomthts aflaet 
voor ſekere jaren : van Cardinalen hondert da: Dat min 
gen:van de Biffchoppen veeetich daghen, Maer der waer: 
op Dat ic de aflaten oprechtelyc befchzijne / ſy zjn bere zin, en⸗ 
een onthepliginge des bloets Chaiſti / en cen (pot ip De — 
des Bupvels/ om Get Cheiſten volck vande ghe⸗ gee 
nade Godts / en banden ſeven dwelck in Chriſto fichepe jis 
is / af te leyden / eude van den wech der ſalicheydt metfeven: 
af te wenden. Want hoe machmen ſchandeihek⸗ Genre? 
ker Get bloet Chziftionthepliahen / dan alfmen Scpziftuez 
verſaeckt dat het ghenoechfaem is tot verghe⸗ renbebes 
vinghe der fanden tot berfaeninge ende tat vol⸗ ſticht. 
Doeninghe/ten fp Dat zijn ghebreck (ghelhck oft 
uptgbheteertende verdorret are) doo? andere 
dinghen vervult ende Poldaen worde t De Pet 
ende alte Propheten (fepr Petrus; gheen gheri⸗ 
ſto ghetupgeniffen Datmen moet dos? Ehziftum 
verghevinghe der fonden ontfanghen: maer de 
aflaten gheben verghevinghe Der fanden door 
Petrum ende Paulwm / ende de Martelaren. 
Het bloedt Chriſti fept Joannes) vepnicht ons 
vanfonden ; Maer de aflaten maken het bloet 
der Martelaren / De afwaffinghe Der ſonden. 
ghriſtus (fepdr Paulus) die gheen ſonde en Wiz 
fte/ts baco? ons gheworden fonde (Dat is voldoe⸗ 2.cozies 21, 
ninghe voorde (onde) om dat wp fouden woz: 
den vechtveerdichepdt Gode in hen: Maer de 
aflaten ffellen de boldoeninghe Ber fonden in 
her bloedt der Martelaren. Pauns riep ende Bes 
tupchde den Corinthen Dat Chriſtus alleen voor 
hen ghecrupft ende gheſtorven is: maer De afla⸗ 
ten bercondighen dat Paulus ende andere voor À 
ons gheſtorven zyn. Hy ſeyt erghens dat Chri⸗ Actoroez5e 
ſtus heeft de gemeynte Doo? zijn bloet vercregẽ. 
Maer de aflaten flelten eenen anderen prijs Der 
vercryginge in het bloet der Martelaren, Chꝛi⸗ 
ftus heeft De ghene die gheheplicht zjn, meteen 
eenighe offerande eeuwiehlyck bolmaeckt/ ghe⸗ 
ck Paulus ft (0 : Maer de aflaten roepen hier 
teghen dat de heplichmakinghe wordt door de 
Martelaren volmaecht/ de dweſcke anders niet 
en fouden ghenoechſaem zyn. Joannes fept dat %o-7:145 
alle de Heyſigẽ hare cleederẽ hebben in het bloet 
des Karas ghewaſſchen: maer de aftaten leecen 
De cleederen waſſchen inhet bloet der Hepligen. 
3 Dan defen herck - roof ſchreyft Teo de oom: gtem / met 
ſche Biſſchop ſeer Wel teghen de Paleftijnen/ get crate gez 
feggende : t Hoewel veler Bepligen doot ig Dier: ——— 
baer geweeſt boor het aenfchijn des Beeren / ſoo 
en ig nochtans niemant onder hen ontfchuldich ous. 
ghedoodt gheweeft tat een verſoeninghe der we⸗ — der), 
reldt. Derechtveerdighe hebben Kroonen ont: Blal.uu7. 
fangen/maer niet ghegheven: ende bande ſterck⸗ 
heyt der ghetoovighen zyn erempelen Der lijdt: 
faembept/ maer niet gaven der rechtveerdicheyt 
ghecomen. Want haer doodt ie hen epghen ghe⸗ 
weeſt / noch en hebbẽ geens anders naems fchuls 
met haer eynde betaelt: Want daer is een ghe⸗ 
weeſt / namelyc De Heere Cheriſtus / inden welcke 
Wp alle gecrupft/ alle gheſtorven / begraven ende 
verweckt sijn. Welcke fententie hp erghens we⸗ Erifto; 
Derom verhaelt Geeft/ ghelijck ſy der gedachte: 
niffe weerdich was, Meñ conde boorwaer niet 
claerders begeerẽ om defe godlooſe leere te door 
fleken : nochtans ſpreeckt oock Auguſtinus ale men welc⸗ 
fa beguwamelijck in het felve gheboelen/feggende: Ken Augurri 
Hoewel broeders Hoo? onfe broeders ſter⸗ mus toeſteint 
pen / ſoo en wordt nochtans gheen Martelaers 
bloet tot verghevinghe der ſonden gheſtort / dat 
heeft Chriſtus boog ons venen niet pn dat 
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Cap.s- 
wp't foudennae Doen / maer am Dat Wp fauden 

Tib. ad Bor Daer mede Lerbljden/ daerom Geeft hpt ons gez 
nif. acap· . daen. Item ergens; Gele de Done Gods alleen 

ig des menſchen {one gheworden om dat Gp ons 
faude met hem Kinderen Gods makensalfo Geeft 
hp alleen / niet quaets verdient hebbende / de ſtraf 
fe voor ong aenghenomen / am dat Wp door hem 
fauden (onder goede verdienſten He onverdien⸗ 

Dies wiet te De genade vercryghen. Boorwaer hoewel geheel 
genftaade, haer leere is ban grouwelicke laſteringe eñ kerc 
loo En: De roof te hoope ghefchrapt / ſoo is nochtans Dit boz 
ee gaer Ben andere een wonderlicke eÂ ongeſchicte laſte⸗ 
anderftaen ringe FDP mogen bekkenné of Dit niet hare leere 
De gene enigs Dat de Martelaers door haer doot meer 
Weem vere ghedaen ende gerdiende hebben dan Gen noodicly 
aflaten oock Was: eñ Bat fpfo groote overvloedichept Der 6⸗ 
met de au⸗ Dienften ghehadt hebben / dat die oock conden op 
teren, te Andere vlocyen. Dat dan ſo groot cen goet niet 
befejermen, te vergeefs En fp/ dat haer bloet vermengt wort 
“Der Papie met den blaede Chuiſti eũ Dat upt defe bepde cen 
ſten leere · ſchat der kercken ghemaecht wort rar vergevin⸗ 

ge eñ voldoeninge Der ſonden. Eñ datmen alſoo 
derſtae Dat Paulus fept : Ick voldoe in mijn lic: 
haem het gene Dar dE lydẽ Chriſti gebreect voor 
zn lichaem / het welche ís De Ghemeynte. Aat 
is Dit anders Dan Cheiſto ſynen naem laten/ende 
hem een gemepnfantken maken/fo dat hp onder 
den hoop Der fancten nau Bekent wordt? Det bez 
tacmde dat deſe alleé/ alleen (ſegge ic) gepredict / 
alleen voorgeſtelt / alleen genaemt / alleen aenge⸗ 
fien vaarde /alfmen handelt Lan vergevinge / ver⸗ 
foeninge eit voldoeninge Ber fonden te geerijge. 
Maer laet ons hare onvohmaechte argumenten 
hooren. Taet het bloet der Martelaren tot ghe⸗ 
meyn voordeel der kercken gebruyckt worde / op 
Dar het niet ſonder Beucht uptgheſtort en worde. 
Iſt Dan alfao (was dat gheen vrucht Dat fp door 
hare doot God perclaerde)dat fp zijn waerheydt 
met haer bloet verſegelden? Dat fp doa? de ver: 
achtinge des tegenwoordighen levens betup chj- 
den dat fp een beter leven fochten ? dat fp door 
Gaer ffancvaftichepdt het gheloove Der gemeyn⸗ 
te bebeſtichden / eñ der Branden hartneckichepdt 
braken? Maer Dit iſt te Weten / fp en bekennen 
gheen vrucht / iſt dat Chriſtus alleen De verſoe⸗ 
ner is / bi dat hp alleen ig Booz onfe zonden ghe⸗ 
ſtorven / iff dat hy alleen ig Boog onfe verloſſin⸗ 
ghe gheoffert. Sp ſegghen / hadden Petrus ende 
Paulus op hare bedden gheſtorven / fp ſouden 
niet te min de kroone der overwinninge vercre⸗ 
gen hebben. Pu dat fp tot den bloede gheftreden 
Gebben / enbetaemt bet der rechtveerdicheydt 
Godts niet ſulckx ondzuchtbaer te laten. Maer 

„can Godt de eere in zijne dienſtknechtẽ niet verz 
meerẽ na de mate sjner gavẽ? Ende de Bemepn: 
tebeeft int ghemepn ghenoech groote nutticz 
hept daer upt als fp door der Martelaren trium⸗ 
phe woꝛt tot bperichept om te ſtryden ontſteken. 
Ende hoe booſeſhck verdzaepen fp de plaetfe 

antwooje op Pauli / daer hp fept * dat De in zijn lichaem ber: 
geplactfe vult / Dat miet lyden Chriſti ghebrack? Want 
— * dat ghebreck ende Die vervulliñghen en verſtaet 
befshermerg DP met vanden wercken der verloſſinghe / vol: 
boofeljcver: Doeninghe/ende verſoeninghe / maer bande Lerz 

_® —— druckinghen Daer mede De leden Chriſti / te we⸗ 
olon..4. ten /_alle de gheloovighe moeten geoeffent wor⸗ 

den / ſoo langhe fp in Dit bleefch ſullen leven, Soo 
fept hp dan dat des ljdeng Cheiſti dit noch is 
over afgebleven / dat hp eenmaelin hem elven 
gelede hebbende dageljer lijdt in zijne ledẽ. Die 
eere geweerdicht Chriſtus ons te doẽ / dat hy on- 
fe verdruckinghen vehkent enacht De zijne te zijn. 

Colo.i.ꝛq. 

Der Papi⸗ 
ſten argu⸗ 
mont · 

D cerſte ant 
wooꝛt· 

Wederleg⸗ 
giuge ban 
een tegens 
worpinge. 

De tweede 

Hoe de genade Chriſti ontfangen wort, 
Eñ dat Paulus daer bp ſtelt: Dooꝛ de Gemepn⸗ 
te : Daer mede en verſtaet Gp niet voor De verlof: 
finghe/ofte verſoeninghe / afte voldoeninghe der 
Ghemepnte/ maer voor de ſtichtinge ende voort⸗ 
ganck. Ghelek Gp ergens ſept / dat hp alle dinck 
it oarder uptbercozenen Wille / op Dar zp de fa: 
lichept vercr yghen / dewelcke is in Chriſto Jeſu. 

Be wijs der 
ſelver ant⸗ 
woorde / ge⸗ 
Komen pt 
het bergelijcz 
ken van ande 
ve aetſen. 
2{ inte 2. Loe 

Ende tot de Corinthen ſchrijft hp / dat hp alle DE 2,doz1. 4 
verdzruckingen / die hp leet/ geledẽ heeft cot haer: 
der vertrooſtinge ende falichept. Eñ serftont lept 
hy daer hen felben upt/ als hp fept/ dat hp is gez 
maeckt een Dienaer Der Bemepnte / niet tot ber: 
faeninge / maer na de bedieninghe Bie hem bevo⸗ 
ten was om Get Evangelium Cheiſti te prediken. 
Iſt dat fp nach eenen anderen uptlegger begee⸗ Item ust 
ren/ ſog moggen fp Auguſtinum hoozen / daer hp Bussie 
fept.* Het loen Chꝛiſti is in Chriſto alleen als 5e werche 
inden Hoofden: Ju Chꝛiſto eñ De Gemepnte/alg Pautum ber 
in den geheelen lichanie. Waer upt Paulus cen han Die — 
lidtmaẽt zijnde / ſeyt: Ic vervulle in mijn lichaem 
dat den den Chriſti gebre eckt. Daerom iſt dat 
bp fo Wie Dit hoort / onder de leden Cheiſti zijt / 
abeeftdenleden Chriſti gheſproken al wat ghy 
lydt vande gene Die gheene lidtmaten Ehrifti en 
zhu. Eñ waer toe het lijden der Apoſtelen dient / 
Dat fp boor de Gemepnte aen nemen/dat leyt hp 
ergens upt: Chriſtus is mp cen deure tot u/Want EK 
gp zijt de ſchapen Chriſti door zijn bloet percre- zoan.a7. 
glen : bekent uwen prijs dewelcke niet en Wax :Goan.ze 16e 
var mp gegeven/maer wort doo? mp gepredickt. 
Daer nafept hp : Ghelyjck hp zijn ziele gegeven 
heeft / alfo maeten wp oock onfe zielen waor onfe 
broeders geven / om vzede te ſtichten / om het gez 
loove te beveftigen, Dus verre Auguſtinus. Det 
fp bere Dat Paulns foude ghemepnt hebben) / des 
dat den lijden Cheiſti pet ghebrack / foo Beel alle sporielg/ vit 
rechtveerdicheyt cit Bolhept Der falichepdt ende ver boosnes 
des levens aengaet ; Ofte dat hp foude heben sepr 
willen pet Daer toe ſtellen / dewle hp fo claerljck mons ont: 
ef grootelck bercondicht / dat de overvloedic⸗ openen, 
heyt der ghenade Doo? Chriſtum met fulcke mil⸗ 
Dichepdt is uptgheſtort / dar zp alle de cracht Der Kom. 15e 
fonde is berre te boven gegaen, Dooꝛ defe alleen 
zhu alle de Heyligen falich gewordẽ / en niet door 
de verdienfte haers levens oft doots / gele Pe⸗ actor. 15. 11. 
trug betuvcht: fo Dat Die foude Gode en Chꝛiſto 
Gfaemthept aen Doen die eeniger Heyligen weer: 
dichept foude ergens in ſtellẽ dan inde darmher⸗ 
tichept Gods alleen, Maer waer toe blijve ick 
langer in deſe (alie gelijck of zp noch dupfter Wa: 
re / dewyjle ſulcke onghefchickte dDinghen Hoog oo⸗ 
gen ſteſſen / is overwinnen. 
5 Ende op Dat Wp ſulcke grouwelen voorby De godloo⸗ 
gaen / wie heeft den Paus gheleert de ghenade fe begeerte 
onfes Weeren Jeſu Eiziftt in pergament ende id chande⸗ 
loot beflupte/ de welche De Heere Wilde door Get Autos Ue ken 
Woot deg Cuangelij uptgedeelt hebben £ Door Koomfegen 
waer het Euangheliũm Godts moet leugenach⸗ Paus wort 
tich zyn / of de aflaten. Want dat Cheiſtus met ederlept. 
alle obervloedicheyt der hemelſcher goeden/ met 
alte fpne berdienften / met alle zijn rechtveerdie⸗ 
heydt / wſheydt / ende genade ons Woet ſonder 
eenige yptuemiuge / door het Euangelium voorz 
geftelt/dat betupcht Paulus als hp fept:dat het 
woot der Berfoeninghe is den Dienaren te bez 
waren ghegeven / op Dat zp Defe Wijfe Ban boots 
fchappen/ bedienen / ghelyck of Chriſtus door 
henvermaende : Wy bidden ulaectu met God 
gerfoenen. Den geenen die geen fonde en wiſte / 
Geeft hp boo? ons fonde ghemaeckt / op Dat 
wp de rechtveerdicheydt Gods worden in hem, ‚az... 
Ende wat de gemepntchap Cheiſti ——— Be f 
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Cap.s-. — n9Bust 

welcke (cChelyek De ſelve Apoſtel betuycht) ons 
oat inden Euangelio voor gheſtelt on te ghe⸗ 
bruycken / dat weren de gheloooighe. Maer de 
aflaten hierenteghen nemen ecnich deel der ghe⸗ 
nade upt des Paus kiſte / ſcheurent af van Den 
woorde Godts / eñ hechtent aen loot ende per⸗ 
gamient / eũ oock aen eenige plaetſe. Ende iſt dat 
pemandr Ben oorſpronck ſoeckt / dit miſbrupck 
ſchint hier upt-gecamen te zijn. Voortyden doe 
den gheenendie peniteutie deden / ſwaerder vol⸗ 

doemugen opgheleyt werden dan een veghelyck 
conde dꝛagen ſoo hebbende gene Die gheboelden 

dat ſy boben mate met hare bevolen penitentie 
ghelãdeu waren / verlichtinge Lande ghemepnte 
begeert, Eñ de verlichtinge Die ſultken geſchie⸗ 
De / Wert aflaet ggenaemt Ende als fp De vol⸗ 
doe ningen die de menſchen aen ginghen / hebben 
tat Gedrgetrechen / ende geſeyt hebben dat het 
pergeldingenwaren daer mede de menſchẽ hen 
ſelven af cochten van Gods oordeel / ſoo hebben 
ſy oock mede de aflaten daer toe ghetrocken dat 
fp berfoen-Mmivdelen Waren / Waer door Wp 
machtê van verdiende fEraffen verloft worden. 

_ Ende de lafteringhen die Wp verhaelt hebben / 
hebben fp met futcke onbefchaemthepdt gedicht/ 
dat niet en connen eenich Deckfpaen hebben, … 

6, Fu dat fp ons oock met haren Paghebpere 
indie * niet moepelhck en zyn / het weicke met defen by⸗ 
Bie noovdi- le ghebroocken / te neder gheworpen / nde gant: 

gjeonder ſchelyck wan den fondamente aen omme geftort 
Beken iS, Aant iclen ghevoele niet met fonumige die 
Dagebpers. achten darmen behoort im deſen Deele Dao, de 

bingheren te fien/ ende De meldinghe des Page: 
vpers voorby te gaen / upt de welcke (gelijck (p 
ſegghen ſtranghen frbdt/ ende weynich fichtinz 
abe comentan. Ick ſoude vooꝛwaer oock felve 
fegghendatmen behoort fulcke beufelinge te ver⸗ 
gheten ende voorby te gaen / ten ware dat fp Die 
boozernftachteden. Maer dewnle het Baghe⸗ 

aarin ppeve upt veele caſteringhen ghemaeckt is / ende 
ee erckine daghelycx met nieuwe lafteringhen verſterckt 
gtedesta= wort / dewyle het bele ende (ware ergerniffe ver: 
ñen ſelſs · weckt : foo en moetmen voorwaer niet Doo? de 

vingeren ſen. Ien hadde mogelijck eenen tijd: 
lanck mogen door de vingeren fien dat het bup 
teu Godts woort dae? curieufe ende ſtoute licht⸗ 
veerdicheyt gedicht Was / datmen daer LAN ge- 
loofde /ick en weet niet Booz wat openbaringhen 
Die Door dupvels liften ghedicht zijn Dat tot 
begeftinghe Daer Lan fommighe plaetſen dir 

Betwede Schriftuere onwij elijck verdzacpt Waren, Boer 
wemen id Se wel De Heere en lijdt niet Dat der menſcheu ſtou⸗ 
Be author fichepdt alſoo tot de berborgenrhept ſynder oor⸗ 
tert Dods. Deelen daor bzefie: ende heeft firengelijck verbo⸗ 
Deut 18. te Den fijn ftenmme te verachten / ende de doodẽ van 

Der waerheydt te vraghen: noch en laet niet toc 
dat fn woordt foo ongoPdlijck beſmet worde, 
Pochtans laet ong torlaten dat alle die dingen 
hadden magen eenen tydt geleden worden / als 

De derde re⸗ dinghen daer niet veel aen ghelegen ware: maer 
genie genoz als De verſoeninghe der zonden ergens ghefacht 
menuprde Word: Dan int bloet Chzifti / ende alg De boldoe: 
Gpevanoe pinghe elders roe ghetrocken wordt / ſoo is het 
bermenften ſwyghen ſeer forghelijck. Daeroni moetmen 
Cheigt die niet alleenljck met ſtercker ſtemme / maer oock 
vore Mer ftercher Kele / ende met ftercke zijden roepen 
te mere gez Dat Get Pagevper ecn dootlijcke ghedichtſel des 
Daen woke duyvels is / Waer door het crupce Cheiſti ver⸗ 

pdelt / de barmhertichepdt Godts onberdzaghez 
Ipck beſmadicht / ende onfe gheloove ghecrenckt 

__ Water ende ommegheftooten Wordt, Want war noe⸗ 
__ Dagebper men ſy Baghevper / anders dan een voldoenin⸗ 

3 ghe die de zielender dooden nae den doot doen 
voor Gare zonden 2 foo Dat het vande onderfte 

Der aflate + 
oorſpronuk. 

Ooꝛſꝑꝛonck 
Der aflaten· 

Deerſte vez 
den is geno⸗ 

Het LI Is Boeck. 

„parabel voot upt Mattheo daer hy fept « Hebt 

Hd Fol i23 
wortelen aen / terſtont wort ommegeſtooten / ſoo 
haeſt als de meyninge der voldoeñninge is te nez 
der gheworpen. Iſt dat het in de naeſte voorle⸗ 
den handelinghe meer danopenbaer is / Dat het 
bleet Cheiſti ĩs de eenighe voldoeninghe / verſoe⸗ 
ninghe ende repninghe voor de zonden Der ghe⸗ 
loobighen / wat can Get Baghevper anders zjn 
danenckelende grouweſycke laſteringe teghen Devierde rez 
Chriſtum? eh gãe de grouwelicke kerekrooven ven mezt gez 
boorbp/ Boor de welche het dagehex befchermt veren ban, 
wort / ende ergerniffeinder Feligie macehey ende fe ùngen die 
andere ontellicke bele dingen Die Wp fit vpt fulez upt deferfona 
ker fonteyne der godlooſheyt gecomen te zijne, tevne bloe: 
7 Det ig nochtans maodich Gen. de plaetfen Dererarinae 
der Dchefruere uprde handen te flaen / Die fp ver Schaf 
peghen valſchelyck ende verkeerdelyck npt de tuerlijcker ” 
Sehafruere te nemen.+ Als de Deevel fegaen fp) WELL ee 
betupchte datde zonde in Ben heplighen. Bheeft boert woz: — 
niet enfal vergeven maden / nach in deſe / noch Pen tor bez 
indetoecomende Wwerelt/ Daer mede, geeft Gp ve Knonnkise 
kennen dat ſommighe zonden inde tdecomende ahebver. 
werelt vergheven worden. Maer wie en ſoude Bau de 
niet ſien dat De Heere Daer ſpreeckt van de fchult Hp E 
der sonde $ Ende iſt dat het alfao 1 /Wat gaet noch in Be 
dat haer Daghevper aen/ dewyle fp niet en Hers toecomende 
(aken / Dar de ſchuſt Der zonden Die Daer geftraft psinbers 
Wezden / inhet teghenwoordighe leven berghe⸗ waer uee 
ven wort? Pochtang op dat fp ong niet langer beflupten/ 
tegen en ſpreken / (aa (uilen op cen claerder we⸗ Pr fommige 
derlegginge geven, Doe de Heere wilde fuicher roecomande 
fchandeleker beofhept alle hope der verghevin⸗ werelt verz 
ghe benemen/ foo en Was het hem niet genoech —— Woz 
te fegabhendat fp nemmermeer en (oude Beeghe= smar, 12.37 
ven Worden + maer om De fake te ſwaerder te Mars 3,28 
maken; heeft hp een deelinghe gemaecht / waer Luc. iz· o· 
mede hp vervaet heeft Dat oordeel Dat eens pe: | 
ghelcx canfcientie geboelt in Dit leven/ende dat 
upterfte popdeel Dat opentlijc fal in de wederop⸗ 
ſtandinghe ghegheven wezden / ghelck of hp 
fepde « Wacht u voor de booſe wederſpanme⸗ 
heyt ghelyck boog ſeer ſeker verderf. Want mie 
dat ghegeven licht des Gheeſts willens arbept 
upt te Bluffchen / Die en fal in dit leven Dat den 
fondaren tot bekeeringhe gheghevenis / aheen 
verghevinge ghecrghen / nach ten laetften daz 
ghe / in welcken de lammeren fullen doorde Enz 
abelen Gods vande bocken gheſcheyden / ende 
het vijcke der hemelen ban alle ergherniſſe ghe⸗ 
fupbert worden. Boven defen beenghen fp de —— 

pede met uwe wederpartie: opdat hp uniet te ——— 
eenighen tijde Den richter over en ghebve / ende de nic 3 
richter den dienaer/endede Dienaer Der gevanez 
kenniſſe / waer ghp niet en fult connen upt camen/, 
tot dat ghp het laet fte pennincrken betaelt hebt, 
Iſt dat in deſe plactfe de richter beteeckẽt God / 
de wederpartie den duyvel / de Dienaer den En: 
abel / ende de ghevangheniſſe het Paghevper / 
foo fal-ick mp gheerne overwonnen gheven. 
Maer iſt dat het eenen pegelijcken openbaer is / 
Dat Cheiſtus om te crachtichljcker de fijne tat 
goede eendzachticheptte vermanen / Daer beeft 
willen te kennen gheven in hoe veel perijchels 
ende quaets Die hen worpen / Die liever hebben 
Gartnechichljek het uprerfte recht te verſoec⸗ 
ken / dan gherechtichljck ende goedichlijckte 
handelen : ick bidde u// waer fal her Baghevper 
ghevonden Wogdent > ; js ZDon het 
8Sy ſoecken een argument in de woorden ningen vec 
Pauli/daer Gp berupehttdar de knyne der gener kuven ver 
die in den hemel/op der gerde / ende onder De aer- fier Die ore 
de 3úu/ Boo? Chzifto bupgen. Want sphouden on zijn, 
boor feker dat de ghene Die onder de aerde zijn/ + Dijusze:os 
niet en mogen ghenomen Worden Loor de gheue | 

* ij diein | 
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Cap.s. 
Dice in de eeuwige verdoemeniſſe ggeworpen ziju, 
Doo meetent Dan De zielen zijn Die in Ger Dar 
gevper in pine zijn, Sy en ſouden niet ſeer gua⸗ 
tek argumenteren waert Dat Paulus met die 
Kupebupgingge De Waerachrigheoeffeninge der 
Goͤdſalicheyt Gedupde £ maer De wijle hp ſlech⸗ 
telyck leert Dat Chriſto ig de heerſchappie ghe⸗ 
gheven Door De weleke alle creatueren moeten 
ouderwogpen worden / waerom en machnien 
niet bp de helſche ofte Die onder De aerde zijn / De 
Dupvelen verſtaen / De welcke voorwaer fullen 
voor Den richtſtoel Des Heeren gheftelt worden / 
ende met Berfcheichktughe ende bevinghe haren 
richter bekennen 2 Aſoo lept Paulus (elve er⸗ 

Momerás1o, ghens de felue pꝛophetie upt /feagende : Mp lul: 
ien alle woor Den richtſtoel Chaſti gheſtelt wor⸗ 
den / Want daer is gheſcheven: Ick leve / alie 
knpe fal voor mp bupghen / etc. Maer men 
mach {feggten fp) Ger ghene dat in De openba: 
ringhe Gomis ftaet / foo niet uyrlegghen / 
Daer Idames ſeyt: Ende alle creatuere Die in 

patsers Den henel / ende op Der aerde/ ende ander De act: 
De/eudein de zee is / ende al wat daerinis / heb 
ick hodren (eggen: Den gené Die op den Chroon 
fit / ende Den Tamme / zp lof; ende cere/ ende eer⸗ 
iyckheyt / ende macht Ban eeuwichept tor eeu⸗ 
wichept, eh bekenne wel dat die niet en mach; 
alfoe uprgelept worden ; maer hoedanighe crea: 
tueren mepnen (p dat Ger verftaen worden? 
Pant het ie meer Dau ſeker Dar daer ooch De 
creatueren Die fonder verftantoftercden / ende 
ooc Die fonder leven zijn; vervaet Worden. Waer 
mede niet anders Betupeht en wort / Dan dat al⸗ 
te deelen Der Werelt vanhet opperfte Der heme⸗ 
lenaen/tor Get diepfte Der aerde toe / de eerlijck: 
heyt haers Scheppers nae Haer mate en Wij 

2 Jmacherze ſe vertellen. Bar fp upt de hiſtorie der Macha⸗ 

B Jude been voortbrengen / dat enſal ick niet gheweer⸗ 
Slacabe. digente beantwoorden / op dat ickniet en ſchy⸗ 
Erepel,De me dat boeek in Get aeralder Gepligher boecken 
Seruimiem tE fielen / maer Auguftimug neemt Dat boeck 
fenorcenof. aen. Maer hoe? * De Schriftuere der Macha⸗ 
Be been (fepr hp) en achten de Joden niet gelijck De 
Dooe te DOO Wet / De Propheten/ ende Palmen / den wele: 
*Contrafes ken de Heere als ſynen ghetuyghen ghetuyghe⸗ 
cund Saus mile gheeft / fegghende : Het moefte al vervult 
BeukEDIE worden dar gheſchreven is in De Wet / ende Pfal: 
Bfucsz4.44e Men, ende Peopheten vanmp. Maer fpis niet 

onprofytelyck van de Ghemepnte ontfanghen/ 
ift datmenfe matichlijck cnde foberlck leeft ende 
hoogt / etc, Ende Hperonimus leert vecht upt / 
dat haer autozitept niet en Deucht om eenighe 
Ieere Daer door te beweftigen, Ende upt Dat oude 
boecxken dat onder Den naem Cypriani upt ghe⸗ 
gaen / ende ghenaewt / Pe erpofitione Spur 
boli / iftopenbaer dat deſe Giftozie der Macha: 
been ghecn plaetſe en Geert inde oude Kercke gez 
hadt. Haer War ſtryde ick hier te vergheef st 

2Det.ꝛ ede 

Aude és 

Aac. as 19e 

eve, 472 23e 

Pfal.:8e 

Hoe de genade Ch riftiontfangen wort, 
Deelachtiah sijn. Die daet en was niet fonder 
fuperftitie ende verkeerde vperigheydt: maer Die 
zjn meer Dan Dwaes die deſe offer ade der Wet 
noch tot ong trecken / Daer wp weren dat de ofz 
ferhanden die Doe ghebruyckt worden / zjn door 
de komſte Cheiſti ge-epndcht. 
9 Maer fp hebbeneenen overwinlijchen door⸗ 5e Danbes 
lach) in Paulo die niet chte ihe en tal ghehzoz BEU DAE 
ken worden ; Daer hy ſeyt: + ft Dat pemandt op vers etch 
Dit fondament timm̃ert / gout ſilver / hoftelijche gheproeft 

ſteenen / hout / hop / ſtoppelen: hoedanich eens Pors: 
pegelijct wercks zr / Dat ſal de dach des Weeren ** —— 
openbaren: d'welck ſal in het vpyer onrdeckt wor⸗ 
dens ende het vper ſal beproeven hoedanich eens 
veghelytks werck is. Iſt dar pemandts werck 
verbrant / Dic ſal ſchade lhden / maer Gp ſal ſaligh 
weſen: maer ant vn doo2 bet bper, Wat vper 
kan Dit zyn /fegghen sp / anders Dan her Page: 
vper/ Door het welcke De ontepnighepdt der zon: 
de afghewiſcht wordt ús Dat Wp gerepnicht 
zhnde / inter rycke Godts komen, Maer veie „Bir enden 
oude hebben gheacht Dat Dir een amder bperzp/ ter mepams 
te weten/ de verdruckinghe ofte het crupce/ doo? ste. 
Ger welche de Heere de fpne onderfoecht / opdat „Sirefofto: 
fp mier ín de onvepnigheden des vicefche en ru Auen we 
ften: ende dat ghevoelen is Deel meer Der Waer: andere, 
Gept gelijck Dan her ghedichefel van den Baghe⸗ 
vpere, Hoewel ick en ghevoele oock met hen 
niet want ick mepne eeu veel ſekerder en klaer⸗ 
der verſtant de er plaerfe gekregen te hebben, 
Maer eer ick dat voortbrenghe / milde ich wel onto 
dat fp mp antwaorden / off oock mepnen Dat wetn Bret 
de Apoftelen ende Beplighen alle hebben moe⸗ tegenfyzes 
ten door het Bagevper gaen. Ick weet wel dat kees tor on: 
fp futlen fegghen/ Heen, Want het foude neel te avon 
feer tegen reden zijn Dat die fouden hebben moe? pzerigute 
ten gherepnicht Worden / Der welcher verdien: 
ften gheſyck (pp droomen) bonen maten tot alle 
beleven der Ghemeynte over aloeyen. Maer de 
Apoſtel betuycht Dat / Want hp en ſeydt niet dat 
ſommigher / maer Dat aller menfchen werck fal __ 
beproeft Worden. Ende Dit en ig niet myn / maer ee 
Auguftini argument / Die alfoo haer worleggin jer‘ gerupges 
ghe beftrijt. Ende (welck meer tegen reden is) mite ban 
Gp en fepdt niet Dat fp fullen Doog het vper gaen gd 
am allerlep wercken: maer dat fp de Gemepnte Encpiem. an 
met feer groote ghetrouwigheydt ahefticht heb: Tautent. 65. 
bende / fullen loon ontfanghen als haer werck 
fal door het bper onderfocht zijn. Cen eerften Des Apo⸗ 
fien wp dat Be Apoftel een onepghen Wijte van mn men⸗ 
fpreecken gebzupcht heeft/ als Gp De leeringhen WEL 
Die upt Der menfchen hooft ghedicht zijn / heeft 
—— op / ende ſtoppelen genoemt: De oorſaec⸗ 
ke Defer onepgen ende figuerljcke ſprake is licht 
om te fien / te weten / ghelck het hout terftont 
verteert wort en bergaet als het is aen het per 
— dat alſoo der menſchen leeren niet en 
ſullen konnen blyven als fp ſullen onderſocht 

gheljch of De autheur felve niet ghenoech en be⸗ worden. Nu / dat ſulcke onderſoeckinge van den 
wWeſe hoe veel men hem moet toe ſchrehven / de⸗ Gheeſt Godts komt / dat en is niemande ver⸗ 

ze Mach. 5. wyyle Gp in het eynde begheert datment hem ver⸗ 
39 gheve / if dat hp perniet vecht ghefepdt en heeft. 

Doorwaer Die Bekent Dat nen geſchriften ver⸗ 
ghevinghe noodich is / Die roept dat fp gheene 
Woorden des Geplighen Gheeſts en zyn. Boven 
Defen en wordt de godfalichepr Jude om gheen 
ander dinck ghepreſen / Dan om Dat hp vafte hoz 
Ë: Badde vande laerfte wederopftandinghe/als 
p voo? De doode offerhande ſandt te Zerufalem, 

Want dat Judas dede /dat en treckt De ſcheyver 
ber hiſtoric niet tot eenen prijs Der verloſſinghe / 
maer om dat ſy met de andere gheloovighe die 
boor haer vaderlandt / ende voorde religie ghe⸗ 
ſtorven Waren / ſonden des eeuvaighen levens 

borghen. Daeromme om den loop defer Wijfe Wat her 
van ſprekente vervolghen / ende De ſtucken met AP re 
behoosljehe bergethehinghe onderlinge te ſchic⸗ Eepekene. 
en / heeft hp de onderfoechinghe des Gheeſts / 
ghenaemt vper. TDantgeljek gout ende ſilver / 
hoe het bet met Den vpere verſocht wort / fo veel 
te ſekerder bewijs fjnder go etheyt ende fupverz 
hept uptgeefts alfoo oock de waerheyt des Deez 
ren/hoe fp ſtrenghelycker wordt met aceftelijche 
onderſoec kinghẽ o -erlept / foo veel ghekrycht fp 
de grooter beveftinge haerder autoritept. Ohe: 
hen hout / hop / ende ffoppelen aen Get bper glee werinnr 
lept / Baeftelck bevanghen ende berteert More van Eefe geo 
jben 3 alfao oock Ber menfchen vonden die door tWekenifiee 

Get woort 



Cap.s. Het III. Boeck. Fol.124. 
Get woordt des Beeren niet beveſticht en zijn/en| ahelijchk Paulus ghebiedt / foa istdefe fekerhept 
connen de onderfeechinge des Gheeſts niet verz 
draghen / maer ballen ende vergaen terſtont. 
Somma / ift dat de berfierdeleeringhen / met 
haut / hop / ende ffoppelen vergheleken worden / 
om Dat fp als Gout / hoy / ende ffopvelen van den 
bpere verbrant / ende te niete gemacckt Worden: 

— ende niet te niete ghedaen / noch wech ghgenomen 
worden / anders dan daa? den Gheeſt Des Hee⸗ 
ren: foo volcht hier upt dat de Gheeſt dat vpere 
ig / Banden welcken fp fullen beproeft worden: 
des welſcken beproebinghe Paulus noemt den 
dach des Deeren / dooreen gewoonlijk ghe⸗ 

„ Prempeh der Schriftuere. ant de dach des Hee⸗ 
bachdeg _ TEN Wo2dr ahefent te zijne/ ſoo wanneer de Heere 
Bece beviet. op eenighe Wijte fijn teahenwaordichepdt open: 

Baert. Ende ſyn aenfchijn licht dan aldermeeft 
als fijn waerheßt haren fchijn gheeft. Puis het 
onwijſeljck Dat Paulus met Get per niet anr 
ders ghhemepnt en heeft dan de onderſoeckinghe 

‚ende bepzocvinge des heplighen Gheeſts Maer 
er pes Hoe worde die Dao? Dit oper behouden / die ſcha⸗ 
oud-in woz: DE lijden aen baer werck 4 Wet en falniet ſwaer 
—— zjn Dit oock te verſtaen / iſt Dat Wp aenmercken 
— ban wat menſchen hy ſpreeckt. Want hy ſtraft 

De boumeeſters Der Ghemeynte Die Get rechte 
fondament houdende / onbeguame materie daer 
optinnmeren : datis / Die bande voorneemſte 
ende noodighe Gooftffucken des gheloofs miet 
afwüchende/in mindere bingBen die nict ſoo ſor⸗ 
gelijck en zijn / feylen / hare gedichtſelen in Godts 
wwaopt vermenghende. Sulcke / ſegge ick / moe⸗ 
ten ſchade lijden aen haer werck / te weten / als 
hare gedichtfelen uptgevoept Worden : maer fp 
worden ſalich / maer ghelek doo? het vper / dat 
is / niet dat haer dwaſinghe ende onwetenthepdt 
Boo? Godts pꝛijſelijcken is: maer om Dat fp door 
de ghenacdeende cracht des heplighen Gheeſts 
Daer van — worden. Daerom alle die 
de gulden ſupperh eydt des Godlijcken woordts 
hebben met deſen dreck des Bagebyers beſmet / 
die maeten aen haer werck ſchade lijden. 

Niet tegen⸗ 20 Maer Dit ghevoelen (moghen ſp ſegghen) 
ſtaende dae heeft van oudentijde aen ín de Ghemeynte ghe⸗ 
ves Daghee eeft. Deſe teghenworpinge wederleyt Pau⸗ 
enouds yfo US / Bewijle hp bevint dat oock: de menſchen te 
{t ochtans ſynen tijde in dat ghevoelen waren / Daer Gp ver⸗ 
F bar felbe condicht dat alle die moeten aen haer werck 
telde naer” ſchade ſhden die in De ſtichtinghe Der Gemepnre 
ouder is/lucz Pet fEellen Dat met den fandamente niet Wel over 
belept __cenencomt, Daerom alg de tegenſprekers mp 
—— teghenmorpen dat over dupſent drie hondert 

jaren ig een ghebrupch ende ghewoonte gewor⸗ 
Den datmenfoude boor de dooden gebeden daens: 
fao vraghe ick Gen wederom Door Wat Woar 
Godts / daor war openbaringhe / ende Dao? wat 
erempel dat gheſchiet is £ Want hier en zijn niet 
alleenlyck gheene ghetupgheniſſen der Scheif⸗ 
tuere / maer oock alte de exempelen der heyligen 
Die Daer gelefen worden / ende be wilen niet fulcr. 
Daer zijñ ſomtts Beele ende langhe Lerhalin: 
ghen ban den rouwe ende deu Dienft der begraz 
Binghe: maer Ban ghebeden enfult ghp daer niet 
het alderminfte letterken fien, Maer hoe aen 

@ock foo en Defe fake meer gelegen is / foo Beel te meer moe⸗ 
is (aten Der fte ſy verhaelt orden: ende ſelfs De oude Dic gez 
gheenvare beden voor de dooden deden / ſaghen dat fp hier 
gietupgbe= in noch bevel Godts / noch; behoorlcke crempel 
pipet SA 4 hadden. Waerom hebben fp dan beſtaen pet ſulcx 
ban benou. tE doen? Ick fegge dat fp daer in menſchenghe⸗ 

weeft zijn /. ende darmen daerom niet en moet Den bez 

beſticht.· nae voſghen dat fp gedaen Gebben, Want dewi⸗ 

Boememelech noodich mhet ghebedt. Het is 
nochtans gheloovelijck Bat ſy Booz eenich dinck 
zjn daer toe beweecht gheweeſt: Ce weten/ (p 
fachten War waer doo? fp mochten haer droef⸗ 
heyt verlichten : ende Ger fcheen onmenfchjelijcht 
te zine Darmen niet en (oude eenich teechen der 
liefde Den deoden be wijfen, Ende wp bevinden 
alle hoe ſeer des menfchen aert tot defe ghefint: a beeft ghe⸗ 
heyt genegen is. Wier toe — oock De gemepn ante 5 
gewoonte geweeſt als een fachkel om den Brandt gemevne gez 
in veler menfchen herten te ontſteken. Wy we⸗ wooute/ ende 
ten datmen bp alle Hepdenen ende tc allen tijden oer vie nae 
heeft felkeren dienft vaar de dooden gedaen/ ende deu eshei 
Dat hare zielen zijn alie jaer beſocht gheweeſt. — 
Ende hoewel de duyvel heeft de dwaſe menfchë zeeer woe.” 
met oefe tooverie verſtrickt / ſoo Geeft hp noch⸗ ï 
tans de oorſake am te bedriegen npt eenen rech⸗ pean,s „24e 
ten gerant ghenomen: te weten/ dat de doot niet 
enig een verderf / maer een Doorganck ban Dit 
leven toe het ander, Ende (onder twijfel defe fuz 
perftitie fal oock De Bepdenen Laar deu richt⸗ 
{toel Gods beſchuldighen / te weten / dat fp gheen 
achte ghehadt en hebben op her toecomende le: 
ven / bet wetche fp beleden Dat fv't gheloofden 
Pu am dat de Cheiſtenen niet en ſonden ſchhnen 
onachtfamezte zijne dan de Hepdenſche mene 
fchen/ foo hebben (p hen geſchaemt geenen dienſt 
noch liefde Ben dooden te be wijfen ghelck of zy 
gheheel hadden teniete gheweeſt. Wier upt ig 
de onvoorfichtige neerftichept gecamen : Want 
fp mepnden dat het hen foude groote ſchande 
gheweeſt hebben/ hadden fp in de begravinghe / 
in maeltjden ende offerhanden / lup ende (lay 
geweeft, Ende dar upt defe verkeerde navolgin⸗ maer is ges 
abe der Pepdenen gecomen was / dat is onder: be 
tuffchen alfoa met nieuwe Wafdommen ver⸗ Sn or 
meerdert gheweeſt / Dat de voorneemſte heplic⸗ ginge/weicke 
hept des Pauſdoms is den dooden die in pijn epndelick 
ende fmerte 5u / tehulpe comen. t Maer de Pennen S 
Schꝛiftuere gheeft ons eenen anderen veel bez 1oofe wanges 
teren ende vaſteren trooft / als fp betuycht Dat toovicven:/ 
de dooden falich zijn Die in den Heere ſterven. — 
Eude fp ſteit De oorſake Daer bp ſegghende: sheer. 
Mant vandientijde aen ruſten fp Ban haren ar⸗Aroc. 4.130 
bept. Wy enmoeten onferliefde die Wptot de — 
dooden draghen / foo Veel niet toe laten Dat Wp +appo,14erze 
fouden Daer dooreen Verkeerde ghewaonte van 
biddeninde Ghemeynte oprechten, Poorwaer 
foo wie een weynich wijfhepte heeft | diefiet 
lichtelijck dat al Wat Lan defer fake bp de oude 
gelefen \mo2t/is der ghemepner ghewoonte ende 
Ben onverftande des ghemepnen volckr toe ghe⸗ 
gheen. Ick bekenne dat ſy ooch zijn tor dwa⸗ 
lingbe ghetrocken: te weten/ ghelyck onvoor⸗ 
fichtighe gheloovicheydt pleccht der menfchen 
herten van oordeel ende berftant te berooven. 
Bierentuffchen met wac grooter twyfelinghe fp „JM de 
de gebeden Hoor De dooden aenprÿſen / Dat Wot Tijeotogaurs 
dao? Get lefen haerder boecken beweſen. Augu⸗ ten/gbeiijch 
ſtinus verhaelt in de boecken der belijdinge/ Dat le HuRUNP 
Monica ſyn maeder feer gebeden heeft datmen twijferacps 
foude haerder ghedachtich zijn in Den dienſt acn web de gebe⸗ 
ben altaer, Dit was een oude wyfſche begeerte, Dn Dode 
De welcke De ſone nieten beproefde met Den Léz gpepzefen. 
ghel der Scheiftuere : maerna De geneghente 
heyt dernatuere f heeft Iyp’t anderen willen pr⸗ 
fen. Ende den boeck welcken hp gemacht heeft 
van de ſorge voor de dooden te Dragen / verbaet 
foo vele twyfelingen / dat hp daor ſyn couthepdr 
met rechte behoort de Witre der dwaſer vperic⸗ 
heyt upt te bluſſchen waert dat pemant begeer⸗ 

te de gheſoovige gheen dinck en behooren te aen: | te Gadde om der dooden patraontezjn : Loor 
Bom 1423 gaen / anders dan met fekerder confcientien/ / waer Gp ſal doorz (ne woenen die cenen cranc⸗ 

1 — VW ken 



Cap.ó. Hoe de ghenade Chriftiontfanghen vvort, EE 

kenfchinbebben / de gene die eerſt farghoul- (de rechtveerdichepdt Gods / ende haer ghehaar 
Dighwaren/ geruft maechen. Want dit is een faembepr : om Dac fp alſoo De aenneminge bene: 
van ſyne argumenten : Dewyle het een gewoon⸗ ſtighen / Waer door (psijn var kinderen aen ghe⸗ 
te gheworden is datmen Booz De dooden ghebe⸗ KOMEN, Ende hoewel de meuwichendt door de Senoe 

dendoet / fan en ie dre dienſt niet te verachten. welche Get beelt Godrs wederom wordt in das en 

Waer oft ick fchoontoe late dat het bp de anr opgherecht / in fyn Wer vervaet is: nochtang de: teere van 

Doe dattet Der feljzijers det. Kerckenis gheacht Godlck dewyle onfer traechept gele perjckels ende hul⸗ Dt iben. 
ie: fo is men te zijne Datmen den dooden dunftigh is / ſo moet-| pennoodiel zjn / foafal her vaozderlijck weren eieren 
VN mer men nochtans altydts Den regel houden Die niet | DAL iCk HPF gverfchepden plaetfen der Schriftue⸗ menichen. 
Bes dsoode. er kan Bedrieghen/ te meten / Dat Get niet geoop: | re verſamele een wife am het leven te ſchicken 
tijcken loft enis dat Wp in onfe ghebeden pet epgheng | op Dat De gene Dien de bekeeringhe ende beteritt: 
— ste v brenghen /maer moeten onfe begeerten den abe ter herten gaet / in haer voopnemen en neers 

Drwelcke fove woorde Godts onderworpen: Want het ſtaet in ftichept niet en dwalen. Dewijle danick gen ne⸗ 

banigege- sijn goetduncen te bevelen wat hp Wil gebeden | We het leven des Chriſten meniches te (chicken/ 
bichteten ebben, 22u dewijle de gantfche Wetende her | foo en it mp niet berborghen Dat ick een fake 

Euangelium met (elfs met eender fpllabe vꝛp⸗ aengae Die menigterlep ende rycke is / ende Gie 
hepot en gheven / omt Boor de dooden te Bidden: | Doo? haer groothept machte eenen groote boeck 
foa iſt een onthepliginge der aenvoepinge Gods / vervullen! fo pemandrt Die wilde in atie hare ſtuc⸗ 

, _ alfmen meer verfoecht dan hp ong gebiet. Maer Ken boleomelgck beſchryven · Want wp fien hoe 
— fois opdat onſe teghenſpreeckers niet en roemen dat, fanck de bermaninghen der ouden Heeraren zijn 

pier De oude Kercke met Genig in defe Dwalinghe/ick Die dan Een deucht alleen ghemaecht zjn. Let 
tufrhende fegghe dat daer groot verſchil is. De oude Giet | welcke niet comt doo? te groote clapperichepdr: 
pudeende Den gedachteniffe der dooden / om dat fprieten Want alfmen eenigbe deucht boor neemt met 

„euwe WED: (oude Schijnen atie forghe woorde dooden afghe⸗ Woorden te peöfer/ too Wordt de oratie Dan ſelfs 
aebpers: ge lepdt te hebben: maer fp beleden oock mede Dat doo? de overvloedichendt Der materie tot ſulcke 
ekals ut fp twijfelden Ban den ſtandt ende conditie der, rupme ende beeede gebracht / dat menſe niet en 
ee eldekin- dooden. Ban den Paghenpere en fepden fp niet fchhur wel gehandelt te hebben / ten zp datmen De roztics 

gere bee alieentjek niet vaftelijch/ maer hieldent voor een | bele Daer vangheſproken hebbe, Waer ich en peor Bren 
mercken is. onfeecher Dinch. IPaer defe willen datment fat | hebbeniet voorahenomen de onderwijfimge Des nochtans bes 

fonder vragen voor een hooftftuck des gheloofg | levens Die ick nu wil gheven / ſoo beer te Gelep: acnot eene 
Gouden / Dat fp van den Baßhevpere gedzoomt Den Dar ick ſoude een veghelcke deucht (onder: —— 

Gebben, De oude hebben haere dooden gheſpa⸗ lick handelen / ende langhe vermaninghen daer pres: 
rigBlijck/ende alleenlyck op Dat fpfe niet en ſche⸗ DAN maken, Men mach fulcr nemen upt andes 

nen te vergheten / Gode bevolen / alg fp het | vet ſcheyveren boecken / ende voognemelijck unt 
Pachrmael hielden, Maer defe dryven fonder | De fermoonen der guden Leeraren. Waer het —— 
bpbouden de forahe boor de dooden: ende mar ſalinp ghenoech zjn eenen gereeden Werl gie: zefer eere, 
ken met onmatighe ende ongheſchickte pzedi- | weſen tehebben / Waer daor een Godfalich 
kingen / dat fp boven alle wercken Der liefde | menfche mach tot het rechte merck om bet lez 
geacht wort: Gae het enig ong oock niet (waer | ben welte fchicken/ glelept wopden ;- ende cor⸗ 
fommighe abetupgheniffen der ouden voort te | telhck eenen alghemepnen reghel befchpeven te 
bzenghen / Doo? de welche alle de ghebeden te | hebbennae den welcken fp beguameljek mogen 
doe gewoontijek waren / openbaerlijck ver Woz: hare wercken voegen. Moghelyck fullen wp 

pen moden, Ghelyck de ghetupgeniffe Augu⸗ eens tHL hebben om langhe vperighe oratiente 

Homu. in ſtini is / alg hy leert dat de wederopſtandinghe maken / ofte ſal dat werck Daer toe ick niet ſeer 

Goansoe deg vleeſchs / ende de eeuwigte eerljckhept van | Beguaemen ben/ anderen overlaten, Ick ber 
alfen verwacht wort: maer dat De rufte Die nae | Minne van natuere copthept Der wooden / ende 
den doodt voleht /Dan wort ban eenen peghelijce | mogelijck waert Dar ich wilde rijchelijek ſprekẽ / 
Ken diefe weerdich is / ontfanghen als bp fterft, heten foude met ghelucken. Alwacrt dateen 

Afoo Betupeht Gp dat alle Godſalighe alfoa wel | langfame wijfe van leeren feer behagelhck Waz 
als de Propheten ende Apoftelen/ ende Marte⸗ re/foo (oude mp nau luften Die te proeven : ende 

laren de fatighe rufte befitren / foo Gacft als fp | Bet tegenwordighe boeck epfcht Dat ich een een⸗ 
geſtorven sn. In dat der dooden conditie fuïcr | vOuDdIGGe leere met foo groote corthept alft moe f Gn ieffes 
i8 | foo bidde ich u / wat boozdeel fulten hen onfe | ghelyck is / bervate, Shelyck de Philoſophen —— 
ghebedendoen Ic gae de groffte ſuperſtitien ſeker epndenbhebben des dat recht ende eerlic is / ver vevtater 
baozbp / doo? de welcke fp de herten der eenvou: | Waerupt fp een peghelyek Deuchdelijck werck / cleijruere/ 
digen werftrickt hebben / De Welcke nochtang | Ende den gantfcten hoop der deuchden belepden: —— 

fonder ghelal zjn / ende vele foo wonderhhckentalſoo en isde Schriftuere hier in nict ſonder fu.ge des te: 
onghefchiekt / datmenfe met gheenen eerihcken orden Jae fp heeft een (eer (choonende ſeker der bene ende 4 
(cpm enkanbedechen. Geh gae oock die ſeer oden dan alle de Philofopbifheboecken, Dact wiene noar 
fchadelBche marckten voorbp / De welcke fpinfo iS alleenlijch Dit verſchil in / datde Piitofopgen fins eli is va, 

groott onverftandighept der Werelt ghebzupehe (ghelhek fp ergierighe menfchen waren) hebben abebtancker/ 
Gebben, Pant daer en foude gheen epnde zyn / neerftichljch geftaen nac een uptnemende claer⸗ spee. t 

ende de godfalighe Leſers fullen oock fonder, Hept derodeninghe / om Daer doop haer groot zien. 
fulchse verhalinghe hier ghenoegh hebben / om, ende gheluckich verftantte toonen, Maer de: +De alghe⸗ 

haer confcientien te verftercken, wijle de Bheeft Gods fonder cergierichepdt gee prrretue 
Het vi. Capictel teert heeft / ſoo en Heeft hp niet foo nauwe / noch mamer DEC 

NE ERE. vid: fin mone ede Hen altijts een ſeker orden onderhouden / nochtans Ieeror, fijn 

eerflen piet war arenmengen de Schrifeuere ons — ftelt/fo geeft hp ghenoech RVee 
ed tekennen / dat wpfe niet en moeten nufprfen, ze ruekmast 

De bereenie i 2 + Defeonderwifinghe der Dchriftuere daer bervandert 

gugeefen , VV B hebben ghefepdt dat de grant ende het | tan wp fpeeken/ ig woornemelijck in * tmee ſtuc⸗ Car”. 

cascelmet V epnde der wedergbebaorte i / dat in het | ken gheieghen. + Wet cerfte is / Dat de liefde Det yes ween 
De Wederges leven der gheloovighen een gheljchformighepdt | rechtheerdichepdt tot de welcke wp anderg Ban deren aen: — 
oorte. een overeenkominghe gheften Worden tuüſſchen \ natuere niet ſeer geneghen en zhu / in oi Pebfaighee · 

ghedruypt 



Het III.Boeck. 
gedruypt eñ gebracht worde: Het ander is / dat drucke ende voorhoude:ten zp dat Wp ong ſelven 
ong cen regel fp voorgheſchreven / die ong inde gantfchelje tat rechtveerdicheyt begeven / ſoo en 
geffeninge Der vecijtveerdichepdt niet late DWaz , Wijcken Wp niet atleenlijc met feet boofe onghe⸗ 

Cap.6. Fol.r 25, | 

Deere IEM Kengaende het eere / De Schriftuere heeft 
genprijfmge, Vele eñ feer goede redenen ont ons De rechtveer⸗ 
is ghenomen Dichepracn te pryſen / der welcker wy boven bele 
zein Bel verfchepden plactfe gengeteckent hebbẽ / ende 

Berent fillen hier noch (ommige in het corte aenvaeren. 
Gerftelijch/ Ei van wat fundament conden wy Get beginnt, 
EEE op, Dandaer ban: t Dat fp ons vermaendt Bat wy 
I er · moeten gbeheplicht worven/ om dat onfe Bodt 
tiejdetersr heplich is Want doe wp gelit verjaechde ſcha⸗ 
Jebike11n45e pen verſtropt eñ in den Doolhof deſer werelt ver⸗ 
Emden - bijftert maren/ foo Geeft hp ons Wederom bp cen 
tElais3e5. ghebracht om tot hem te verfamelé. Als wp Lan 
Vzech · 34e · důſe vereeninge met Godt hoeren / fa moeten wy 
Met · . 27. gedenckẽ Dat de bant Daer van moet Geplichept 

zyn niet om Dat Lup door De verdienſte onſe hep: 
jitheyt tat zijn gemeynſchap vereenicht worden: 
(waut wp maeren eerſt hem aenhanghen / op dat 
Wp met zjn hepliehendt overgoten zijnde / hem 
volgen daer Gp ons Gen roept) maer om Dat het 
Graotélijer tar zijn eere diẽt Dat hp met ongerechh 
ticGept ende onreynicheyt geen glhemepnfchap en 
hebbe, Daerom leert ip dock Dar Dit her eynde 

bereeniege _ Onfer vrocringe is / waer ap Wp aitijts moeten fien 
afteomer iſt Dat Wp willen met God die ons roept / over 
dr een comen, Want waer toe ſoude hp ons upt de 
omfoo be: booſheydt ende beſmettinghe Der taerelt/Waer in 
taemtons wy vſierſoncken waren/ upt getrocken hebben/ ift 
beplich te dat wp ons ſelven toe laten Onfe leven lauc daer 
ae inte wentelen ? Bo en defen vermaent hp ons 

oock mede / dat wy / am onder het vole Gods gez 
„telt te worden / moeten in de heylige ſtadt Jeru⸗ 
ſalem woonen: ct ghelyck Gu de fEade hem ſelven 
gebeplicht heeft / alto en betaemt het ooc niet dat 

2 Wp wor⸗ 
Ben met be 

Eſai.35.8. 
ende elders. 

Pals Tele 
eudezs, lcht waarde Hier upt comen deſe fententren: Dat 

de gene Die ſonder ſnette wandelen / ende nae De 
rechtueerdichepdt ffaen/ etc. ſullen in Ben caberz 
nakel Gods plaetfe Gebben: Want het en beraêt 
niet Dat de tabernakel Daer iu Gp Woont / fp vol 
drecke gelijck een ſtal. 

De tweede, 3 Ende om Onstebetopte wecken / faa bez 
acne! oft one de Schrifruere dat God: de Dader, 
au onfe verz gheljck hp ans heeft in ghriſto met hem ver⸗ 

jofſinge. ſoent / alſoo oock ans in Chꝛiſto heeft een beeldt 
voor gheftelt / nae het welche hp wilde Dat Wa 

Mom,515. gheljek Worden, Hel aen / Die meren dar de 
leere Der zeden fp alleenljck bp De Philoſophen 
Wel ende ogdentlgck gheftelsf faecf. mp Daer een 
Beter ende ſchickeljcker o2Ben toonen dan deſe: 
Als De Philoſopheñ Willen (cer deghelyck tat de 

maer upt  Demelt vermacnen!fao en beeugen fp niet anders 
Bar blijckt/ voor dan dat Wy fullen teven ghe!jchk her der na: 
Dat moder B. tuere betaemt. Maer de Scheiftuere belept de 
Laa veld vermaninghe upt Der rechter fontepue / als ſy 
eel) ende ozs Miet alleentpek ent ghebiet Dat Wp onje teven ghe⸗ 
Debegrepen Beel Gode tae ſchickem / die de autheur Daer van 
Soave is tot den welcken het oac verbondenis ; maer 
Onderrictinge Mae Dat fp ons gheleert Geeft f Dat Wp van den 
des wandeis Waerachtighen oorſpronck en Wet onfer ſchep⸗ 
—— pinghe zijn veraert ende afgeweken / ſoo fept fin 

Pera;. Daer by dat Chriſtus (door den weleken Wp met 
$Bpfondere Gode verſoent zyn) ons is voor gheſtelt tot een 
— —* Lxemplaer / op Dat Wp sijn ghedaente in onſe te: 
totonder- ven wprdaucken. War machmen crachtighers 
wöfinge ban Begheeren dan dit eenich ſtuck? Dae wat mach 
— men boven dit allen begheeren £ Wanrift dat 
Miek tebene pp wan Den Veere Worden op Defe condirc tat 
* kinderen aenghenomen / dat onſe leven Chri⸗ 

ſtum / Die de Bant onfer aenneminghe is / upt⸗ 

fp daor der in woonderen onrepnichepde om dbep-- 

trouwichept af van onfen Schepper / waer bere 
Wozpen oock onſen Datichmaker. Daer nae van 
alle De weldaden Gods die fp ong verhaeldt / en 
vanalle De deelen onfer ſaſichept veemt fp oorſa⸗ 
ke om ong te vermanen. Gelijck als hy ſeyt:Ma De eerste 
dat Godt ons heeft beweſen dat hp onfe Wader Falac. · H 
is / ſo zyn wp ban uptuemerde groote ondanks SEU st, 
baerhept te fitaffen/ ten fp dat wp wederomang SS 
ſelven be wijfen zyne kinderen te sijn. Nae dat >, dele 
Chriſtus ons heeft Door het bat zyns boers gez one. 6e 
repnicht / en ong defer repninge door den Doop webz. 1-ercn 
deelachtich gemaect heeft « fo en tft niet Behoor — en 
lic D3 Wop Deo nieuwe onrepuichent befmer wor⸗ onbe c 
dẽ. adat hp ons in zyn liehaem geplant heeft / Deverze, 
ſo moeſten Wp neerſtichlic toe fien Dat Wp zijn lez heere * 
denzijnde / ans (elven niet met eenige ſmette en “LAMS, 
Befprengen, Na dat de ſelve Die onfe hooft is / is … ik 
mden Bemel opgeclommen / fa behooren wy alle 5. a 
gertſche geſintheyt af te leggen/en met gantfcher gorof.5.1 
herten ſoecken Daer te conten. Na Dat de heplige 
Geeft ong Geeft Gode geheplicht tot Tempelen / De vijtdee 
fa moete Wp neerftichept doen Dat de eere Bode i. Cor·3· 100 
daor ons verclaert mode : en wp en moete geen Eos Gig, 
fins maken dat Wp door De onrepnichepdr der “°° 
foude ontbeplicht Worden, Nae dat onſe ziele en Deſeſte 
lichaem is tot de hemelfche onſterffelhckhept on „Epes.-3: 
onverwelckertijcke croone verordent / fo moeten 
wy neerfkich!he arbepden dat berde onſe ziele en 
lichacm ſuyver en ongefchent bewaert worden 
tat Den dach des Heeren. Deſe dingen {cage ic} 
zijn feer goede fondamenten am het leven Wel te 
fchichken : ende men fat niet hichte Diergeliche vin: 
den bp de Philoſophen / de welcke als zp willen 
De deucht genpryſen nenumermeer heogher op 
oe — — rie tot de natuerlcke weerdic⸗ 
ept des menſchen. een 

4 nde Gier moet ick Die aerſpreken Die niet Pr Pranden 
Ehjriftelijer hebbende anders Dan den thtel / ende van verw yzia 
het ghemeyn teecken / nochtang Wilten Chriſte⸗ enen ien 
nen gheacht zyn. Maer met wat aenfichte ende vorden als 
ftoutichepdt roemen fp vanden heplighen naem eren vez 
Chriſti? * Want met Chꝛiſto en heeft niemandt hinicht. 
gemepufchap / anders Ban die De rechte kermiſſe  Eerieheht 

Theiſti heeft uyt den woorde des Evangeli onut⸗ 
fangen. Ende de Apoſtel Paulus ſent / fFdat alle meccecht gea 
die Thriſtum niet vecht gheleert en hebben / dat eg en Geb: 
die niet gheleert en zyn datmen den ouden men: * 
fche die nae de begeerſhckheden der DWalinghen 
verderft / moet aftegahen / ende Chriſtus aen 
doen. Doo waden fp dan bevonden re ourechte 
ende valfehelijck de kenniſſe Chriſti voor te wen⸗ 
den al is her ſchoon dat feer claerlijckt ende cafz 4 
fchelijch vanden Buangelie ſnateren. Want het y 
Euangelium ig niet een leere Der tonghe / maer * Bve 
des lebenszende en wort niet alleeniyck met Den ge: Evangez 
verſtande / ende met der memorie ghevaet glje- Lum ee. ieea 
lyck andere leeringhen:maer het wordt dan eerfk ee ief 
aengenomen/als het de gantſche ziele befie/cnDE Des tevens 
fate ende plaetfe bint inde bimenſte ghenegent⸗ en maten, 
heyt des herten, Dat fp dan ophouden mer Boz 
des laſteringhe te vroemen Dat fp niet en zijn / of? 
Dat fp haer {elven bewifen ſulcke Diſcipulen re, om vatre 
zijn als den meeſter Chzifto beramen, Der lees naren mee 
re waer inde religie vervaet is / heben wp de kr Theun 
eerſte plaetſe ghegheven / de wijle her begin onſer voigen. 
falichepdt daer inie gheleghen. Maer Die leere 
maet onfe herte doordringen / ende Gaer ín onfe 
zeden bewjfen/ende ons in haer veranderen / op 
Datfp ons niet onvruchtbaer enſy. Iſt dat de 

Phlloſop⸗ 

batfcveEhzia — 



Cap.7. 
Philoſophen te vechte opdie toornigh worden / 
en met ſchaude vanhaer geſelſchap verjagen die 

Datte den OP een konſte roemende die de meeſterſſe des le⸗ 
vens behoort te sijne / de ſelve veranderẽ tot Sor 
phiſtiſche ende beuſelachtige klapperigheyt. Hoe 
veel tc meer sorſaecke hebben wÿ om de beuſel⸗ 
achtige Sopbiftente verſmaden / dien het ghe⸗ 
noech is het Euangelium in de upterfte lippen 
tehebben / des weſckes kracht Behoorde hon: 
dertmael feerder dan de koude vermaninghen 
der Philoſophen in de gheſintheden des herten 
door te dringhen / ende in de zielen gewortelt te 
zn /ende den gantſchen menſche dao? te nemen. 

Hochtane 5 Ack enepíche niet dat in De fcden des Chri⸗ 
eumoeren ſten menfches niet anders fp dan ſupver en vol⸗ 
De Chriftenen komen Guangelium / het welche nochtans te 
DEM pet wenſchen ware / en men behoort daer natte ſtaen. 
berlazen ghe⸗ Maer ick en eyſche ſulcke Euangeliſche beſhdin 
ben. ge niet foo ſtrengelyck / Dat ick met en ſoude dien 

Booreen Chꝛiſtẽ bekhennen/Die nach niet en is ſoo 
Herre gekomen: Want alfa ſouden alle menfchen 
unt De gemeynte uotgefloten orden /Want daer 
en wordt niemandt gevonden Die niet noch; verre 
van daer en is. Dele Gebben noch klepnen voort: 
ganck gedaen / De weteke nochtans fouden ton: 

—— rechte verworpẽ wordẽ. Hoe dant Men moet dat 
mexck door oogen ſtelle tat het welcke alleen wap 

maer Godts anſe neerſtigheyt ſullen bewegen, Laet Dit eyn⸗ 
woot voor De voor onſe ooghen ſtaen om Daer nae te arbep⸗ 
Haereenich dem ende neerſtiehlie te loopen, Want Wp en mo 

ghen niet alfog mer Bodt deylen dat Wpupt het 
gene Dat ons door fijn wort / ghebaden wort fou 
Den een Deel aennemen / ende eender! nae onfe 

¶De oprech⸗ goet duncken achter laten, Want vaoz alle dinck 
tiahept van P2jft ons de Weerc alomme de gheheelheydt aen 

4 
Geeſt Gods 

ban zijn 
wooꝛt Willen 
Schenden, 

Phi. 3:12. 13 · 

ne bee afs het voorneemſte ftuc zijns dienſts / met weſe⸗ 
houden. e geher ept hp cé oprechte cenvoudichept des 

herten verſtaet / die ſonder bedroch eñ geveynſt⸗ 
ept zp : waer vanhet contrarie en tegendeel is 

een dobber herte, Gelijt oft hy ſeyde / dat daer cen 
eſtelic begin om wel te leven is / Daer De binne: 

fe en diepfte geſintheyt des herten Mort founder 
gevepnfthept tor oeffenu-ge Der heplighept ende 
rechtveerdicheyt begeve. Maer dewijle niemãt 

e in deſe aertſche gevanckeniffe des lichaems ſoo 
gen des Hees DEEL krachts heeft dar hp foude met behoorlycke 
sen nasón blymoedighept sijnen loop loopensende De meefte 
bermogen/ hoop met fo qrooce fwachhept bevangen is / Dat 

ſp wanckelende ende creupel gaende / en oock ter 
aerde cruppende/wepnich voortgancx doen / laet 
ons een pegelie na de mare zynder klepner macht 
voortgaem ende Ben begonnen wech verbolgen. 
Piemant en fat fo ongbeluchichtjeck voort gaen/ 
dat hp nieten fal alle daghe immers cen wep: 

4 Baeein Wich weechs af legghen. Daeromlaet ons niet 
eenigen op Gouden te maechen Dat wp fonder ophouden 
Goorrgantk in den wech des Beeren eenighen voorztganck 
— Doen : ende en laet ons niet vertwijffelen noch 

kleynmoedigh zjn om des klepnen voortgancks 
wiſle: want hoewel de voortganck niet foo groot 
en is als mp begeeren ende Wenfchen/ foo en is 
nochtans den arbepdt niet verlozen als den hup: 
Bigen dach den dach van gifteren re beven gact, 
Laet ons alleenlick met oprechte eenbaudighept 

Bite _onfe merch aenfien / ende nae het epnde arbep: 
boopnemen Den / niet mer plupmfirijckinge ons ſelven flat: 
Wiherden terende / nach onfen boef jeden ende feplen toe 

ghevende / maer met gheduerigen arbeyt daer 
nae ſtaende / Dat wp ons felven in het goede te 
boven gacn / tot dat Wp tot de goethept felue ko⸗ 
men : De welche Wp wel den gantfchen tydt deſes 
tevens fpechen ende volghen: maer fullenfe dan eden alleen gheven ende laten fn de regeeringhe oph.q:að 

er ze⸗ 

Hoe de genade Chriſti ontfangen wort, 
ghecrgen als wy de ſwackhepdt deſes vleeſchs 
afgheleydt hebbende / ſullen in Haer volle ghe⸗ 
mepufchap aenghenomen zijn, Ì 

Het bij. Cauttel. 
Be ſomma des Eheiftelckentevens z waer gehandelt wort 

Hau De verſakinge ons felis. 

pg Oewel de met des Heeren een fcer goede ende ener 
feer wel geſchickte apbeninge Geeft am Get lez kinge des 

ben te onder wijfen en fchichen/fo heeft nochtans WIL De 
den hemelfchen Leeraer goet gedacht / nach met argersevne 
een uptuemender Wife de zijne na den regel inde onderwijfmz 
et beſchreven te flichten.En het begin en fiu⸗ 3e 908 HDE 
dament Defer wife is Dit/ te Weten / dat de abe: oer, 
loovighe behooren haer lichamen Gode te geven wat 
tot een levende / heylighe / ende hem aenghename zor. 
offerhande: en Dar De rechte Gods· dienſt hier in i 
s gelegen, Dier upt ook oorſake ghenonten Ont mes gerwen 
te vermanen Dat zp hen ſelven niet en voegen NA Heginfel ende 
De figuere eu na het wefen der werelt / maer Dat iuboudt. 
fp verandert worde Doop De bernieuwinge haers 
verftants / op Dat fp proeven welch de Wille deg 
Heere fp. Puis Dit veel dz wp Gode geheplicht / 
ent tot hem begeven zijn / op Dat wp voortaen niet 
en dencken / ſpreken / poor nemen/ noch doen / an: 
ders dan tot zynder eere. Want dat hem gehey⸗ 
licht is / dat en wort niet (onder hem uptnemende 
ongelick te doen / rot onheplich gebruye gewent, 
+ Iſt dat wp niet ons ſeſven / maer den Heere Cweederten 
toebehooren / ſoo iſt apenbaer War dwalinghe wp bedencken. 
moeten vlien / en Waer toc wp alle het Doen onſes oinseloen 
levens moeten fch.chen, Ap en be hoazen ons fel sict en zijn. 
ven niet toes fo en moet Dan onfe reden noch onfe 2-Dar on 
wille geen heerſchappir in onfen vaer noch m onfe Dos tee bes 
wercken hebben, Open behooren ong felwen + .Eo,5,z0. 
niet toe & fag en moeren wp Dit epnde ons wier ende.7 · 23 
voor ſtellen / Dat Wp fauden ſoecken Dat ons nae 
den bleefche nut ig, Wp en behoazen ons (elven 
niet toes foo laet ans ſoo verre het mogelijck is / 
ons ſelven vergheten / ende alat onſe is. Wez 
derom / Wp beſooren Gode toe: foo laet ons dan 
hemteven ende hem fferben : Ip komen Gode 
tee : lact Dan zijn wyjſheydt ende Wille over alle 
zijne wercken zijn. Wo komen Gode toe s fo laet 
ong danalle de Deelen ones levens tor hem alst 
tot het eenige rechte epnde ſchicken. O hae groo: >, 
ten booeganck heeft Die ghedaen / die qheleert eo 
ebbende Dat hp hem felven niet toe en komt / De beunskban 
eevfchapppe ende regeeringje over hem 1 geeft ien betrad 

zijnen epghenen vernufte ontnamen om Gode ken, 
te gheven. Mant gheſck het ecn feet krachtich 
fenhn om De menſchen te verderven is / dat ſp 
hen felven onderdauich zjn / alſoo is het De eeni⸗ 
he haven Der fatrghepdt / Dar fp haer felfs wijf: 

Devùt noch wille en bolghen/ maer den Deere al: 
leen voor haren lepdefman hebben / cu hem vol: 
ghen. Doo fal dan Dit de eerſte trap zijn /Dat de 
menfche van hem felucn afwijchke / op Dat hp de 
gantfche kracht hus verftants tot onderdanice 
hepdt des Heeren ſchicke. Ick mepne onderda⸗ 
nigheydt Die niet allecnijch m ghehoorſaemheyt 
deg woordts gheleghen is / waer Waer dooe het 
herte Des menſchen zyn eygen wleefcheieh ghe⸗ Deſe ken⸗ 
voelen verlatende / hem ſelven gheheel tot bet „o-rs ane 
goetduncken des Geeſt Godes bekeert. Ì Befe wereits wijo 
veranderinge (dewelcke Paulus + vernieuwin⸗ si ober) 

abe deg verftants noemt) is van allen Philoſo⸗ ven ofte vat 
hen onbekent / hoewel fp de eerfte inganck tot vernuft gez 

bet lenen is, Want fp ſtellen de veden alleen tot ag 
een regiſter des menſches / ende mepnen dat Dez weg pepiisen k 

fe alteen behoort ghehoort te zijne: Somma/ der Geeft. 

bzucht 
e'r ghe⸗ 

4 



| aPatur 

| ons Cifsniet 

E 

vaii 

| Galat. z.20, 

| nu met feloe en leve / maer Chriſtum in hem 
t vere Tate teen ende tegneeren. 

| aenmercine, 2 Wier upt balcht oock dat ander / te meten/ 
j shevalehe dat wy niet en ſullen ſoecken Dat onfeis : maer 
AM atnaeden wille Gods ig/ ende dient tat ber: 

ï brendinghe ſynder eere. Dit ig oock wel voort 
|enzjn/ dae ghegacn/ Dat op ous ſelven bynge Lergetende/ 
EED, pammers onfe reden achter ffellende / arbepden 
atten foe: OM GGetreuwelijek onfe neerftichepdt tot Bodt 
hen endefijz ende tot fijne gheboden te doen. Want als de 
Beornems Schriftuere ons ghebiet be ſorghe ons (elfs te 

| zie *_ verlaten / fao entrvecht fp niet alleenlijck De gie: 
richeptende begeerte tat macht / ende menſchen 
kee upt onfe herten : maer oock alle eergieric⸗ 
jept ende luft tat menfchelijcheeere ende andere 
bedechte booſheden. Het betaemt voorwaer den 
Chriſten meníchen alfoo gheftelt ende ghenegen 
te zyn / dat hp achte dat ho in alte fijn leven moet 
met Godt handelen. Hier doop fal hy alle ſyn 
doen nae den wille eñ goetduncken Gods ſchic⸗ 

piisre _ Fen /ende alle het gevoelen fijns verſtants God⸗ 
bertooctjee vꝛeeſentlyck tat Gem voegen. Want wie geleert 
ingeong. Heeft in alle fijn Doen God te aenficn / die wordt 
er ede oock mede vanalle pdel ghedarhte afghewent. 
ten Liniwic 1 Ditie de verfakinge ons (elfs Die Cheiſtus ſy 
bevolen, men Difcipulen terftont als hyſe begint te lee: | 
Auc · . 23. ven/met ſoo groote neerftichept beveelt : als dez | 

fe eenmael Geeft inonfe Gerten plactfe genomen/ 
feo en fal zy noch der hooveerdichept / nach der 
grootheydt / noch der roeminghe / boven defes 

Hét III. Boechk. 
der zeden. Maer de Chriſten Philoſophie ghe⸗ hoewel kortelck / ſegghende: De ſalichmakende 
biebt Der reden dat fp weke / ende den hepligen 
Geeft onderworpen worde: op Dat de menſche 

| 

noch der gierichept/noch der oncupfchept / noch 
der overdadichept / noch der dertelhept/ noch 
anderen zonden die upt epgen liefde comen / geen 
plaetfe laten. Bierenteahen waer defe berfakin: 
ghe ons ſelfs niet veaneert / daer hebben ſeer 
fehandelijcke zonden fonder ſchaemte harẽ loop/ 
ofte iſt dat daer eenigherley (chin der deucht is / 
Die wordt Doo? booſe eergiericheydt gheſchent. 
Want toont mo eenen menſche / iſt dat ghy cont/ 
die ſoude Willen Hoo? niet den menfchen goedich 
zijn/ ten zy dat hp nae het bevel des Beeren hem 
(elven verſaeckt heeft.” Want alie die dit gedoe: 

len niet gchadt en hebben / Die zijn ten minften 
om des lofs Wwille/ De deucht gebolcht. Ende de 
Philofophen die opt hebben alderſtyfſt ghefept 
dat de deucht is om haers felf mille te begee⸗ 
ren) die zijn met faa groote hooveerdicheydt op: 
afeblafen gheweeſt / dat het ſchynt dat fp om 

Ei srber afs gheen ander dinck de deucht begeert en hebben / 
ik softe dan om Dat fps fouden oorfake hebben om hoo: 

— ahe⸗veerdich te zijn. Maer God en heeft niet alſeen⸗ 
Barel lek gheen behaghen in ſulcke eerſoeckers / noch 
goovaersie in ſuſche opgeblafen Gerten / maer vercondicht 
bedzoghen dat fp hareñ loon hebben in deſe Werelt ontfan⸗ 
inhet ghen / ende fept dat de Moeren ende Publicanen 
berberfs ighe maerbder den riche ber hemelen zijn.» Nochtans 
} smatte6.s, En hebben wp noch niet opentlijck Heclaert met 
*Onders oe beel ende hoe groote verhinderingẽ de men: 
gegent han be ſche wort verhindert san wel doen / foo langhe 

Der Welcker 
menigerhau⸗ 
Be bzuchten 
zijn in Den; 
gantíchen 
loop des le⸗ 
Bens » 

Daer ban 

Oeerthange, - lS hp hem feltgen niet werfaecht en heeft. Tant 
welcke ons men beeft voorrijden Wel met de waerheydt gez 
Ber ſeyt / Dar inde ziele des menſches ig cen werelt 
dingente _-Wolboofhept verborgen. Ende daer en can geen 
intden/cnde mider middel gevonden worden / dan datmen 
Die te bolgen gem felben verſakende / ende fijns felfs acht ende monfesl: _forgige erlatende/ het herte ende verſtant gant: Bens loop⸗ ‚À 7 k 
Bane, chelyck ſtercke om de dinghen te ſoecken Die de 
Letelyck Deere van ons epſchet / cudealleentjck daerom 
ermüden 

Beo 
5e te foeckenom dat fp hem behaghen. 

* Paulus handelt ergens alle de deelen eens 
woel ghefchickten levens noch befchepdelijcher, 

Folr2ó, 

genade Gods is allen menſchen verfchenen/ons Tie: 1. 
teerende Dat Wp de godlooſheyt ende de Werelt: 
lycke begeerljckheden afleggen / foberlijck ende 
rech vbeerdichlyck / ende Godfaliahljck leben in 
deſe teghenwoordighe werelt / verwachtende de 
ſalighe hope / cude de openbaringhe der eerlijck: 
heyt des grooten Godts / ende onſes Salichma⸗ 
kers Zeſũ Chriſti: die hem ſelven Heeft boor ons 
ghegeven / om ons te verloſſen van alte onghez 
rechtighept / ende te repynighen hem tot een (onz 
Berlijch volck dat neerftich zp in goede wercken: 
Want als hp ons de ghenade Godts heeft voor 
gbeftelt om ons moet te gheven / (oo neemt hy 
twee verhindermghen wech om ong tot den 
rechten Godefdienft ecnen eeh te makken / Doo? 
Welche twee Wp meeft verhindert worden / te 
weten / godlooſheydt / tot de welcke wp Lan naz 
tueren ſeer genegen zijn / ende de Wereltlijche be: 
gheerten / de welcke haer ſelven verre ſtrecken. 
Ende onder de godlooſhepdt en betekent hp niet 
alleenlijck De ſuperſtitien / maer vervaet oock al 
wat mer ernſt ſtrjt teghen de veecfe Bodrs, De , Bers 
wereltlycke begeerlyckheden zijn fo beel als gez —— 
ſmtheden des vleeſchs. Alfoo/foo beel bepde De werelnijche 
tafelender Wet aen gaet / gebiedt hp ong onfen —— 
cpghenenaert uptte doen / ende te berfalken al PP» 
Wat onfe reden ende mille ong raedt. Ende alle 
het doen onfes levens dwingt hp ín deie deelen / 
te weren/foberhept/rechtueerdighept/ ende god: 
falighept, Dpt de welche de foberhept (onder ap ſullen 
twfel/ cunfchepdt/matighendt/ende cen ſupper borgen ende 
ende gheſparich gebzupch der tHtlgeker goeden / aennemen. 
ef berdraeghfaemhept der armoede Beteechent, gegen 
br — eee vervaet — der 
gherechtigheyt / op Dat eenen pegeljcken ghege⸗ 
venwoꝛrde Dat hem toekomt, Daer nae volcht —— 
Godſalicheydt / de welcke ong van de beſmettin⸗ 
gender wereldt affchept / ende Bao: waexachti⸗ 3. Be Gor, 
abe hepligheptmet Godt vereenicht. Als deſe ſalighert, 
onverſcheydeljckonderlinghe aen malkanderen 
ghebonden zyn / ſoo maken fp een grondelijcke 
volmaecktheydt. Maer dewÿile dheen dinck 
ſwaerder enis Dan de ſorge deg bleeſchs te latẽ 
varen / de begeerlyckheden te temmen / ja te ver⸗ 
ſaken / ende ans felven tat Godt eñ tot onſe broe⸗ 
ders te beghehen / ende in deſen gertſchen dzeck 
nae een Engelſch leven te ſtaen: ſoo wederroept Eenfpoze 
om Paulus tot de hope Der faligher onſterffe⸗ PEA ens 
ekhept/ op dat hp onſe Herten ban alle ſtricken fnge des tes 
ontwerre: ende vermaent ons dat Wp niet te bene. 
vergheefs en ffrijden. Want ghelck Chriſtus 
ig eenmaeleen verloſſer verſchenen / alfa fal ha 
in ſyn laetfte komſte de vrucht Der ſaligheyt taaz 
nen Die hp heeft verkregen. Ende alfoo verdrijft 
Paulus alle de berlochinghen die ons Lerdups 
fteren / ſoo dat kop niet gelijck het betaemt /nae 
de Demelfche glozie en ſtaen. Tae Gpleect dat 5 
Wop moeten breemdelingGen zjn in Defe wereidt / foie 
op Dat de Demelfche erve ons niet en ontgae point, is/ve 
noch ontvalle. À bertaochez 
4 * vVooꝛt in defe Wooden fien wy dat de ber: — ons 
ſakinge ens ſelfs is eenfdeels de menſchen aen: Faam. :::0 
gaende/ende eenſdeels (ende dat voornemeljck) Puu.z:3. 
Godt aengaende, Want als de Schriftuere ons TBeiraer- 
hebiet + Dat Wp ong feloen alfoa tegen De mere \benEe, 
chen draghen dat wyſe in eere bogen ons fetten/ van ve men: 
ende ons felven geheel getrouwelgck ghebaupes (eben, zee 
Gen in haer voorderihek te zijne « fa geeft Gp (uier WEL ira 
ke geboden die onfe herte niet en kan baten / ten vereeren (eer 
3p eerſt pdel ban het natuerlick gevoelen. Want befimaeclek 
wp zijn met foo groote blindthepdt alle tot ons Dvernies 
ſelfs liefde gheneghen / dat een pegheljck hem mou poaneers 
ſelven laet duncken dat hp goede dorſaecke ei Dig Zijn, 

amber 



Cap.7. Hoe de genade Chifti ontfanghen wort, 

en me nack grsotere in andere menschen gheſien Wor | ldtfaem / vriendelijk / fpen ig niet overwil⸗ aengebozen 

Nüdigh Ken in andere geften worden / foaenift ons niet 

CTrotſi eghelhek van one ghelyck oft hp bevende ghe⸗huycht / dat fp niet ſoo lichtelyck en dt dat wp 
ee Kin — waere / Wil boven ander gheften ſouden in onſe dinghen flap zjn om eens anders 

vedrerie HE Gpaheguelt ende gerercht wort. “Ende hiet | machten Die De leden des menschen lichaems Ten twee: 

en me-teghen èn is gheen andere remedie nach mede: | Gebben, Seenlidt en heeft ſyn macht sao? hem aid 
Kelechten ryne dan dat Dit ſeer ſchadelyck fenjn der epgen | (elven / nach en ghebzupckt die niet tar fijn ep⸗ , 
ver zielen. efde ende ſoochmoedighept upt her Diepfte ons { ghen voordeel / maer voechtſe tat ſyne medele: be moeten 

Gons asen dentken Bat de gaven die Bout ons ghegGeven | falich man al wat hpuermach / Hoer fijne broe⸗ bertlaert 

eergierig- Wêeft/ wiet en sijn onfe goet / waer onverdiende | deren vermoghen ; ende hiet anders ſyn epalen „ergeriekin- 
Vept. gaven Sodts / ende Dar Bie haer ondanchbaer: | voordeel ſoecken / Dan op darde Gheeſt De ghe⸗ ghe der ie 

Gept toonen/ Bie Gendaer door verbeffen. Wie | mepu flichtinghe der Gljemepnte Voor ooghen Dein het 

1.Coꝛ.4:.2. fanghen hebt / wat roemt ghp gelyc 

2. Sullen gefeertdan wp ullen ouſe ſonden ſonder ophou⸗ daer mede Wp onſen naeſten moghen helpen / Mater Boran 

panne: denbekennende / ong feiven tot bernederinghe | uptdeelders zijn / ende verbonden zijn om ban 
Wer berwetken. Alos en fal geen Dinck in ous blij: | onfe uptdeelinghe rekenfthaptegheven. Ende 

3 sullen. Ende fille groete dorſake Gebben om ons (elven | veghel der liefde gheſehiedt. Alſoo en ſullen w 
tordeop- te Bernederen, Wederom Wort ons geboden dat | niet alleenljck de ſorghe onfes epgens voordeel 
wechtidhent op ale Be gaven Godte die wp in andere men: | wiet ne heydt rot onſes naeften nuctichtpdt 
Sede ſchen aenfchonwen/ futen alfoo eerenende pij: | vermenggen / maer fullen ooctrin onſes náeften 
houden, fen / Dat wp dock die eeren in de welche fp zijn. | fake neerftigher jon Ende op Dat ons moghe⸗ 

7 | Á gb 
‚ Sulien Bemeerdichtvegenen. Ende wp worden geleert ven Bie Wp banden Heere ontfanghen / te bedie- plicbt teghen 

Amppeondre: Be feplen — vingherente fien / niet voor nen / feo heeft hp De ſelve voor sack in de fam 
maenene waer om Die Hoor flatteringhe te verſtereken | alderminfte gaBen , wer wildichepdt elt, pair her ghe: 
Bn maer oo dat wp om ver fel vet Witte niet Die en | Want hp Geeft gheß É es 

beſpotten Bie wap behooren met goet willighepde | vruchten hem te oefferen/ om dat het volck daer ' Tielse Le 
sz Sutter ende eerete Boorderen, Alſoo ſalt gheſchien dat mede foude betuyghen dat Ben engheooroft abn Den naa 
Balfehte ma, WP /_ met wat menfchen Wp koniente doen te | mare tentge vrucht ke ontfangen / upt de goe⸗ (en beveelt, 
twerigehjese Gebben, ons miet atleenljek en fullen atichlijok | den die Gode niet gheBeplicht enWwaren. Afk rEre- 29e 
sug Prerder pifde ootmocdichiek / maer och liefligek ede Dat de gaben Godé ons alfea eerſt gheheplicht 15237 
bewoin,  WrendelBok djagen, Ghelek wa nemmevmeer worden / als wyſe hem als ven —— ie 



Cap.7. | Heel 11. Boeck; sol Fol. 1273 
enfe hanttae ſchryben ende offeren / fooig het | brenghen: ende zy Wart volbracht van den ghe⸗ 
Rlaet dat Get ghebrupck (onder alle ſulcke deffe⸗/ nen Dier niet alleenlijck alle wercken der liefde 
ninge ende toeſchryvinge onrepn is. Maerhet| doet / al iſt oock dat hp niet een achter en laet / 
Ware te vergheefs Dat pemandt foude door upte / maer Diefe upt opzechter gheneghentheydt der 
deelinghe fijns goets / Wilienden Heere rijcke | liefde doet, Want het mach gefchien dat pemant 
mafen. Saerom demijle onfe mildighepdt nict | Le bolle betaelt al wat hy ſchuuldich is / foo veel 

Plaus. en kan tot hem ſtreckeñ (gheljch de Prophete De uptmendige wercken aengaetsende nochtans 
fest) ſoo moeten wp die aen ſyne Deplighen die ( hierentuſſchẽ verre zp bande Waerachtige wije 

op der aerde zn / bewijfen. Ende daerom woz: | fe Der-beralinghe. Want men bindt fommighe 
Webr3zi5 Dende aelmacffen met de Heplighe offerljanden | Die Willen {eer milde ſchynen / de welcke noche 

vergheleken / op dat fp nu zjn in De ſtede Dier of: | tang geen dinck sen gheven Dat fp niet met hoo⸗ 
ferhanden der Wet. î veerdighen aenfichte. ofte: grootſche Wooden 

Zele leſde 6, Poorts op dat ons her weldoen miet en bers | en berwijten. Ende bet is in deſe ongheluckige 
moet — vele (het welcke anders (onde moetenterftont tijdẽ tot ſulcke ellendichept gecomen/dat hy nãe 

_(elfchape zijn gheſchien) foo maet oock Dat ander Daer toc coz | geene aelmoeſſen / pmmerg banden meeſtẽ Deele 
net ine ſem⸗ men Dat Paulus fept/te weten / Dat De liefde ljt-\ Der menſchen fonder verfmaethept ghegeben en 

WeEdeeties faent is ende niet geterchtentwort, De heere worden, Weicke booſhept niet en behoorde ſelfs 
| genbert.. heeft geboden datmen alleen int ghemepn fal | onder de De pdenen verdraghelck te zijnet ant 

goet doen / waer vanhet meefte deel der men: | vande EChziftenen wordt oock Wat meer ghe⸗ 
1,602 13: 4. (ebben feer onweerdigh is/ iff Datmenfe wilnae epfcht / dan dat ſy blpmoedichepdt in het aen⸗ 

haer epgen verdienfte achten. Maer de Schrif⸗ ſchyn bewijten / eñ Bare wercken der liefde lief: 
tuere camt ons hier met eenen feer goeden mid: | ljck maken Dao? vziendeljekhepdt der waagden. Berns 
delte hulpe / als (pleert Dat Wp nieten moeten Ceneerften behoozen zp den perfoon Dien zp bee De gebreken; 
aenften wat de menfchen in hen (elven verdie⸗ kennen haer hulpe gebzeck te hebben; aen te nes wmeicke tegen 
nen / maer datmen moet: in alle menſthen Get | men / ende met jn ellendichept fulck medelijden He liefde 
beelt Godts aenmerchen / der welcker wp alle hbebben/gelrck oft zp ſelne die gevoelden eñ droe⸗ re Barrpeer 
liefde ende eere fchuldigh zjn. Ende dat de ſelve ghen op dat fp door het ghevoelen der barm⸗ tichege. 

@alS:ie, moeteninde hupigheneoten des gheloofs neer: | hertichept ende menfcheljchbhept / niet anders 
ftichlijcher aenfien/ foo berre fp doo? den Gheeſt | tot hem dan tot hen (elven gheneghen zjn / ont „Dormans 
Chꝛiſti vernieut ende weder opgericht ig. Daer: | hemre helpen. Soo wie met fulchen ghemoede vichers. 
em foo wat menfche nu voor ũ komt / die uwe | hem woecht om ſynen bzoederen te hulpe te cgs 
hulpe ghebreck heeft / ghy en hebt geen oorſake men / Die enfalzijne wercken Der liefde niet afs 
waerom gp (oudt hem hulpe weygeren. Bhp | leenlijck met gheen hooveerdicheypt ofte verwijs 

„Baec UPE meught ſegghen dat hp een bzeemdelinck is: tinge befmetten : maer en fal oock nen bzoes 
Bierderlep maer De Heere heeft cen teechen in hem gedzucht | ber alst eenen ghebzerkelijcken niet verachten} 
ge ourftaet, Dat u moet wel bekent zijn + waerom hpu ger: | noch alg ſynen (chuldenaer hem onderworpen s 
Welshe alle Biet ive vleeſch te verachten. Ghy meuchtfeg: | niet meer Dan Wp onfe crancke ofte ghewonde 
—— gen dar hp eeu verachtelyck menſche / ende van lidtmaten beſpotten / het welcke alle de andere 
Rerlept, _ Gheender weerde enig : maer de Beere be wijft | leden foecken te helpen : oft mepnen dat het ſon⸗ 

Dien ſelven ſulck te zijn/ Dat hp geweerdicht hem | Derlinghe den anderen leden fchuldich ik / om 
met fijn beelt te gercieren, Ehp meucht feggen | dat het meer hulpe ontfanghen dan het ghe⸗ 4 

€&faiss:y. Dat ghygeenſins in hem gehouden en zyt: maer: Daenheeft, Want de hulpe die de leben maltan⸗ — 
de Heere heeft hem gelck in ſyn plaetſe geſtelt / deren doen / en is niet gheacht onberbdient ofte 

op dat ghy teghen hem ſoo bele ende ſoo groote voor niette zijne / maer if meer een betalinghe 
weldaden bekent/met de welche De Heere u heeft | ende voldoeninghe van datmen door de met der 
verbonden. Bhp meucht fegghen dat hp niet natuerefchuldich ts / het welcke te wepgheren 
Weerdichen is Dat ghp om ſynent wille foudt | Wonderljcke groote ongheſchickthendt Ware, 
gock de alderminfte moepte hebben : maer het | ®aor defen middel falt oock ghefchien Bat niee 4. Ghewu⸗ 
beelt Godts ift weerdigh / door het welcke hp u | mant Die een werck der liefde ghedaen heeft / en lichert. 
wordt aenghepzefen / op Bat ghy u ſelpen ende al | fal mepnen ghenaech ghedaen te hebben s ghe⸗ 
wat ghp hebt) tot finder hulpe bewift, Iſt dat lek het ghemeynlyck pleecht te geſchien Dat cen 
hp niet alleenlyck niet goet verdient en heeft/ | ryck man Wat vanftjnen goede ghegheven heks: 
maer Geeft u oock met boofe daden ghetercht : | bende / alle andere Taften anderen op Ben Gals 
Dit felbe en is oock niet oorſake genoech dat gp worpt / ghelck oft Ë hem niet aenen gingen, 

— a ee dpa —— —— —— — *— —— — beb —* bad — df 
iS maer fEN/ ende wercken der liefde te bewijfen. Bhp ; ven dencken / Dat hp hem felsen ende al Wat 

ee een meucht ſegghen: Dr heeft veel anders aen mp | vermach/ ſynen naeſten ſchuldich is:ende gheen — 
tweverleggine verdient. Maer wat heeft de Heere verdient? | ander epnde van wei doen en moet ſieiien / Dan diebert. 
aigemepue de welche dewyle hp gebiedt dat ghp ‘them fult als de macht ghebreeckt / de welcke moet foo 
tegenimozs vergeveun / foo wilde hp ’t voorwaer hem toeghe⸗ | verre als fp haer ſtreckt / nae den regel der liefde 
pghe. ¶ ſchrevenhebben. Doorwaer door defencenigen ——— 
ig * tamt men zh het —— * — — Laet on * —— —— —** 
e. iincker natuere niet alleenigck ſwaer / maer ooch deringe ons ſelfs / het welche (gelijck wp geſept 
sas zage geheel eontrarie is tc weren/ Dat wp ful'en die | hebben) God aengact / wederom volcomelijce rk nd 
— hef hebben die ong haten / het quaet met wel: | her handelen. Efi daer van zijn vu Wel vele dins feifa;/ ten 
bichtoat  Daet verghelden / voor ſchande ende laſter / ſege⸗ gen ghefept/ de melche fauden te vergheefs we⸗ pik 
fonber beliefs ninghen weder gheven / iff Dat Wp gedencken | Derom verhaelt worden. Het fat genoech zijn te twft ong tot 
orrehee ges * Vatmen niet en moet der menfchen vooſhepdt handelen foo verre fp ons tot berdzaechfaent: gpevuie os 
Begenttept … achten/ maer het beelt Godts in hen aenften/ de | hept endeljtraemtept onderwijft, - Ceneerften —— 
des teren — welcke hare feplen bedeckende eñ uptwiſſchen⸗ dan worden wp in het ſoechen ded vboordeeis aieeobe 
gantſeh een de / ons Doo? haer ſchoonhept ende weerdichept / ofte geruͤſticheyts des tegenwoordigen levens / ons ondervas 
Benelaftes teecht om hen lief te hebben ende te omheiſen. | Giet tae wan der Dchuftuere vermaent / dat mich felter, 
lick leven/ te 7 So ſal deſe dondinge Dan eerſt in ons plaets | op ons ſeiven ende al wat onfe ig / Ben goetz 
schermen zb · fe hebben / als wpde liefde in alle ſtucken vol⸗ burchten des Beeren —— | ij es 

e ghe⸗ 



Cap.7. 

2 Dat wr 
fntlen vie ven 
gevende gat: 
gierichept · 

3.· Dat op 
ſullen van 
den zegtu⸗ 
Gods alleen 
alte voor⸗ 
ſooct bet: 
wachrenen⸗ 
De alleen OP 
gem fien, 

‚ JLlute ez 

.Sam..8: 
EC 436⸗ 

Plalr28e 

Hoede ghenade Chriſti ontfanghen vvort, 
De ghefintheden onfes herten temmen ende on: | door de groote begeerte omryck te warden / en 
Derwozgen. Our goet ende eere re begeeren / om 
machttefoechen / ont ryckdom te Hoopen / om 
alie ſuſcke beufelinghen ende ongheſchickte din: 
ghen te verſamelen / Die fchijnen rot grootſchept 
ende pomperie te Dienen. / is onfe luft vafende 
ende onfe begeerte ongroudelijc, Wederom vree⸗ 
fen ende haren Wp wolderſycken feer/ armoede / 
fchande / ende vernederinghe / waer vpt wp ghe⸗ 
puckelt worden om die aſſeſins Lan ong te Weez 
ren. Hierom fiermen hee ongheruſt van geefte 
alle Die zijn Die haer leven ſchicken nae Garen epz 
ghenen Tact / hoe wenighe liften fp verſoecken / 
mer Waf arbept fp hen feloen vermoepen ste we⸗ 
ten om te ghecrgen daer De eergievichepdr ofte 
gelrgietithepe luft oc Geeft : ende wederom om 
armoede ent. vernederinge te fchouwen, Daerom 
moeten de godfalige deſen wech houden / op dar 
fp in ſuſcke ſtricken niet verwerret con Worden, 
Ten eerſten en ſullen (p noch hopen noch bez 
gheeren / noch dencken elders van voorſpoet te 
vererygen / dan upt de ſegheninghe des keeren: 
ende ſunen daeron geruſtelyck ende met betrou⸗ 
Hen daer op ſteuneñ ende ruſten. Want hoewel 
het vbleeſch meynt aen hem ſelvẽ genoech re heb⸗ 
ben alſt Doozepghen vernuft tor eere ende ryck⸗ 
dam foüpt /ofte mer neerſtichept daer nae ftaet/ 
ofte doo? menſchen gonfte Daer tac wopr behol⸗ 
pen : foo ift nochtans (cker dar alle Dit niet en is / 
ende Dat wp noch met vernuft noch met arbept 
en ſullen pet bedryven / anders Dan foo verre alg 
de Meere Die beyde voorſpoedich maeckt. Maer 
hier en⸗ reghen can fyn zeghen alleen oock dao? 
alle verinderinghen eenen wech vinden / foo 
Dat hy ons maecht alle Dinck tor eenen Bljden 
ende gheluckigen uptganck te ghelucken. > Boz 
ven deſen of wp fchoon conden fonder den ze- 
ghen des Heeren eenighe eere ofte ryckdomghe⸗ 
egens ( ghelyck wp daghelycx ſieñ vat De god⸗ 
lodſe grooſe eere ende ryca dom geeryghen) noch 

_taug dewyle de gef over De weſcke De vervloec⸗ 

4. Dat wy 
bupren den 
ſelven zegyen 
beenfins en 

futien begee: 
ren cjckdom 
ende eere. 

se Dat tar 
meren (uiten 
volghen Der 
goddeloofer 
m̃enſchen 
argliſtichept.· 

kinghe Gods hange / niet hee minſte Deelken 
der gheluckicheyt en fimaken / foo en vercrijgen 
up {ouder den zegen deg: Heeren gheen Dick 
dan Dar oug tot quaet ende ongheluck vergaet. 
Ende wp en moeten gheenſins per begheeren 
dat ons ongeluchigher ma cht. 
9 Daerom̃ iff Bar Wp ghelooven Dat allemid: 
del Des gheluckighen ende Zhen enfchten voort⸗ 
gancr is alleenlijck indenzeg n des Heeren gez 
ſegen / in der Welcker. afwefen alderlep ellendic: 
hept over ans ſtaet te comen / foo en moeten wp 
no h opde gheluckſalicheyt onſes vernufts/ 
noch op onſe neerftichept / noch op menſchen 
gonfte / nach op eenighen pdelen waen Der for⸗ 
tupnefteunende ende betrouwende / mer grooter 
begeerte nae rijchdom ende eere ſtaen / maer al- 
tcs op den deere fien / om Doo? fu regeeringhe 
ghelept te worden tot Wat lot ende conditie hp 
Wil. Alſoo falt eerft comen Dac Wp niet door on: 
recht / noch door bedroch ende boofe liften / noch 
door dieverie / mer onſes naeſten ſchade ons (el- 
ven en Dzijven om goet ofte eere te bejagen:maer 
Wp fullen atteentgchk na fuck goet ſtaen / Dat ons 
van De onnooſeſheyt eñ oprechticheyt niet af en 
lepdt: Want wie can in bedziegmghe/ roovinghe 
ende andere boofe liften De hulpe Der Godlijcher 
ſegheninge hoopent Want gelyck de zegen Gods 
niemant na en volcht dan de fupuerbepdt denckt 
ende oprechticheyt handelt / alſoo worden alle 
de gheue Diefe begeeren. / door haer van ver- 

… Dzaepde ghedachten ende booſe daden afgetrac= 
Keu. Booen deſen ſal ons dooz haer een toom 

beanden /- noch cergierichlijch eere cn jaghen. 
Want hee (oude pemandt beftaen wer betrou⸗ 
wen hulpe ban Bodt te Berwachten; on: de din⸗ 
gen te ghekryghen die hp tegen Godts woort 
begeert? Want Get zp verve Dar Godt dar foude 
doo? De hulpe ztje zegens geven / Dat hp daar 
fijnen wont vervlaecht, Een laerften/ift Dac fiet «mar top te 
ong nae onfen Wenfch ende hope nieren ghe⸗ bzeden zonde 
tucht / foo fullen Wpnochtans ons ſelnpen anr WE Onit ve⸗ 
houden van onhdtſaemheydt ende van atie ber za: erde fors 
| bloeckinghe onfer conditie / Want wp fulten wer zhe aiter onz 
ten Dat ſuſcks is tegen God murmurereny*dog? fo; totaan: 
wiens goetdumchen / ryckdom ende armoede) VI U, 
verſmartheyt ende ecre bedeplt Wopt. Sonra, rchoerBodse 
foo Wie op ſulcke Wife als nughefepdtis/ opde 
fegenmge Godts vuft/Die en fal de Dingen die De * Auc. iz 52e 
menfchen pleghenmetrafender begbeeriete jar Lfat75s"e 
ghen/ niet ſoecken met boofe liften te gekrygen / ende 113: 
maer fal dencken daer mede geenen voortgãnck 
te Doen, Ende ift dat eenich dinck geluckichlyek 
ghevalt / dat en fal Gp Gem felven niet roefctyzij= 
ven/noch ſynder neerftighept/ofte klorekighept / 
ofte —— : maer fal Gode den Autheur daer 
vandanchen. Iſt Dar ber fue wepnich boor, mar 1 
waerts ofte oock achrerwaert gaet / Daer andere amer tieven 
in voorſpoet bloepen £ foofalhp nochtans ſyn boorfgoer 
armoede bet ende matichlycker dragen Dan cen en fur 
ongodlyck menfche fijn middelmatich gheluck / ——— 
dwelck alleenl jck minder is Dan hp begeert ende nen : maer 
wenstht : want hp heeft cenen trooft / waer in futen ons 
hp ghernftelijcker falruften/ dam de opperfie Hor 
hoogheyt des ryckdoms ofte moghenthepdrs: vooriemen 
Want Gp acht dat fijne ſaken alfo Lan den Deere Doùdte, 
verordent ende gheſchickt worden / ghelijck hee 
ſynder ſaligheyt voorderlick is. Aldus is David 
gheſint geweeſt gelijck wp ſien / de welcke Bodt Pfalz mre 
bolgende/ ende hem ſelven der regeeringe Gode 
overghevende / betuscht dat hp is ghelyck een 
kint dat eerft ig van der boeft gewent / ende Dat 
hp niet en wandelt in hooghe ofte Wonderlijcke 
Dingen —— 
zo Endedefe gheruſtigheyt ende ltfaembept 3, Sunen 
moeten niet a leenljck in defen deele inde God: wp ate oe 
falighe herten zijn / maer moeten oock tor alle Deelen onfest 
ghenalfen ſtrecken / der welcher Dit tegenwoor: Hes wie 
digh leven ís onderworpen. Daerom̃ en heeft veneren. 
miemaude vecht ende behoorlck hem ſelven verz 
faeckt / anders dan Die hem felven geheel alfaa 
beeft den Heere opergegeven/dat hp alle de Deez 
len fijns levens laet na Des Heeren goetduncken 
regeeren. Ende foo wiens herre alfoo fal geftelt 
zjn / die en fal hem felven niet ellendich achten / 
wat hem oock over komt / noch met nijbichepdt 
teghen Godt / Lan Ie tonditieklaghen. Ende De noot- 
hoe noodich defe ghefinthept is / dat ſal daer upt wendigtert 
operbaer zn / ift Dat Wp aenmercken hoe mes deſer keere, 
mohen gevalle wp onderworpen zijn, . Wy Woz: 
den doo? menigerlep ſieckten Dickmaelgequelt 
famtúdts flaet ons De peftelentie : fomtijts Woz: 
den top wieeedelyck Dao? De ellendighepdt des 
krychs gequelt: fomtits neemt de vorſt oft ha⸗ 
gelde hope deg jaers wech / eñ beengt onvrucht⸗ 
baerheyt aen/ Dic ons tot armoede ende gebreck 

brenghe: wijf / ouders / kinderen ende maghen / 
moden Door Den doodt wech ghenomen / het 
hups moet doo? brandt verteert :Dit zijn Dingen 
om der welcker geſchiedeniſſe de menfchen haer gob 1:15. 
leven ende den dach haerder gheboozren ver- 
bloecken/ den hemel eñ hee licht als eenen qrou- + peerverken 
wel achten: haeren mont teghen Bodt op doen/ gebzuvek de⸗ 
ende (gelijck fp tot lafteringe wel gebeeht zijn) fer iere 
ee van onggerechtigtert ende wreerthepdt be- Bean verre veacrberkz ⸗ 

in den ment gewoꝛpen worden { opdat wp niet | chuldighen, + Maer cen, gheleovigh menfche ungte, 
moet 
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moet goe ín deſe Dingen de factenrocdicheptende | Door den Apoſtel beweſen / te weten / dat Chri⸗ 
“obers, „ vaderlychke goedertierenhept Gods aẽnſiẽ. Daer/ ſtus moefte ut het ghene Bat hp gheleert hetft / 

om of ho ſchoon fiet Dat sne beienden en magen / BhehoofaemGepde leeren. Waerom fouden wp “b-275 
zjn wech gheuomen / ende zyn huns verwoeſt is / Dan ons (elven van defe conditie ontrechen/ DEL De vorſaten 
foo en fal hp miet ſelfs Daeram laten Godt te lo⸗ Welcker Chriſtus moefte hem felven onderwor⸗ des rupees 
ben/ jae fat hem eer tot Dit gedachte vaenden/te | pe: vooꝛnemeſlie Deijle hp hem ſelven om onſent waeruvt o 
weten/ nochtans en (alde genade des Heerẽ die | Wille Baer onder geworpen beeft / om in hen fel — 
in mijn huns woont / Dar riet verwoeſt laten. Ben ons een exempel Der tſaemheyt te gheven? naodich Hee 
@f hp ſchoon fiet Dat zijn groen koopnis doo? | Paeram leert De Apoſtel dat dit epnde allen kine ſewe fp. 
de vorſt verbzanr ofte verteert / ofte door deu ha⸗ deren Godts verordent is / Dar fp hem gelycfor⸗ 
ghel te neder gheſlagen / ende Dat hem ſtaet hon⸗ mich Worden. Waer upt wy ooch feer grooten 1: Petr.3.21 
gher te camen/ foo enfal hy nochtans Den moet | trooft hebben / te weten / dat wp in (ware ende —5 
miet verloren gheven noch Gode fpijt doen: maes | bittere dingẽ die guaet eñ tegenfpoedich geacht beerijck te 
fal in dit berouwen bijven / ſegghende: wp zijn worden / in het lijden Cheriſti deelachtich worden, [? voo: ven 

Píazgn3e  moehtans in De beſt herminge Des Leeren sert (jn | fa dat gelijck Gp door den doolhoof after werdoncs POL Doe 
fchapen in fijn wepde opgevoedt. Son ſal Gp dan kinge is mode hemelſche cer!ijchthent gecomê/al- von een E 
ons oac in de uprerfte ondeuchtbacrhenr Loetfer ſo Wp oock door de Wegen der verdruckinghe tor fevvonc berz 
geven, Of hy ſchaon mer ftechste ghequelt wordt / De ſelve eerlichept gebzacht worden. Want alfoo osn 
foen fal Gp niet ſeifs alfoo dao? de bitterheyt Der | fpzeect Paulus feive ergens /dar Wp de ghemepn oren 
fmerte ghebroken worden / Bat Gp foude to: ou⸗ ſchapzhnder verdzuchingen eerẽde / ooc mede De 
Itfaembepdr uptbrechken/ende alfa tegen God kij: macht zynder wederopftandinghe baten: eñ ALS ctor. a. ai. 
ven: maer falde rechtveerdicheyt eñ goedertie⸗ Wo zynder daor gelyckformich Worden / alſoo tot Phil. 310, 
renbept in de ſtraffinge des Heeren aenmerckẽ⸗ De ghemeynſchaß der eerlijcher wederopſtandin⸗ 
de / hem felwen rot verdraechſaemheydt verma: | ghe berept Worden. Wat grooter cracht mach 
nen. Somma / al wat hem toe comt / dat fal hr | Dit hebbe om atter bitterheyt deg cr upces te ver: Haer in were 
befkenné door De hant Godts verordent teſyne/ ſoeten 4 Want hoe wp feerder met teghenfpaet beerticvert 
eñ fal ler mer vriendeſycken eft Dancbaren herte | verdruckt wozden / fao Beel te vaſter ordt onfe beſtaet. 
aennemé/ op Aat Gp niet hartnecticlyck der Heer; | ghemepnfchap met Chzifto verſekert / daor dek 
fchappie Godrs en wederftac / in Wiens macht | Welches ghemneynſchap onfe Wden ſelbe ons niek 
hp hem felvenen alle Ger fijne heeft over ghege⸗ alleenlyck en wort gheſeghent / maer oack groot 
Ben Boornemeſuck ſal cen EGufteide herte werre , voordeel doet am onje falichept te voorderen. 

ande A 3m van Dien Dwa/en eft feet ellendigen trooſt der 2 Doven defen en Was den deere niet noodith met rrunce Dewerdeden: Wepdenen/ dewelcke wiitende Gen felven inde Dat crupce aen te nemen ende te Dzagen/tanders is ons roos 
{che berdor⸗ tegenfpoet ſtercken / hebbẽ die der foutepne toege Dan om den Dader sijn ghehaorſaemhendt te bez vich · pencger … felsauenzet achteden Dwaefbepdt re fpne dat pe- ‚wijfen: maer ons in Gen om eeter oozjaken wil: }, Paton 
denvege. mant oude teghen de forrupne verbolgen zijnde | le noodich onfe leven fonder ophouden onder het hept re ven 
Dec Doo, wyle fp lichtucerdich is / ende met Blinde ooghen crupce te lepden, Len eerften / ghelyck wp van sbel:et wo 
wee gens” bepde de weerdige eñ onweerdige wordt. Pant | natuere (oa ſeer gheneghen zyn om alie dinck ou +Bii.s 
men woz, — De regel der Bodfalichept is hierenteghen defe / fen vleeſche toe te gheven / alfaa ift dat ong onfe Bis 

ì te Weren/ dat de haudt Godts alleen ig bende de | ſwackhept niet en wort gelijck voor onfe ooghen 
goede efi De quade fortupne regeerende eñ ma⸗ beweſen / ſoo achten wp onfe cracht lichtelijck 
tighende: eñ Dat Defe ſelve hant Bodts niet door Veel te hooghe / fander twijfelmghe denckende 
onboorſichtieh gheweldt en dryft / maer dae gp Dac fp teghen alle (waricheden die ons moghen 
Door feer odentlijche rechtveerdicheyt ons bep- avercamen / fal onghefchent ende overminnez 
De goet ende quaet upt deelt, Gek blyven / waer upt Wp tot een dwaes eñ pdel 

— TR depri. — vertrouwen Des vleeſchs verheven Worden: 
Vande verdraethſae heydi des crupers/ De welcke eendeet | Wacr op op berrouwende / terftondt ons hoo: 

ber verſakinghe zijns leus 15. — verheffen teghen Godt ſeloe / eben 
t onfe epgen macht ‘onder zn genade / 3 I Ne cen Godſalich herte moet aack nach hoo- gelijck a 

gher opclimmen/ te weten, daer heren daer / genoech ware, Dele onfe hooveerdichept en can Plas 90.3. 19 
Mat. is.ꝛ4. Chꝛiſtus tone Difcipulenvacpr / Dat een pegjer Sodt uier ber tenedertegghen/dan alg hp ons | 
Wad, ek zijn crupee draghe. Want alle vie De Heere | Door bevindinghe be wijft met alleenlijc met Wat | 

“ grupee fp.” Geeft aenghenomen ende gheweerdicht tat het | grooter ſwackheyt / maer oock met wat groo⸗ 
rap Der yner te bren hen / Die moeren heu | ter brooſheyt Wp beladen zijn. Soo Lerdzuckt 
ſelventot een hardt arbendeipek ende angheruft [hp ous dan met ſchande ofte armoede / oft ver⸗ | 

— teen bereyden / Dat veel aenftaats ende tegljen: (lieg van vrienden / Wijf oft kinderen / ofte met 
ct opgelept ſpoets hebbe. Ber behaecht deu Hemelſche Daz tranchept/fofte ander ellendicheden/om De welc- | 
pe Der aïfsa zijn volck og ſulſeker wyſe ze oeffenen/ Re te berdraghen wp veel te ſwack zijn / en fo veel 

op dacijp een ſezer Geproeomghe van hen heb⸗ nent is /retftont overwonnen worden: ALE Wap mat tu | Wien het op be, Do beeft van Chꝛriſto ſpnen eerſtgheborenen alfa nernedert zijn; fa leecen wp zijn cracht aen— becaotmoez 
— —— begonnen / ende vervolcht Defe odenmmghe aen roepẽ:de welche alleen ons Ben laft Der verdruc⸗ Bicht zondes 

enderzas, Alle defpne, Want Goemel chrſtus bogen alle - kingë hout oder epnde ffaende, Fa oac de alder- UL Baie 
anderesijnlieve Sone was / ende des PBaders heyſichſte / hoewel fp weten dat fp doo? Godte aenvoepen 
berte in hem gheruſt ende te bede Was / fafien genade/ende niet Bao? epgen cracht ſtaen / fo zjn | 
Wp vochtans dar hp niet enig goedertierenljeik fp nochtans van haer ftercre eñ Fantvaftichepdt | 

| 
„oct achteſyck ghehandelt gheweeft: Daadar- vele te geeufkften fp datſe Gode doo? bepzoenin- 
men mach waerãchteljck ſegghen / dat hy niet qe des ccupteg tat grondelycker hennijfehaerg 
aleentjen en ve mer gheduerighen Crupce geoef⸗ felfs brenghe. Deſe flaperichept is oock felfe Bewijs gez 
fent afesucet | faolangtje als Gp op der acrde Davidi over gecomen ghelyck Gp betupche! feg- per En, 
leefde: maer dat zijn gañtſche leven niet anders gende: Ick hebbe ghefert in mijne ruſte: Fei en Dane. 

ge ueeft enfp ban een bewijs ende exempel eens jat nemmermeer beroert Worden. eere gp Plalzoze — 
geduerigen crupces. De oorſake Daer van wort hebt in uwe welbehagen Eri Berge ſterckte 
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ApS. 

ſouden ghe⸗ 
Waer wor⸗ 
den · 
Nom. 5434 
Veelderley 

dichlyck genoech hulpe te ſyne. 
qe hen dit ft Dat Paulus leert / Dat de berdzuc: 

.Aÿdtſaem⸗ faemlijck blyven ſtaende / door ak er Span: 
in ouden conz 

Bertvouwen 
op Godt, 

ninghe· 

det onver⸗ 
winnelgck 
gelooe, 

| 
Hoe de genade Chriftí ontfangen wort. 

waer Dat fp hem connen ghehoorſaemhepdt bez 
Mifen {anders dan Die hp ſelve heeft gegeven: 
maer het behaecht Gem alfoo mer clare be wifi 
genfpne genaden die hp den Heplighen gegeven 
heeft / te openbaren ende verclarẽ / op dat fp niet 
binnen ons ledich en zjn erborghen. Daerom 
als hp de lĳjdtfaembept eft ftantvaftichepdt daer 
mede hp zijn Dienfiknechten begaeft heeft / open⸗ 
Baer maecht/ fo wort hp gefept hare Wtfaembhept 
te onderſoeckẽ ende beproevẽ. Hier upt comẽ dez Betwijd / 
fe wſen ban ſpꝛeken: Vat Bod heeft Abraham — —* 
verſocht / eñ zijn godſalichepdt bevonden / om dat bet erempe 
hy niet gewepaert en heeft fpnen epgenen eñ ee⸗ —— 
nigen (one te offeren. + Daeromfept Petrus dat rups” 
onfe geloobe wort doo? verſoeckinghe bepzoeft/ perr:. 
gelijc gout inden oben Dooz het per. Eñ Mie fat Gen. 22. 
feggen dat het niet nut en fp Dat De ſeer cdel gave 4; De,’ 
der Htfaembept die de geloovige ban haren God ze 
ontfangben hebben / tot ghebrupek ghe bracht 
Woede / op dat fp ſeker ende openba er worde? 
Want de menfchen en fultenfe anders nemmer⸗ 
meer foo feet achten als fp weerdich is. Ff dat 
Godt willende Dat de dinghen die hp fpnen ghe⸗ 
foobighen ghegheven heeft / niet verborgheñ en 
blven / jae metals onnut enligghen / elende 
reeht doet als hp oorſake eñ materie gheeft om 
Die te ber wecken: foo hebben de berdauchinghen 
ber heplighen feer goede oorſake / onder welcke 
verdzuckinghen haer lydtſaemheydt niet en ſou⸗ 

Dee Dat fp oock Doo? het crups goe nuttelit 
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derhouden moder / opdat wy niet tot ſulcke 
dertelheydt upt en breken. Alſoo op dat Wp niet 
Vaar de groote overvloedigheyt des ryckdoms 
te moedigh en Worden / dat wp tot eere Ende 
hoogheyt verheven zynde / ons niet en verhoo⸗ 
geerdighen: Dar wp niet daoz eenighe andere in⸗ 
Wwendighe ofte uptwendighe goeden opgeblafen 
ende grootſch en worden: ſoo verhindert De Hee⸗ 
re ons / nae dat hp ſiet dat het ons nut is / ende 
temt ende teomt De moedighept onfes vleeſchs 
met den kruyce: ende dat op berfchepden Wij: 
feu: te weten/ foo Beel alg eenen peghelyckenſa⸗ 

Hierom ive ligh is. Want mp en zijn niet alte even kranck 
Dar met ber van de ſelve ſieckten / nach ang en is niet allen 
ſchepde ma⸗ even groote medecijne noodich. Wier upt mach⸗ 

er Men Jen Dat verſcheyden menſchen dao? ver⸗ 
Godanghe fehepdenkrupce geoeffent worden. Ende hoe⸗ 
befwaert wel De Hemelſche Medechn De ſommighe ſoete⸗ 
wogen ſyck handeit / ende de ſonmighe met ſcherper 

remedien ſuypvert / dele hp eens pegelijchs 
Welvaert ſoeckt te voorderen: fooen gaet hp 
nochtans niemandt voorby fonder hem aen te 
roeren / Want hp meet dat Wp alle te ghelijche 
met flecte bevangen zijn. 
6 Jae de aldergeedertierenfte Dader moet 

3*niet alfeenlijck onfe hranckheyt voorkomẽ / maer 
feaacktep:, oock dickmael de voorleden zonden kaftjden 
cuveberbe- ende beteren / opdat hp ons in fn behoorſhcke 
teden zonder, SHCRoOzfaembepdt behoude, Daerom foo wan: 
opvatgp … neer wp verdruckt worden / foo moeten Wp ter: 
ons in degez ſtont onfe voorleden leven bedencken / ende alſoo 
borouss fwllen wp fander twijfel bevinden Dat Wp ghe⸗ 
beunen, daen hebben dat fulcke kaftjdinge weerdich is. 

Nochtans en moet de voorneemſte vermaninge 
fot lydtſaemheydt niet genamen worden / upt de 

z, bekenninghe der zonden. Want de Schziftuere 
leert ons een veel beter aenmerckinge/als fp ſeyt 
dat wp dooz tegenfpoet van den Heere gekaſtijt 
Worden / opdat Wp met defe Werelt niet Herz 
doemt en Worden, Daerom meeten Wp oock 
ſelfs in de bitterhept der verſoeckinghe / de goe: 
Dertierenhept ende vriendelhckheyt des Daders 
tot ons bekennen : want oock Danals hp ons 
verſoeckt / en laet hp niet af onfe falighepdt te 
voorderen. Pant hp verdruckt ons niet omte 
verderen ofte dooden / maer Geel meer om Ban 
de verdoemeniſſe der Wereldt te herloffen. Dit | Aft 

tijs ghe⸗ À 2 ader ghedachte fal ang leeren tot Get ghene dat de 
Salomons Schriftuere ergens leert / feagende : Miyn ſone / 
ghetupgtes en verworpt de caftijdinge des Weeren niet / noch 
mile, en laet het u niet verdzieten als ahp van hem 
Deltas _pheftraft wort. Want wien de Heere lief heeft / 

Dien ſtraft ho / ende omhelſt hem ghelck een 
Dader ſyn kine, Als op de racde des vaders bez 
kennen / behooren wp dan niet liever ghehoor⸗ 
faem ende leerlijck te zijn / dan door hartneckig⸗ 
heyt vertwijfelde menichen nate volghen / die 
doo? quaet-doen verhardt zijn 4 Godt verderft 
ons / als hp ons door caftijdinahe niet weder en 
toept/ fog Wanneer wp ban hem zjn afgheweec⸗ 
Ken : ſoo Dat Gn te rechte fept Dat Wp baftaerden 
zyn / ende niet kinderen/ift dat wp (onder kaftij- 
Dinge zijn. Soo zjn Wp dan feer boofe menſchen / 

Spt de iſt dat Wp hem niet en konnen lyden als hp ons 
—— ‚Des fijn goetwillichept bewyſt / ende ſyn ſorge Die hp 
Bebizss, Door onfe falighepdtdzaecht, De Schziftuere 

leert Dat Dit cen onderfchepdt is / tuffchen de on- 
gheloovighe ende gheloovighe / te weten/ Dat de 
ougbeleovighe gheſyck veroude ende Berbacken 
(laven der booſheydt / door flaghen niet en bere- 
ren / maer alleenlijck boofer ende hartneckigher 
worden: ende Dar de kinderen alg met eerbaer⸗ 
bept hegaeft zynde / door de caftijdinghe boort: 
ganck doen tot beteringge, Nu moet gp kiefen 

03ste. 

HEMD: Boeck: 
in welcke ghetal ghyliever hebt tezijne, Maer 
dewyle ban defe fake erghens gehandelt is / foo 
is mp gheroech dat ickt Wepnich aen gheroert 
hebbe / ende wileeneynde maken, 
7. Doort iſt een ſonderlycke vertrooſtinghe / als ane ver 

Fol.i — 

Een ſonder⸗ 

Wp om der rechtveerdicheypt wille vervolginghe troofrinche 
den, Want wpmeoeten dan ghedencken wat ie Dit in het 
grooter eere Godt ong geweerdicht te Doen / als (ser 
bp ons alfao met een fonderlijck teecken ſyns gevechtichepe 
crychs verciert. Ick ſegghe dat men am der (weicke haer 
rechtveerdicheyt gervolginge lt / niet alleen: MIELE, 
lick alimen voo? de befchermiughe des Euan: Getenope 
gelij iydt / maer oock alfmen voor eenighe bez rijder. 
fcherminghe der rechtveerdicheyt lijdt, Wet zp Mat. 5. io⸗ 
dan inde betuyginghe der waerhepdt teghen de 
leughenen des duybels / het zp in de beſchermin⸗ 
ghe der ontſchuldigen tegen der booſen onrecht / 
men moet daer Doo? in verbolghentheydt ende 
haet Der Werelt comen / waer npt onfe leven/ ofte 
onfe goet/ ofte onfe eere in perijchelcomt, Laet 
ons Dat niet ſwaer noch laſtich zyn / dat wr 
ons (elven foo verre tor Bodt vergheven/ofte en 
laet ons niet dencken Dat Wp in fulcke dinghen 
ongheluckich zjn / in de welche hp ons heeft 
felae met ſjnen monde betupeht gheluckich te 
zijne. Armacde in haer ſelven aengheften/ is wel 
een ellendicheydt / alfoo oock ghebannen / ver⸗ 
fmaet/ ghevanghen te zijne / fchande te lijden : 
ende de doot ſelve is het upterfte aller ellendicz 
heden: maer als Wp de gonfte onfes Godts heb: 
ben / foa gedijen ans alle defe dinghen tot ghe⸗ 
luckichepdr. Laet ons dan liever te vreden zijn / 
met de ghetupgheniſſe Chriſti / dan met de val⸗ 
fche Wweerderinghe des vieeſches. Alſoo ſullen 
wp comen om ons (elven nae Get erempel der di 
Apoftelen te verblijden / foo Wanneer Godt ons (Luken eier 
ſal Weerdich achten Dat wp om ſyns naems ope. 
wille gerdzuckimabeljben. Aant watt iſt dat Actors ear 
Wp onfchuldich zynde / ende een goede confcienz 
tie hebbende / Worden door der godlooſen boof: 
heyt van onfe goet berooft / foo Wozden Wp wel 
ban de menfchen tot armoede ghedrongen: maer 
alfoo worden Wp waerachtichtek in den hemel 
bp Godt rijche, Iſt dat Wp upt onfe hups ghe⸗ 
flooten worden / foo worden Wp foo veel te inc 
nerlcker in het hupfghefi Godts antfanghen: 

dat Wp ghequelt ende verſmaet worden / ſoo 
worden mp faa veel te Dieper in Chriſto ghewor⸗ 
telt. Iſt dat ons fchande ende oneere Wordt an: 
ghedaen / ſoo veel te eerljcher zjn wy in het rjc⸗ 
ke Gods, Iſt dat Wp gedoot worden / ſoo Wordt 
ons alfea den inganck tot het falige leven ghe⸗ 
opent, Wp moeten ons fchamen dat Wp de dine 
ghen doop de welcke Godt foo grooten toon verz 
dient heeft / ſouden min achtẽ dat de pdele Wellus 
ften defer werelt / de welcke getije roock vergaf, 
8 Dewĳle dan de Schziftuere ong met defe 
ende diergelhcke vermaninghen overvloedich⸗ De re 
Iek vertrooſt in de ſchande ende ellendichept die 33 
wp tot beſcherminge der rechtveerdichept lDÉ/ ghelsevigen 
foo zjn Wp veel te onbanckbaer / ift dat Wpfe —— 
niet gheerne ende biymoedichinck upt Der Bandt Beanie 
Godts en ontfanghen : boopnemelijck dewijte ende biomozs 
duſdanigh cruyce ben gheloovighen feer epgent: J— der 
lyck toecamt / Door het welche Cheiſtus Wil in 
ons verdlaert ende gheeerdt Worden « gheljck ie 
Petrus oock leert. Ende dewyle ſchamde ende 
oneere Den hoochmoedighen menſchẽ ſwaerder Pet adt 
ig / dan hondert Booden/ foo Bermaent Paulug * E41 
namelijck / dat ons niet alleenlijck verbolgin⸗ 
ghen / maer oock ſchande ſtaet toe tecomen/ 
om Dat Wp op Den ichendighen Godt hopen, 
Ghelyck hp ergeng ons nae ſyn exempel gebiedt 
te Wandelen daor goede fame ende quade fame, 

B ij Maer 

Matt. SI 

Sommighe 

Deſe mäniez 

1. Tim. 4. 10. 
20002605, 

| 



Cap.3. 
Doch en 

hek deec⸗ 
te verwacht · 

binafje deſes ghen Get natuerlick gevoelen der droef Ger ende 
aan raade Der ſmerte dꝛaghen / als fp nactjdrfaemhepdt 
Des Avoftels ende marichept ſtaen / heeft Paulus ſeer wel bee 
ze ſchreven in deſe woorden : Wp worden in alien 
*Coꝛr.as · erdruckt / maer niet benaut : Wp comen in Wijz 

den / maer worden niet hulpeloos : Wpliĳjden 
vervolginge / maer en Worden daer in niet ver⸗ 
taten : wp Wwopden te neder gheworpen / maer 
niet verdorven. Dier fiet ghy Dat het crupee lydt⸗ 
ſamelyck te draghen / niet en is gantfchelijck onz 
ghevoelicht zijn / ende gheenderlep fmerte ghez 
voelen s gelede Stoifche Phitofophen voor⸗ 
tyden dwaſeſyck beſchreven hebben / dat het een 
grootmoedich mentche zp / Die alle menſcheljck⸗ 
heyt gantſchelyck upt gedaen hebbende) eemich⸗ 
fims gheroert Wort door teghenſpoet ende voor⸗ 
fpaet / door droevighe ende blijde Dinghen : jac 
die ghelyck cen ftcen Dao? gheen Dinch en foude 
gheroert worden, Ende war hebben fp met Dez 
fe hooge wſheyt ghemaeckt? te weten / zy heb⸗ 
beneen beeldt der wyyſheyt afghebeeldet dwelck 
nopt enig onder de menichen ghevonden / noch 
en can oock niet Wefen : jae fp hebben de cracht 
der wÿſheydt upt Den leven Der menfchen mech 
ghenomen/ de wijle fp veel te uptnemde ſupver 
ende nauwe wyſheyt wilden hebben, Ende nu 
zijn oock onder De Chziftenen nieuwe Stoici/ 
De welcke achten Dat niet alleenlick fuchten ende 
meenen / maer oock droeflck zjn erde forgen/ 
zonde zp, Ende Defe verkeerde leere comt ons 
meeft Ban ledighe menfchen / dic hen felben meer 
met dencken Danmet Doen geffenende / ons niet 
en connen anders Dan ſulcke verkeerde lcere ba⸗ 
ren, Maer wy en Gebben mert Defe pferen Phi⸗ 
loſophie nier te Doen / de welcke onfe Heere ende 
Meeſter niet alleenlijc door fijne woorden / maer 
oock door fijn crempel berdoemt, Want hp heeft 
om {jn epghen ende oock om anderer menfchen 
berdziet/ abefucht ende gheweent : ende en heeft 
oock (ne Difcipulenniet anders abeleert. De 
werelt (fepr hp) ſal haer berbljden : maer ghy 
{ult droevich zjn /ende Weenen. Ende op Dar niez 
mant daten (oude achten zouden te zijne / foo 
beeft Cheiſtus met een uÿtghedruckt ghebodt 
vercondicht / Dat Die geluckich zijn/ Die droevich 
zyn ende Weenen, Ende hetis gheen Wonder, 
Pant iff Dat alle tranen verdoemelijc zjn / War 
fullen Wp oopdeelen ivan den Meere felve / upt 

Strijt tegen 
Der Stoi⸗ 
ſchen Philop; 
hen pbeijep: 
ende Dimaefs 
hept.· 

Woꝛdt niet 
Chꝛiſtus au⸗ 
theriteyt 

en e erempel 
derclaert. 

oan. i7. 2. 

Matth.7 / · 

| 

Hoe de genade Chrifti ontfangen wort, 

Wo:t bewe⸗ 
fen met de 
gebuerige 

Uptbercozes 
Helle 

Wat bit 
Difeipulen zhn / fo moetmen Wp foecken fo groo: P% ten lite 
te eerbiedinge ende ghehoorfaembhepdt Godts in ied 
onfe herte te hebben / Dat Wp daer door mogen sbeenfcbt , 
alle contrarie gheſintheden temmen / ende finder PV 
opdeninghe onderworpen. Tant alfoo ſullen 
Wp comen oock in feer groote benautheden deg 
herten / flantvaftichlijck WDtfaemhept te bez 
houden: hoedanich her crupce oock zp Daer mede 
Wp ahequelt worden. Want detegenfpoediale 
din Gen Mullen haer bitterhepdt hebben / daer mez 
De fp ons fullen prickelen, _Wfoo fullen wp met 
fiechte gheguelt zijnde / fuchtenende ongheruſt 
zyn / ende ghefonthepdt begeeren: alfoo fullen wy 
met armoede Berladenzijnde / Door De prickelen 
der ſorchvuldicheyt ende droefheyt benaut wor⸗ 
den: alſoo ſullen wp door De ſmerte Der ſchande / 
verachtinge ende verongheljckinghe gheraeckt 
Worden: alfoo ſullen wy m̃ onfer vꝛienden begra⸗ 
vinghe behoorlycke tranen der natuere Weenen, 
Waer Dis ſal aſtjts het ſlot zijn. De Ree Ee 

at alſo 



Cap. 9. 
Bat alfaaglkekaift « daerom act ons fijnen wille 
volghen: jac deſe ghedachteniſſe moet oock onz 
Der de fmerte der bzoef epe / onder Het fuchten 
ende de tranen comen / om het herre te be weghen 
tot verdraechſaemhendt der felver dinghen / am 
Der welcker wille Get alfo geftelt ende beweecht 
ig, 

Dwerfchept zr Ende Delwijle wy De voorneemſte oorſake 
zuſſchende om Bet crupee te verdragen / hebben Lan de aen: 
bena. merelinge des Bodlijehen wille genomen / foa 
faobifchergee Moeten wy met corte woorden befchrijben War 
faembept, onderſchept daer zp tuſſchen de Philoſophiſche 

ende Cheꝛiſtelycke lijtfaembept : Doorwaer niet 
gele Philoſophen en zijn Daer toe glecamen dat 
fp fouden verftaen Gebben dat wy wander Bant 
Gods in verdruckingen geoeffent Waren/ ende 

De philoſe⸗ Dat wy hier in moeſten Gode ghehoorſaem zijn. 
plifche/wenz Maer De ſelve Philsoſophen en beenghen gheen 

der boozeen ander oorſake bp waerom men verdragen moet / 
all opoe, Dan omdat het alfa naodich ie, Maẽr watis 
else on | Dat anders te ſegghen dan datmen moet Gode 
mieten con⸗ Wijchen / am Datmen te vergheefs arbept hem 
men weders ge mederffaen 4 Want iſt dat wp Gode daerom 
ſaen · atfeenljek ghelhaorfaem sjn/ om dat het noodieh 
De Chꝛiſte- ig £ foo en fulfen Wy hem niet ghehoorſaem we⸗ 
Deketek (en / ift Dat wy ’tconnenontgaen, Maer de 
ghevecdrie. Dchriftuere leert ong verre ecn ande dinck in 
bep: Gors, den ille Gods genmercken / te weten /ten cer: 
Oner ezade ſten rechtveerdicheyt ende gherechtichept: daer 
Bepre __naeaoch De forghe onfer falichert, Daerom sin 

de Cheiſtelycke vermaningen tot Wdtfaembept 
duſdanich / te wmeten: Iſt dar wy Door armoede / 

| verjaginghe ende Berbanninghe / Door ghevan⸗ 
abeniffe/ ſchande / ſieckte / afſtervinghe der vrien 
den / ofte dierghelycke pet anders ons quelt / foo 

Auc.i2· 6,7, Moeten Wp dencken dat gheen van Dien en ghe⸗ 
fchiet fonder den Wille ende De voorfteninghe 
Gods / erde dat Bodt niet en Doet anders Dan 

Wytloopi⸗ door feker belagstijcher opdeninghe, Want wat 
ger berclaz Hillen Wp feggeu. + verdienen anfe ontellche 
— ende dagelyckſche zonden niet met veel ſcherpe 
ereeende ſwaerder voeden gecaſtydt te Worden / dan 

daer mede hy ons Door ſyn goedertiecenthepdt 
flact / Iſt niet feer recht Dat onte vleeſch ghe 
temt/ende abelijek onder het jock ghewent oz 
de / op Dat het niet na ſynen aert dertelyck hooch: 
moedicheyt en bedrhve ? As de rechtveerdicheyt 
ende waerheyt Gods niet weerdich dat wy 
daerom hoet Iſt Dat de rechtveerdicheyt Bode 
claertijch gheſſen wort in ante verdruckinghe / ſo 
en connen wy ſonder ongherechtichept daer te⸗ 
ghen niet murmureren wach worſtelen. Wp 
en hooren hier Dar coude lie deken niet / te meten: 
Men moet weken om dat hee noodich is maer 
wy hooren een gebot dat levende eft vol crachts 
is / te meren : Men moet ghehoorſaemzn / om 
dat her ongesorloft is te wederſtaen. Men moet 
het ſyd ſaemſyck draghen / om dat oulydtſaem 
heyt is wederſpannicheyt teghen Godt. Ende 
nu dewyle ons dar eerſte liefißekis / dat Wp bez 
kennen ons ſalich eñ goet te zijne / ſoo trooſt ons 
De goedertierenſte Dader oock in defen Deele / als 
hp berucht Dat hp met dat ſelve crupce dat Gp 
WS gen doet / onfe alicheyt faecht eñ voordert. 
PE bar het ſeker is dat one verdruckinghen ons 
Eich ziju / Wacrou enfouden Wop Die niet bijz 
Delige ende liefie ontfangen? Dacrom als wp 
Die Mmotfamelijch Dragen / foo en Worden Wop 
niet van Den noot overwonnen / maer zijn ghe⸗ 
ruſt in het ghene dar ons goet ig. Deſe gedach⸗ 
ten legale ick) maken bat anfe herten alfao ſeer 
Doo? gheeſteiycke blytſchap vptgebzept worden 
als fp inhet 57 — dao? het natuerlck ghevoe⸗ 
len Der bitterheydt ſeer benaut zyn. Waer upt 

Het III. Boeck. Fol,130, 
| oock Danckfegginghe volcht / He welcke niet en 
can tander blfchap efen. Iſt Dat danckſeg⸗ 
ginghe ende lof des Weeren nier en can anders 
Dan ban cen blijde herte comen: ende niet en bez 
hoort daor eemch Dirck verhindert te Worden s 
faa ſien up hier npt hoe noodich hetsp / datde 
bitterheyt des crupeeg met geeftelijche blyſchap 
ghematicht ‘worde, 

Het ix.Capittel. ; 
Van de bedenckinghe des toecomende levens; 

E 22de hoedanich Be verdzuchinge zp daer me⸗ Den raet⸗ 
be ap verdruckt worden / (ao moeten wp al⸗ ſiach Gons 
tht s Dit epnbe aenfien/ Bat wp ons tor De hera: binsje can⸗ 
tinghe Bes tegenwoordigen levens wennen / 
‚ende Daer upt tot bedenchinge Des toecomenden 
levens verweckt worden. Mant dewijle de Heere Do wi 
Ler mel cet hoe ſeer Wp banna tuere tat bees JL wi one 
ſtelücke liefde defer werelt ghenegen zyn / foo qez verachtinge 
‚beupchthpfeer goede middel om ong daer af re defes tegijens 
| trechen/ ende Dat onderftant wech te nemen / op poen t' 
Dat wp niet te fcer aen de liefde en hangen APant ê 
Daer en ig niemant onder ong Die niet eu begeert 
te ſchynen Dat Gp in den gantfchentoop deg lez 
vens ſoeckt ende arbeyt om tot de hemelfele onz 
fterffelekhepdt te comen. Want wp ſouden ons 
fchameninghemcen dingen de onredelehe bee⸗ 
ſten te boven te gaen: der welcker conditie foude 
alſos goet sijn als de onſe / waert Bat wp niet de 
hope des ceuwigen levens nae Den doot en hade 
den, Maer iſt Dat wp willen eens peghelijcht 
raet / begeerte ende wercken onderſoecken / faa en 
ſult gp Daer in niet anders vinden angerde. 
Ende hier npt comt de plamphepdt te Weten/ 
Dar onfe verſtant Doop Den pdelen ſchyn ende de 
bebhageljchbept ded rjcrdems/ mogbenthepdtet 
ende eere verſtrickt zynde / ſoo plomp ende on: 
verſtandich Wordt, Dat Get niet verder en can 
fien, Ende het herte moet dock doo? gierichept/ 
cerfoeckinge ende oncupſcheydt alſoo befwaert/ 
dat het niet encan hoogher op climmen, Son 
ma/ De gantfche ziele in De welluften des vleeſchs 
verwerret zijnde, ſoeckt haer geluckicheydt Gier 
op der aerde, Om dit quaet te verhinderen / ſoo 
worden de gheloovighẽ door gheduerighen bez 
Wijfinghen der ellendichepdt alcijts onde rweſen 
van De pdelbep: deſes tegenwoordigen ievens. Walche li 
Soo dan op dat ſy Gen felven niet graote ende deense fe 
gherufte vrede in Dit leven en beloven / ſoo laet veefchepden 
hp dickmael Door crijch / opraer / vaoberief medeernen 
ende ander dierghelhcke onge yck/ Diekmacl bez genie 
roeren ende quellen / op dar zp niet met te graas beentmgen 
te begheerte nae den berganckelijeken ryckdom verbul(cbte 

In welcx 
liefde ende 
begeerte wyr 
raſende Zijne 

en jaghen / ofte in het ghene dat fp beſitten / ghe⸗ 
ruſt en zyn / ſoo brengt hyſe daor onvruchtbaer⸗ 
heyt des lants / ofte dao? brant / ofte daor ande⸗ 
re middelen / tot armoede / ofte houdtſe pumer 
in maticheyt. Opdat zpniet te behaghelycke 
ghenuchte in het hHouweltjc en hebben / foo laet 
hyſe doo? de booſheydt des wyfs ghequelt wor⸗ 
den / ofte vernedertſe doo? booſe kinderen / ofte 
verdrucktſe door afſtervinghe der vrienden / des 
wifs ofte kinderen. Iſt dat hp hen in alle deſe 
dingen goedertieren is / nochtans op Dat fp nick 
Door dwaſen roem opgheblafen en worden / ofte 
daor vaiſch betrouweñ Gen ſelven en berheugen/ 
ſoo feit hy hen door ſieckten ende perjckelen 
wao? ooghen / hoe ongheſtadich ende pdel alle dez 
dingen zjn die der verganckelyckhept zijn anr 
derworpen. Daerom doen wy dan eerſt goeder 
voortganck in De leere Des crupces als Wp leez 
ren dat Dit leven in hema felgen gewaerdeert zijn? 
de / ongeruſt beroerlyck / menichfing eltendich/ 

ii ende 
J 

| 



Cap.9. Haooe de ghenade Chrifti ontfanghen vvort, 
ende gantſchelyck geenſins geluckich en igsende \ ware ? IE dat het noodich is Dat Godt ang arte 
dar al War deſes levens goet geacht wort / onſe⸗ 

zal hp bat ker Verganckeljek/ pdel / ende mert heel quacts 
wpenfees: vermengt ende verdorven ig. Ende hiet upt verz 
genberhef- ſtaen op oock mede / Dat wp Gier geen Dinck en 
Kn eergee moeten ſoecken noch hopen j anders dan (frijt: 
eroone, ende dar Wp moeten anfe ooghenna den hemel 

ſlaen / al& Wp opde croone dencken. Want wp 
moeten houden dat wy nemmermeer en fullen 
ernſtichlyck onfe herten tot de Begeerte ende bez 
denchinghe deg toecomenden levens opheffen / 
ten zy dat onfe herte eerft met verachtinge deſes 
teghenWwoordighen leveng/ zp doordroncken. 

Die Baer 

stake Wp moeten Defe Werelt Herachten / of zp moet 
_ppgijetjouden ONS iN haer onmatighe liefde ghevanghen houz 
kost / Dieen DEN, Daerom ift dat wp eenige begeerte hebben 
ed de tot de eeuwige onfterffelchhept / fag moeten Wap 
tonomesve Met neerftichepdt hier nae ſtaen / Dat wp van De: 
teven bez fe Boepen verlost worden. Ende dewyle Dit tez 
dencken. genwoordige leven geel ſmeeckelyckhepts heeft / 

Waer mede het ons aentreckt / grootẽ (chin des 
tuftichepts/ behagdeljchhepts ende ſoeticheyts 
Geeft / Waer doo Get ons aenlockt: foo ift ons 
grootelijck noodich dickmael afgeroepen te Woz: 
den / op Dat wy door ſulcke verlockinghen niet 
Betaovert en Warden, Want (ick bidde u) Wat 

weber ſoude Get weſen waert Dat ons alle tijt alle goet 
ende geluck over quame / dewyle wp nu althts 

Duciek raes Wet teghenſpoet aenghevochten zijnde / niet en 
luckende connen ontweckt worden om onfe ellendichepdt 
ent, te Overdencken?+®Dat Get leven des menfchen is 
$facegera, ghelyck roock ende ſchaduwe / dat ents niet al 
zepderstszge Leenljeh Den gheleerden bekent / maer De gemepz 

rte man heeft Dat oock Loor een ſeer ghemeyn 
ſpreeckboort: ende dewyle zp (agen dat het een 

Dat felbe 
o:t bewe⸗ 
fen upt het 

De blintheyt Pele ſchooue fententien verciert· Maer daer en 
des ——— is bynae gheen dinck dat Wp foo ſuyelck over⸗ 
jckenooz legghen / of mu ghedencken. Want wp volghen 
Beels, alte onfe poornenen / ghelyck of wp ong felven 

hier op der aerde onſterffelyckheyt voorſtelden. 
Iſt Dat wy met den dooden gaen om te begraz 
veu / ofte opde graven Wandelen / dewyle Wp 
get beelt des doots dan Lao? oogen hebben / ſoo 
phitofopheren wp ſeer wel ban de pdelhepdt dez 
fes levens / hoerazel wp en doen Dat niet althte/ 
want wp en worden Dickmael door fulcke Din: 
ghen nier gheroert. Maer ats het gheſchiet / ſoo 

De phuoſo⸗ gheduert fuiche philoſophie cenen doghenblyck 
pie der she ts / De welche vergaet foo haeſt als Wp den 

‚HeEDEnE rugghe'ghekeert Hebben / ende Wy en behouden 
ben berlans niet De alderminte gedachteniffe daer van: epnz 
gen) en Duert Delek zp vergaet ghelijck een toejupchinghe in 
er cen luſtich fchoufpel, Want wp en vergeten niet 
gogenblick, Alleculijch den doot /maer oock Dat wp ſterffelick 

úu / ghelyck of Wp nopt pet Daer van gehoort en 
babben/ ende vervallen in een forgelaofe gheru⸗ 
5 der aertſcher onſterffelyckheyt. Iſt dat 
iereñtuſſchen yemandt ons Dit ſpꝛeeckwoort 

vᷣodorztbrengt: De menfche is cen Dier van eenen 
Daghe : Wp bekennen dat wel / maer met foo 
clepner bedenckinghe / dat dies niet te min in 
onfe herten dit ghedachte blijft / dat wp hier ful- 

gaemoe/dat EM eeuwicblijck leven, Daerom wie can egghen 
pet erupee dat het niet alleſins noodich enzp niet alleenlyc 
woodich18/ met Woorden / maer oockt met ſoo veel beproe⸗ 
Walenisbe Pingben als het mogbeljekie / overtupcht te 
berwecke wordenvande ellendighe conditiejdes aertſche⸗ 
Wozbentot Tevens, Mant noch als Wp overwonnen ende 

be bedenk: ptoertupcht zjn / en laten wp niet af Dit teghen 
e ves toecos Waordich leven (oo Dwafeljck te verwonderen / 

menden les Dat wp daer doo? wederflaghen Worden gelijck 
had pf het upterfte epude alles goets Daer in vervaet 

Cbeſluyt 
Ham tboor⸗ 

richeyt uptdryft: op dat wy de werelt verach⸗ 

2 7 Want tuſſchen deſe twee en is geen middel: 

derwÿſt ende leert / ſo betaemt ong oock Dat wy. 
hem hooren als hy ons roept / ende onfe flapt: 

‚tende / met gantſcher herten nae de bedenckin⸗ 
ghe des toecamenden levens ffaen, d 
Ô Maer de gheloovighe maeten hem felven tot Horas 
uleke verachtinge des teghenwordighen levens genwovzeich 
Wennen / Waerdoog fp niet en comen Dit leven ieven niet te 
te haten / noch oudanchbaer tegent God te zijne, beachten, 
Want heeel dit leben bol ontallijcke ellendic: ronse. 
heden is / fao Woet het nochtans te rechte onder gesis ban 

‚de goede gaven ende ſeghenen Gads gheacht. Bods gunſte 
®aerom ift Dat Wp het niet en achten voor een — 
Godlycke weldaet / ſo zjn Wp nu niet wepnich * 
ondaũckbaer teghen Godt / voornemelck moet 
her den gheloovigen een ghetupgeniſſe dergod⸗ 
Welver weldadicheyt zjn / dewyſe het gebjecl tot 
voorderinghe haerder falichepdt Lerordent is, 
Wanteer hp ons de erve der hemelfcher alozie 
openbaerlyck geeft / wil hp met mindere be wijz 
finghen Gem felven bewyſen onfen Dader te zy⸗ 
ne : te weten / met de goeden die ons daghelher 
gefchieden. Daexom dewyle Dit leven ans Dient 
om de doetheyt Godts te verftaen / fulten Wp de 
walghe daer Ban hebben gelijck of daer niet een 
bryſe goets in en Ware” Baerom moeten WP maer 
dit ghevoelen ende Defe ghefinthepdt aen nemen/ hoven jo ver 
dat Wp Dit teghenwoordich leven rekenen ons maeut moe 
der De goede gave Gods die niet te verachtenen HIDE 
zijn. Pant of ſchoon hier ban gheene ghetup: te danken 
gheniſſe der Dcheiftuer cen Waren (De welcke ende te vzjjz 
feer bele ende ſeer clare zyn) foo bermaent ong len · 
oack ſelfs de natuere Dat Wp moeten God dane: 
ken Dat hp ons tot het licht deſes levens ghe⸗ 

\bzacht heeft / dat hp ons dat laet ghebrucken / 
fake was feer nutte weten / fa hebben zy die met | dat hp ous alle nootſakelycke behulpingen geeft 

em dat te bewaren ende onderhouden. Ende wp 
hebben beel meerder oorſake ifk Dat Wp overleg: 
ghen dat wp in dit leven eenichfing tot de eer⸗ 

ſyckhepyt des hemelfchen vrijer voorberepdt wor⸗ 
den, Want de Heere heeft het alfoo verordent / Want naden 
dat de gene die namaels ſullen in den hemel ge⸗ Frie op Des 
croont Warden /_ eerft moeten Gier op der aerde neer cou de 
ſtryden / op Dat fp niet en triumpheren eer fp DE overtoinnin:, 
fwaricheden nae des erychs doorcomen zijn/ Se enDene 
ende de overtuinninghe berereghen Gebben. Bo: zen untisers 
ven defen ig daer nach een ander oorſake / te Wez cozenen in 
ten / dat wp in Dit leven beginnen doo? meni⸗ *— rd 
gherleptweldaden de foctichept der Goddlijcker ech gelext · 
‚mildichept te proeven ende ſmaſten / op dat onz 
fe hope ende begeerte verfcherptende gheftercht 
‚worde om fijn volcomen openbaringhe te bez 
gheeren. Als dit (al vaſt zijn dat Dit aertfche les 
‘gen een gave Der Godlycker weldadichept is / 
‚om Der Welcker Wille Wp aen hem verbonden 
zyn / ende behooren ahedachtich ende danckbaer 
te wefen / Danfullen wy bequamelijck afdalen 
omde ſeer ellendighe conditie Daer Lan te aen⸗ 
mercken / te weten / op dat Wp Lan de onmatiz 
ghe begheerte deſes lebens / tot de melee wy 
(ghelijck boven gheſeyt is) van ſelfs door na⸗ 
tuere gheneghen zijn / ontwerret ende afgetroc⸗ 
ken worden. Í 
4 Woort al wat der verkeerder Liefde deſes le⸗ Hoe dat op 
vens benomen wort / dat moet tot De begheerte Werpen 
des hemalfchen levens ghebzacht Worden. Gek poozoigne 
bekenne voorwaer dat die ſeer Wel gevoelt heb⸗ reen ruiien 
ben / dat het beſte is niet gheboren te worden / matighen. 
ende het naeſte / ſeer corts ſterven. Want dewijz 
le fpfonder Godts licht ende ſonder waerachti⸗ 
he Meligie waren / Wat mochten fp in dit even 

fien, dat niet ongheluckich ende grouwelijck cn 
Wagt Ende het en was niet fonder gozfakie ende 

reden 



Cap. Oe Ë : 

reden Dat ſommige ín den ghebaorte-dach droef⸗ 
heyt eñ tranen /ende inden ſterf-dach groote blij: 
fchap beweſen hebben. Maer fp deden dat ſon⸗ 
der nutticheyt:want de wijle fp Ban de rechte lee: 
re des geloofs beroeft waren, fo en fagen fp niet 
hoe dat Get gene Dat in hem felven noch ghelucz 
ich noch be geerlijc en is Den Bodfeligé tot geet 
gedijet. Daerom moeſtẽ fp haer oordeel met Bers 

Derde Ewwijfelinge epndighen-Zo ſullen dan de geloovi: 
toobigenin gein de weerderinge deſes tegenwoordighen lez 
be weerde⸗ bens / altjts die voo? oogen hebben / te wetẽ / al 
cn eſes fpverftaen dar dit levẽ mhem felë niet anders 

y dan ellendicheyt en is / ſo ſuͤlen ſy dies te blpmoe⸗ 
diger henfelven geheel voegen om na het toeco⸗ 
mende en eeuwige leen te ſtaen. Eñ als wp foo 
verre gecomen zjn dat wp dit leven met den toez 
commenden overlegghen / dan machmen dit tegen: 
woordich leven met alteenlije geruſtelick verach⸗ 
ten / maer oock hp het toecamende vergheleken 

— gantſchelyck verſmaden eñ verworpen. Want iſt 
Ebil.ꝛ.ꝛo Dar de hemel anfe vaderlandt is / Waris dit aer: 
Een verge⸗ Difch leven anders Dan eẽ gevanchkeniffe ofte Lal: 

En fonder 

lijckinge linckſchapIſt dat De verhuyſinge upt deſe Wez 
Bens tt relt ig De inganc tor Iet ſeven wat is dan de we: 
32e Cor.5.1. xelt anders dan eén grafdert in de werelt blhven / 

Wat is Dar anders Dann den doodt verſoncken 
zjn: Iſt dat ban defen lichame verloſt te wordẽ / 
is / tor valcomen bephept ghebracht worden, wat 
is het lichaentanders dan ef gevanckeniſſe? Af 
dar de tegenwaordichept Godts gebeupeken/ de 
opperfte ſomma der geluckichept ts / iſt dan niet 
een ellendich dinc Die te Derwent u zijn Wp vreẽ⸗ 
delingen van God / tot dat wpupt deſe Werelt cor 
men. Daerom iſt dat dit aertfche leven met den 
hemelfchen wordt vergeleken/fo mach het fonder 
twijfel wel lichtelijk berfmaet eft als dreck ver⸗ 
treden Worden. Ien moet het voorwaer nem: 
mermeer haten / anders ſo verre het ons houdt 

te Der fonde onderwogpen : hoewel defe ſelve Bact 

20031546 

Boe herre 
Dit tegens 
woozdige É 
ben te haten er moet niet epgentljck fien op Dit leven. JRaet 
fe hoe het ſy / fo betaemt Get dat wy alfo haten ofte 

perworpen/ dat Wp zijn epnde begeerende/ oock 
berept zijn nae het goetduncken des Heeren daer 
in te blyven / te weten / op dat onſe walghe ende 
verdziet Berre fp vanalle murmureringhe ende 

Pet wort ¶onldtſaenhepdt. Want het is gelijck cen ſtatie 
Hergeleken 3 Ende verordende plaetfe inde welcke ons De Wee: 
bpeeufchilt ve gheftelt heeft om Die te bewaren tot dat hp 
Ere g, Ons wederom roept, Paulus beclaecht wel zijn 

conditie / dat hp langher dan hp begeerde aen 
Philraze het licrhame gebonden Was / ende verſocht met 

grooter begheerte om Daer Han verloſt te wor⸗ 
Den, iet te min op Dat hp den bebele Gods abe: 
hoorſaem fp / foo belydt hp Gem ſelven tot bepde 
berepdt te zijne £ om dat Gp bekende hem felven 
Gode ſchuldich te zijne! Dat hp zijnen naem door 
doot ofte door leven / verclare, Ende het omt 
Gode toe te veropdenen en oopdeelen Wat meeft 

waer ugt tetziju eere is dienende, Daerom ift dat het ons 
nietenis gez Betaemt Gode te leven ende te ſterven / foo moe: 
eozloftte ben wy het eynde onfes levens ende doots hem 

en Wille 
Gods, 

Het III. Boeck. 
Des doots Beven cft verſcheicken / geljtk Lan een 
geheel grouwelie et ongeluckich dinck. Bet en is 
geen Wender dat onfe natuerlijck gheboelen berz 
grouwelt/alg het van onfe berfchepdinge hoort: 
maer het en is geenfins te verdraghen / dat in een 
Ehziften herte geen licht der Godſalichept enis/ 
het welcke defe Heeefe Door meerder vertrooſtin⸗ 

Fol, 1315 | 

ghen overwinne eñ uptbluſſche: want ft Dat Wp De eerſte re⸗ 
oberdencken dat deſe ongeſtadighe / gebeeckeſjc⸗ den. 
ke / verganckelhcke / berdervelijche/ verweckte / 
er verrotte tabelnakel onſes lebens / daerom gez 
beokeu wodt / om dat wy ſouden tot bafte/ vol⸗ 
maechte/onverganckelicke/ eñ hemelfche eerlijcs 
heydt weder opgericht worden / ſullen Wp niet bez * 
dwengé worden vperichlick te begeeren dat onſe 
natuere bzeeft eñ vliet? Iſt dat wp bedenckẽ dat Derweene 
wp doa, der doot worden upt onſe ballinckſchap reden. 
wederroepen / om in onfe vaderlant/jae in het hez 
melfche baderlant te Woonen/fullen Wp daer upt 
geenen trooft gecrijgen £ Maer daer enis gheen Antwoort 
dinck dat niet en begeert te Blijven, Pat bekenne op een tegen 
ic voorwaer / eñ daerom feage ick Dat Wp behoorẽ worvinghe· 
opde toecomende onſterffelyckheyt te fien /in de 
welche wy cen vaſte geduerige conditie geerjge/ 
díe nerghens op Ber aerden ghevenden en wort. 
Want Paulus leert feer wel dat de gheloovighe 2eLozs 2e 
blpmoedichljck nae den doot voort gaen / niet 
omdat fp Hillen ontcleedt Worden / maer _ 
Dat fp begeeren overghecleet te worden. Sulſen me verde rea 
de onredelijche Dieren /jae oock De creatueren Die den/genas 
fonder leven zyn / tot hout ende fteenen toe/ haer Men vam: 
teghenwoordighe pdelhepdt Wetende / nae den nifre/erde 
laetften Dach Der wederopftandinghe upt ſien / ban het mina 
om met de kinderen Godts van haer pdelhepdt (le tor bee 
vetloft te wordemende en fullen Wp die met nac: meeſte. 
tuerljek verſtant begaeft zijn/ende boven natue⸗ 
te door den Gheeſt Gods verlicht zjn/ onſe herz 
ten niet Boven deſe Berrotte gerde opbeffen/ als 

* F 

Rom. .iꝙ. | 

nige gelijcke⸗ 

van onſe weſen ghehandelt wort? Waer heten 
is hier gheen plaetſe/ noch icken hebbe hier niet — 
vodrgeñomen teghen deſe ſoo groote verdraept⸗ 
heyt te handelen, Ende ick hebbe in Het begin 
gheſeyt dat ick in Dit boeck niet en Wil aen nes 
men ghemeyne plaetfen in Get breede te hande⸗ 
ten. Gek (oude fulcke bevreeſden hertekens taz ven) verraaro 
den Dat ſy het boeek Cypriani bande ſterffelhe⸗ ve ingetups 
heyt laſen / waert dat fp niet meerdith en Waren geffen. 
tor de Philoſophen ghefonden te Warden / op 
dat fp fiende Wat verachtinghe des doodts die 
voorhouden / hen felBen beginnen te ſchamen. 
Noehtans moeten wp Dit baft houden / Dat nie: De vijve 
mant wel inde ſchole Cheiſti geleert heeft / ans veden/acna 
ders dan Die den Dach des doots eft Der laetfter Mer ende 
wederopftandinghe met Blfchap verwacht, pnscen 
Want met Dit teechen befcheift Paulus alle De hor. 
gheloovighe / ‘ende het is der Schriftuere ghe⸗ Cu-3. 
meyn dat ſy ons hier toe bertmaent /foo Wanneer 
fp ons wil een bewijs van gronbelijche 
voor ooghen (ellen. Derheutht u(fept de Heere) Lute.⁊ 1023 
ende heft uwe hoofden op / Want uwe verloſſin⸗ 
ghe is nae by. Ach bidde u / is het redeljek dat 

De vierde re⸗ 

overgheven:maer alſoo / Dat wp onſe doot bre: S het ghene dat Cheiſtus heeft ghewilt foo erach⸗ 
richlyck begheeren/ ende altjts bedencken:ende tichh Gebben om berhenginghe ende blpmoedicz 

_ Dit leben om Der toecomender onſterffelyckheydt | hept in onfe herten te be erken / in ons niet anz 
Wille verachten) ende om De dienſtbaerheydt der | ders dan verſchrickinge ende droef Bepdt en maz 

Saerente⸗  fondebegheeren te verlaten / foo 
gen/fuicke den Weere belieft, al 
—— 5. Maer dit is eenen Wonderljcken ongeſchic⸗ 

— na⸗ veele Die roemen hen ſelven Chrſtenen te zijne, 
wie ae doots pooꝛ deſe begheerte Des doodts ſo groote vreeſe 

ten ende onnatuerlijcken dinghe abeljck / dat ende plompe begheerljekhept des vleeſchs hier 

| 

Wanneer het ke Iſt dat het alfa is / Wat roemen Wp noch 
dat webhemtotcenengldeefter hebben ®aerom 
faer ons wijſer worden. Ende hoewel de blinde f 

Ù — ——— 
teghen ſtryt / laet ons niet ontſien de toecomfte op het cade 
onfes Heere / nier alleenlyck met wenſchen / outer berlofg 

Daer van hebben / Dar fa door allerlep meldinghe | maer oock met ſuehten ende ſtenen ghjelijekk cen 3E 
feer gen 

pingeende 



Gap.1 o. 

feer gheluckighe ſake te begeeren. Want Gp fal 
ons comen alseen verloſſer omt ons upt Defen 

afgrondelijcken ſtroonn⸗ val des quacts ende der 
elleudichent upt te treckẽ / eñ inde falige erve des 

rens levens ende zijnder eerlyckheyt beenghen. 
Ee “6 hHet is vaorwacr alfo/ het gantſche volck Der 
ben (tant de- gheloovigen fo langhe als fp Giet op der aerden 

fes levens. _Ywaonet/ moeten zn gelyc ſchapen tot de (lacht: 

Bom835,, banchigeropdent/ op Dat zp Chzifto Garen Goofde 
— gelyckformich worden. Saerom ſouden zp De als 

der eilendichſte zijn/ waert dat zp hare hertẽ niet 
na den hemel opbeffende/ en overwonnen al Wat 

inde werelt is / eũ het aenften der teghenwoordi⸗ 
Pſal.37.35. ger Dingen voorby en gingen HNierentegen als zy 

pester gemmzacl haer hooft ſunen bou, alle acstfche dins 
Be bedenckinz gen verheven hebbe / of zp Dan ſchoon de godloo⸗ 
ge des toes fe ſien in ryckd om eñ eere bloepen/ groote vrede 

gomenden Ie: geben in cierljckbepe / eft overvloediehept aller 
dinghen hooveerdich zyn / allerley welluſt over. 

ploedichlijc hebben:bovs deſen / of zp ſchoon Doo? 

der godlooſen booſheydt gheſtooten / door haer 

hooch noedicheydt verſmãet / door haer gieric⸗ 
hey berooft / ende door eenige ander luſten van 
Gen gequelt worden; fa ſullen zp oock in ſulcken 

aenftoot eft verdriet / Gen ſelven lichtelijc onder⸗ 
Gouden. Want fp ſuſlen Dien dach boog oogt heb: 

d ben / inden welcken de Meere zijne geloovige fat 

Efairs.S inde ruſte zjns vrijer ontfangen / alle tranen ban 

Apot. ·i7· Bare oogen afwiffehen/ mer den cleede Der eer: 
fichept en bljfchapbecleeden / met onupt{ipzekez 

tche faetichept zynder gheneuchten voeden / en 

tot ghemepnfchap zynder hoochepdt verheffen) 

famma/ geweerdigen hen zijne geluckicheyt me: 

de te deplen. JD aer De godlooft Die op Der aerden 

fu!len geblaept Gebben/fal Gp inde upcerfte (chan: 
De worgens Gare wellufter fal Gp cor crupemghe 

eihanr te eñ quellinge) + Baer lachen eñ blpfchap tot Wee: 
ban der aode men eft crupfelinghe der tanden veranderen:haer 
— J7 — ruſte falhp door grouwelycke quellinge en pric⸗ 

DK Refpge Det confciërie Gftozen/Gaer oncupfchepde 
Faacegs48e fl yp amet onuetblaſſchelyck vper ſtraffen: ende 

… fatooch hare Goofden den Godfatighen onder 
Mal.a3. Worpen / Der welcher Wtfaembept fp mifbrupeht 

hebben. - Want ghelyck Paulus berupeht / Dit 
vTyerdó ig rechtveerdichept / den eſſendighen ende te an 

rechte verdruckten verlichtinghe gheven / eude 
den boofen Die De Godfalighe verdrucken / ver: 
druckinghe op legghen/ als de Heere Jeſus hal 
upt den hemel gheopenbaert worden. Dit is 

boorwaer onfe cenighe trooſt; alg deſe wordt 
wech ghenomen / (oa moeten Wp den moet nier 
gerlogen gheven / ofte Wp moeten hem met pdele 
bertrooftingen defer werelt tot onfe verderf bez 
fmeeren ende beſtrycken. Want de Prophete 
claecht-oocht felve Bat Gem de voeten ghewanc: 
felt hebben / als Gp te langhe was mde over: 
jegginghe Ber geluckichent der godloofen: ende 
Dat hp niet anderg en heeft connen blijven ſtaen 
de / dan als Gp in het heplichdom Gods getreden 
zijnde / zijne agen tot het uprerfte epnde Der god: 

toofensende godfaligen gewemt heeft. Op dar ick 
met eenen woorde beflupte ; Het crupce Cheiſti 
triumpbeert dan eerſt inde herte der godfaligen 
over Den duovel / over het vleeſch / over de ſon⸗ 
de / ende ouer de godloofe / alg DE ooghen op de 
macht der wederopftandinge acflagen worden. 
— — — — — — 

4 

De laetſte 
reden haer 
oogen heb⸗ 
be De ap De 

Pfal,73e ze 
ki 

@'beflugt. 

Goe 
Hoemen dit teghe ——— zijne behulpinghen 

moer abebjupken. i —— 

jog voodie Ef 5 
Ja; Des lee M Et ſulcke onderwöfinghe cert de Schrif- 
ik ; tuere Ang ghenoec [waelche hes rechte ghe⸗ 

Hoe de ghenade Chriſti ontfang hen wort. 4 

— — — 

bruyc Der aertſeher goeden fg; Waer van menin 
de fchichinghe des levens wet en behoort onwe⸗ 
tende re zijne. Waut ift Dat Vp moeten leven / ſoo gever, 
moeten Wp oee De noodige behulpingen defes lez 
vens gebeupeken/ noch wp en connen ooc De Dine 
gen uiet iten Die meer ſthynen der gheneuchte 
dan Den noot te Dienen, Zoe moeten Wp dan eez 
nige mate houden / op Dat Wp met fupverder cone 
fcientie alle Dinc gebaupeken / het (p tot noot fakez 
tichept ofte tot geneuchte, Deſe mate leert ong . Coꝛ .5 5. 
De Heere / als hy leert Dat dit tegenwoordich lez 1-Wete 1 14 
gen / den zynen is alg een peregrinagiejofte vers HE BEHEUPE 
ve reyſe / met De welche fp arbepden dm in het he⸗ bele | 
melſche rjcke te comen, Iſt dat wp moeten ale levens, | 
teen door Dit aertijchke Doop repfen/ fp moeren wp | 
fonder twyffel Ger voet Des werelts alfo gebrupe 
ken / Dat her onfenloope meer helpe dan verhin⸗ 
dere, Daerom ract-ong Paulus net fonder ooz⸗ Coa⸗.31 
fake Dat Wp defe werelt fallen gebzupchen gelige zi· 
oft wpfe niet en ghebruyckten : ende Batmen de 
beſittinghen moet met fulcken moede coopen 
gheljekmen(e vercoopt. Maer dewyle defe DS onmatte 
plaetfe ſeer ſübberich is / foo datmen op bepbe Bien top 
den lichteiyck (oude vallen/ foo moeten Wp ars midene 
bepden om onjen Boerte flellen Daer wp gheru⸗ 
ſtelyck ende onbevzeeft mogen ſtaen. Want daer 
zyn fommige gheweeft die anders goede eũ hep: 
ige menfchen Waren / dewelckẽ inde dat de 
anmatichept ende overdaet der ongebonden bez 
geerlyckhepydt / altyts Ban den reghe! af dwalen / 
alg fp niet ſtrenghelhck bedwonghen ende den 
toom inghehouden en wordt / ende begheerende 
ſulck quaet te beteren / ſo is hem eenmiddel alz 
teen voorghecomen den weicken fp ghebruyckt 
Gebben: te Weten / fp hebben den menſche toegtyez 
laten dat hp De goeden des lichaems ghebruÿcke 
foo herre het noodich is, Deſe vaet Was wel Eerftelijchy 
Sodſyck: maer fp waren Beel te wreet eñ ſtren dieaite free 
ghe. Waut fp hebben De confcrentien met nauwer —— 
ſtricken gheſtrict dan daer mede ſy door Gods 
woort zyn — welche feer forge'c is 
Eñ de noot Daer van fp (prakken / Was hem felvé 
alle Dinghen onthouden / fonder de welche men 
conde leven. Ende alfa na haer ghevoelen en 
foudemen boven broot eñ Water nauwe moghen 
pet meer gebruycken. Andere zijn noch ſtrengher 
geweeft/gelijck men leeft van den Chebanifchen 
Trates / dewelche zijnen {chat Geeft in de Zee gez 
Worpensom dat hp meynde dat hp daer Doo? fou: 
De verdorven worden / hadde hp dien niet wech 
geworpen. Maer hbierenteghen zijnder te deſẽ rij: 
de vele die een voorwendinghe eñ decſpaen (oecz 
ken om De onmatichept des vleeſchs m het ghe⸗ 
bzupe Der ttlycker dinghen te decken ende ont: 
ſchuldighen / ende hierentuſſchen der dertelhept 
deg vſeeſchs eenen wech te makensende houden Daer na / de 
alg feker ende vaft DWelck ick hen gheenſins toe orgefchickts 
en late / te wecen / datnien defe vaphepdt niet en BELHDE 
behoort met eenighe matinghe te vernauwen/ des bles 
maer Datmen cen veghelycken moet tae taten, ſches. 
dat hp ghebruycke foa veel als hy nae zijn con: 

| fcientte fret hem geoorloft ce zijne, Ick beken: 
ne wel dat De confcientien hier niet en tonnen + pengaende 
noch moghen aen eenighe ſeker gheſtaeckte met bet eerſte / 
ghebonden Worden. Maer dewyſle de Scheif⸗ — pn 

tuere ons ghemepne vequlen des vechten gije- Sone beeft 
Beuper leere / ſoo moeten wp het voorwaer daer uiet alleen 
—F —— —— — 
2 it ſal eerfte zijn / dat het ghebruyck der 
gaben Gods niet en feplt alfmenje corbat epnz shan me 
De ghebrupekt / tot het welche de auteur felue bebageliicke 
ons die gheſchapen ende berozdent heeft: magt fo Deeftfe berbeugiuge. 



Cap. 10. ‚nsHet IPIBoeck. on»: | Fol.132, 

tot anfe perderf” Daerom en fat niemande den, fan groot behaghen in marmer /, OUt / ſchilde⸗ 

wech vechter houden dan Die dit ennde falmeerz-| xyen ende maelderien / dat fp marmeren wor⸗ 

ftichtijck aenſien· Nu it dat Wp oberdenckẽ tot den ende in metael verandert Aende den ſchilde⸗ 

wat epnde hp ons het voedtſel gheſchapen heeft / ryen ghelhek worden. Andere Worden door de 

foa fwllen wp bevinden Dat hpt niet alteeniijeke! reuche Der keucken / ofte doorde luftichent van 

ygoi den noot / maerdack tat behaghelhcekheydt⸗ andere reucke alfoo verfkopt / bat fp niet geeſte⸗ 

ende beblijdinabe heeft ghegheben.” Aſſoo m de, Wer en connen riechen, Dit feae machmen oock 

gleederen heeft ho miet alteenlijck den noot/maer,, andere fien, Soo if danopenbaer dat De vry⸗ 

huheeftſe tot onſe vodrdeer geſchapen / ende niets Gept/Dat het berftant berfticht tept : vele hebben 

gockt de cierlijckhept ende eerbaerheyt gengeſien. hept des miſbrunckr door Defe aenmerchinahe- 

Fn erupden / Boomen /ende pruehtenis het epno | Wat inghehouden eude bedwongen Woet / erde 

de niet alleenlek menigherley ghebruyck / maer, dat de regel Pauli beveſtieht wort / dat Wp met 

gok de acngenacmtepdt in de-aagen ende luſtie⸗ en {uilen het nicefch beſorghen tac ſyne beghe er⸗ 

hedt der reucke. aut ware dit niet waerach⸗ ſyckheden / de welche (onder mate ende den 

kf tich/ fa en ſoude De Prophete niet ander De wel uptbzeken/ift datmer haer te veel toe gheeft. 

De fereucke Daden Godts vertellen / dat de wn Der meu | 4 Maer daer enis gheen felkerder noch corter 

bes Drophe⸗ felyem herte verlicht / dat de olpedes menſchen wech dan die ons Door De verachtinge des ter 

abal sojery, genfichte luthtich maeckt. De Scheiftuere en | ghenwoordigen ſevens ende bedenckinge der he⸗ 

* faudenter alfonune:-tot. prjsder. mildichendt melfcher onſterffelyckheydt ghemaeckt wodt 

Gade verlaten, dat Gn alie ſulc ke dinghen Geeft | Want daer upt comen twee requlen. Ce weten: 

den menfche ghegeven. Ende de natuerijehe ga⸗ Dat de ghene die defe werelt gebeupeken/ ſullen 

gender dinghen ſelve geven genoech te kennen, | gheſint zyn ghelck of (p die mier en ghebrupek⸗ 

waer toe ende hae verre men. dit mach gebruyc⸗ ten : ende Die Wijven trouwen! ghelck of ſy die 

Dot de be⸗ Ken, Dale Deere foo graoterfchaonGept mde | nieten trouden,; ende Die coopen / ghelck oft fp 
— bloemen geſchapen hebben / de welcke van ſelfs | niet en cochten / ghelijck Panlus ghebiet. Len 

tu onfe oeghencomt / ende foo groote foetichepdt, anderen / dat fp armoede alfa wel lieffelijckt ende 

der reuche die in onfe neufe VIoept / ende tal Get | Wdrfaemtijch./ „als overvloet matichlyck Wez 

niet gheaosloft wefen datmen doe? ſulcke fchaon: tente draghen. Die beveelt deſe werelt te ghe⸗ 

heydt ofte goede reuche gheraertworde* Aar } brupeken ghelyck oft meu Die niet en gebruyck⸗ 
Beeft hy met de caleuren ende verwen alfoo on: | te /_die en raepvuietalleenljck De onmarichept 

perfchepden / omdat hy Deen fandeaenghenaz | Der Kele in ſpyſe ende dranck unt / noch te groote 

meemaken dandander £ Wat £ weeft hy wiet weerdichepdt / oncupſthept / eerſoeckinghe / oo⸗ 
de goude ende flere / ende voore/ ende mat: | veerdiehept /-groatfehept/ epgBenfinnichept / in 
moge’ ſueke aenggenamichepder in ghefchapen/ | tafelen hupſinghen / ende cleederen ; maer oock 

waer doos fp fauden boven ander metal ofte | alle ſoꝛge ende gheneaHenthept die den menſche 

gheſteente dierbaer worden. Eyndelyck / heeft | af lept aft verhindert van de bedenckinghe dek 

Aom. 3: 144 

Deſe dingen 
atlefuilen ws 
{oo berze 
verachten / 
faa berre het 
ſtichtelick is / 
om re bez 
Denken Dat 
gemelfche 
leben. 

.Coꝛ.7: 316 

Dit bedene⸗ 
ken wort 
untgebluſcht 
door al te 
groote liefde 
Der geſchabe⸗ 
ner dingen. 

níet veele dinghen boven het noodich ghe⸗ hemelſchen levens / ende neerftichept in de oeffe- 

zuyck / ons aenghenaem ghemaeckt? ninghe der ziele, Either is voortyden waerach 

Derhaven 3. Daexom laet varen dẽ ourenſchegcke ende tic hihck van Catone gheſeyt / dat groote ſozch⸗ Eerftelijch) 

gaimenbere weeede Philofophie / die anders ziet Dan Get  vuldichepr in de cieringe Desslichaems/ is graa- Door obers 
fieengigbepe woodighe ghebzupek der rveatuêren toe latende) | te forghelaafhept in de deucht. Ende het pleecht ““E* 
geen vlacte ons miet alleenlch booſelhck em berooft van de | een oudt ſpreeckwoort te zijne / datde ghene Die 

Berleeren. _gegorlofde der Gadlijcker weldadichept : mat | feet becommert zijn in de ſorghe Des lichaems / 
en can aock niet bljven ffaende/ ten zy Dat fp den | ghemepnlijckdeforge der ziele vergheten. Soo 

menſche wan alle fimnenende gevoelen bersove | Dan hoewel de vrpheyt der gheloovbigen niet en 

ende in eenen blatk verandere. JPâer men moet ‚mach aen ſekere maten ghebondenzijn / foo is 

ateooek dock niet mmopd'ander zijde de booſe begeerte | fp nochtans voorwaer deſer Wet onderworpen/ 

| Fie des vleeſchs wederſtaen / de welck geen mate eit dat fp moeten hen ſelven ſeer weynich toegeven: 

‘perreldept. Gaude/ten zp Dat ſy gheregelt worde: ende (ghjez ende Dat fp hierenteghen moeren met eeuwighe 
| liefs ick nu gheſeyt hebbe) fp Geeft haer beſcher⸗ | neerftichept arbepden ende hen ſelvẽ vermanen / 

mers / die onder Get deckſel der geoorlofder van niet alleenlijck overdaet te vermden / maer oock 
ten weet heydt haer alle dinck toe laten,” Ten eerſter fal- | om allen pdelenfchijn der overvloebichept afte 
Leen) men haer eenen toom aen Doen / iſt datmen acht | nijdenjen am neerſtichlyck toe te fien Dat sp upt 
Jee, Be Sad en el * * geſt — * dat wy et | —— niet —— On en * 
chepſelen autheur ſouden bekermen / ende hem Bor fijn | 5 e anderreghel ſal zjn / datde ghene dte: Daer nag 
—— goedertierenheydt tot ons / danck (eggen. Haer | clepne — — * ſulſen weten goor ets” 
gar oe kenmie fl we danckfeaginge wefenifk Dat afp u fel: | bat ldtfaemlgekte derven / ‘op dat (p niet Doo? eneonma- 
dan en an han Hen ijd an De Cler earn ended goets —— en WOP= mecrijcke bez 

‚ Der jeſt / ofte toc De Mercken der God: | den, Die defen veghel houden/die eñ hebbengee · geertyckhept⸗ 
Beede faliehept ende uwer beroepinghe onnut ende on | nen clepnen voortganck in de felgale des — 

deughende wordte? Waer bekentmen Godt als | ghedaen: ghelyck oock de gene Die ymmers niet 
praperck van Bet vleeſch Dao? te groote overuloedichept tot | Wat Haortganer in defen Deele ghedaen cn heeft / 
— ſchandeljcke oncupflgept uatbrekende / Door fijn | dan eenith dinck can Gebben waer mede hp ſou⸗ 

En Panter achetant ae hae banana werden, — 'N i nftent Waer Chꝛiſti te zijne. Jant boven dat bele andere ſou⸗ 

Seite ke Bane beo) haer afteinchererderinge os | aicten 9 fonantete armoe 0rtjurlaemtje ou oma 2 t nghe ons volghen : foo wiede armoede onlijdefaemlj 
Biermife fefenwerwonderen ende andere verachten iff — | Die bewift ghemepntijck * sein 
p;upcken, Dar wy ons door cterlijchhepdt ende fchaanGept ; gebreck in ozerbloedichent, Le weten /ick mep- 

der cleederen tot onbefchaemrbhept bereyde emde | ne dit / dat de ghene Die hen: fal ban een quaet 
voeghen? Waer bekennen wy Godt / iftdatau-| elect fchamen / Die fat hem ineencofkeljcksclect 
fe ſumen ende aogen ap De ſehoonheyt onſer clee⸗ verheffen: Die met ecn magher maeltgtnierte 
deren flaen? Tant vele menfchen begheven alle vreden zijnde / door begheerte eender leckerder 
hare Gamen alſoo tot welluft ende behaghelijck- [aarts ongberuft ig /-diefaloock lecher ſpyſe 

onmatich· 



Capt. 

ſullen ge 
De welcke alle 
miſbzunck 
vxerboden 
Beefte 
Mute 16eze 

banons,dat Want hp Weet met wat edn ae 
tis ontſteken / me 

aen en Dans Est 3 
gen, niemant lichtveerdichlyck en foude bupten fine 

Hoe de genade Chrifti ontfangen wort, 
ghevoecht worden » Want dan en fal niemands 
doo? epghenlichtweerdichept gedreven worden / 
on meer te gengaen / Dan fijn roepinge draecht: 
want hp fal weren Dat het hem niet gheoorloft 
en is / oger ſyne palen te treden, Tie onedelis/ 
en ſal niet noode noch ongeeren epgen leven / op 
dat hp de plaetfe daer mhpvan Godt gheftelt 
ig / nieten verlate. Waerom dit en fal in ſor⸗ 
ghe / arbept ende moepte / ende andere fwariës 
heden geen cleyn verlichtinghe zijn / als een pez 
ghelyck fal Weten dat Godt malle defe dinghen 
hem ẽeen leytſman is. De Overichepdt fal te liez 
ver hacr ampt bedienen : cen Hupfvader fal te 
liever aen fijn werck verbonden zjn: een peghe⸗ 
lick fat iu fyn wyſe des levens te liever onge 
mack / ſorghe /verdzier / ende benautheden dra⸗ 
ghen/ ende verteexen / als fp fullen feker ziju dat 
eenen pegelijcken fijn laft ig wan Godt opgelept. 
Wier upt falmen oock uptnemenden trooft heb⸗ eeen uotnez 
ben/dat gheen werck foo werachtelijck/ noch ban menven 
foo clepnder weerde en is / ſoo verre alfmen daer trooft. 
in ſjn beroepinghe bolcht / dat voor Godt niet 
cierlijck ende Dierbacr gheacht enzp. 

Het xj. Capiutel, 
Van de rechtveerdichmakinghe des geloofs, ende 

En eerften van de befchrijvinghe des nams ende des 
InCX. 

+Op dat ep 
de ſtalcke te 



_poele ghe⸗ 

Cap.rx. nons 
Eerrierien, Veerdicht : Boor hef ghelaave gerechtueerdicht 
tar Dar is Worden / ofte dao? de wercken gerechtveerdicht 
tefeggen/ oden. Dit wort gefept voor God ahem 
eenn veerdicht te worden / Die Booz het oordeel Gods 
werden wort rechtveerdich geacht /ende-am fijn vecht: 
boer Bod, Meerdichent aengenaem 15. Want gelijck de on: 

eg grouwelick is Loor de ooghen 
Baods /alſo en mach aack de fondaer voor Gods 

vooghen niet aenghenaem ziju / ſoo verre hp een 
fondacr is / ende faa lange bp fulck geacht oet. 
Dacerom fao Waer zonde ig / Daer bewÿſt haer 
gock de foon ende Wake Gods. Ende die wort 
gerechtveerdicht / die niet als een fondaer/ maer 
als rechtveerdich gheacht wordt / ende daerom 
voor den vecht ftoel Gods blijft ſtaende / Daer 
alle De fondaers neder vallen, Ghelijck wan⸗ 
weer een die onnoofel is befchuldicht 5ijnde/ voor 
tens Aechtvrerdighen Kichters richtſtoel ghe⸗ 

bꝛocht wordt / als het oordeel nae ſyn onnooſel⸗ 
heyt ghegeven wort / ſoo wort he bp den Nich⸗ 
ter gherechtveerdicht: alſoo wordt Die bp God 
gerechtgeerdicht / die wat Den getale der ſonda⸗ 
ten verloft zijnde / God heeft tot cenen ghetup: 
ghe ende Belchermer fijnder: rechtveerdichept· 
Do ſalmen Dan nae deſe Wijte van Dien ſeggen / 
Dat jp door de wercken gerechtveerdicht Wort / 
in wiens leven fulche repnichept ende heplictept 
ghevonden Wordt dat fp bp den thzoon Gods 
verdient de ghetuygheniſſe der rechtveerdichent 
te hebben « afte Die dao? de geheelheyt ende vol⸗ 
komenheut ſynder wercken / kan den oordeele 
Gods ghenoech doen · Ende hier teghen (al die 
Doo? het gheloove gherechtveerdicht worden / 
die ban de rechtveerdicheyt der wercken uptge⸗ 
aten zijnde / De rechtveerdichent Cheiſti door 
et gheloove aengrúpt / ende met Die bekleedt 

zynde / voor de ooghen Bode niet alg cen ſon⸗ 
Beſcheu⸗ daer / maet als rechtveerdich verfchijnt. Alſoo 
bmgedet legghen wy de rechtveerdichmakinghe ſlechte⸗ 
lakẽ ſeiſs · ick pt / Dat fp ig een aenneminghe waer door 

od ans heeft tot ghenade aengenomen ende 
Als rechtveerdich haudt. Ende Wp ſegghen dat 
deſe rechtbeerdichmakinghe is in de verghevin⸗ 
abe dert zanden / ende toerekeninghe der recht⸗ 
veerdichept Gods gheleghen. i 

Des 3 Baert zijn vele klare ghetupgbeniffen Der 
woots henligher Schriftuere am deſe fake te beveftie 
Gerteche _gúsen. Ten eerften en canmen niet gerfaken dat 
Ben) beelz 
Berten Ges 
bupdingee, 

Vaer nae/ 
wat het 30: 
Ghereeht⸗ 
veerdicht 
worden 
door de 
wercken. 

en der⸗ 
den / wat 
bet zp: Gez 
rechtbeer⸗ 

dicht wer⸗ 
den door 
Dei geloove 

Waots / rechtveerdichmaken , maer dewijle 

fat het genoech zijn de leſers daer Lan vermaent 
te hebben # Want fp ſullenſe upt hen (elven lich⸗ 
telick aermmetchen, Ach wil nochtans fammiz 
he voortbrenghen Daer deſe rechtveerdichma⸗ 

_Kinghe daer van wy ſpreken / bp name ghehan⸗ 

Zuerer,, Delf oost. Teu cerſten daer Lucas verhãel dat 
Ganenoe DE volck Etgziftum ghehaort hebbende / heeft 
fijne waer. God gerechtveerdicht / ende daer Cheriſtus fept 
bent laf ens Dat de rechtveerdicheyt Wordt Lan hare kinde 
erde ge⸗ ren gherechtvrerdicht · In deſe plactfe en be⸗ 
Tuc.⸗ . zy. dupt dat Woost / rechtreerdighen, niet rolt: 

beerdichept gevben: want God heeft altts vol⸗ 
enen rechtvcerdicheyt / of ſchoon de gaut ſche werelt arbeyt om hem Biete ontuemen enoch 

n bedunt oock niet de lcere rechtveerdieh ma⸗ 
ken / want fo is rechtveerdich upt haer ſewen. 

Maer bende deſe wijfen van fpzehen zijn ſo veel 
te ſeggen als Gode ende ſynder leere psi ende 

2 Dan een HOF geven welcken fp weerdich zijn. Wederom 
als Chriſtus den Phariſeen verwijt dat fp hen 

recprehept geleen rechtucerdiggen / ſoo en verftact hp daer 
Aucns.ig. mede niet Dat fp rechtveerdicheydt verkrijghen 

Het I II. Boeck. 

Dit is Get epgen ende ghewoonlick gebrunck des 

het veel te lanck ware /alle De plaerfen te verſa⸗ 
melen ende bp malcanderen te vergelijchen / foo 

Fol.133« 

Dao? weldoen / maer Dat fp (ander vecht veerdicz 
bept zijnde / ſochtẽ rechtveerdieh geacht te zijne. 
Defe Wife vau ſpreken verſtaen Die bet / Die in 
De Hebreiſche ſprane aheleert zijn, / in de welche 
boofdeenders genoemt worden / niet alleenlick 
de gene Die meten dat ſy baofhept ghedgen heb: 
ben / maer aocks Die Dao? oordeel verwefen oz 
den / als booſdoenders. Want alg Berfabefept/ / 
dat fp ende Salamon ſullen boas zijn/ fo en bez j. Aeg· i cat, 
kent fp gheen ſchult: maer claecht / dat fp ende 
haer foue fullen der ſchanden ende oneere onder - 
worpen woeden / faa Dat fp fallen ander De ver⸗ 
doemde ende verworpene getelt worden Ende 
het is upr het vervolch ende de tfamenvoeginge 
der Woorden licht te verſtaen / oock alſment m 
Latijn ofte in andere tale leeft / dat het niet en 
mach anders genomen worden / dan voor recht⸗ 
veerdich geacht te worden · Maer foo veel De ter 3.De ghe⸗ 
genwoordige handelinge aengaet / als Paulus phecher 
fept/ dat de Schriftuere voorſten heeft / dat God nave rob 
de Heydenen rechtveerdicht upt den gheloove / rekenen, 
wat cammen anders Daer upt berftaendandat 
Bod de rechtveerdicheyt upt den gheloove toe: 
rekent? Stem als hp hept/ dat God den ongod⸗ Galat 3.5. 
lichen rechtveerdicht Die upt Den geloove Chei- Bom 326, 
ſti is / wat cannen deſe Wanden bedunden / an: 
ders Dan dat Gad den godlooſen Bao? de wel⸗ 
daet des geloofs ban verdoemeniſſe verloſt / die 
bp doa? fijn godloofhept verdient hadde. Lp 
fchonft oock claerlicker in het beſſuyt finder 
woorden / Daer hp aldus uptroept : Dic falde Poor ende 
uptuercovene Gods befchuldigen? Cheiſtus is Amba 
de ghene Die geſtorven is / jac. die weder opghe⸗ 
ſtaen is / ende nu voor ons bidt, Want het is fa 
heel als of hy fepde: Wie fat Die befchuldigen die LZom.8.33e 
Bod los wijſt? Die fal Die verdoemen die Chri⸗ 
ſtus daar ſyn voorſprake befchermt } Soo is 
dan rechtveerdichmaken niet: anders Dan den 
genen Die beſchuldicht aas / Bp van Der ſchult 
zordeelen / ghelyck of fijn oumaafelhent beweſen 
ware, Daeram als God ons dao? De voorbid⸗ 
dinge Cheiſti rechtveerdicht / fa oordeelt hp ons 
vp ende anfchuldich / niet doa? bewHfinge onz 
fer enghener onnooſelheyt / maer door toevekie: 
ninghe der rechtveerdichent: foo dat up vaar — 
rechtveerdich gheacht worden in Chriſto / Die Act. iz ·38. 
a ín aus elven niet rechtveerdich en zijn: Wi Ì 
faa wort gefept van Paula / Doo? defen wort u Det eerſte 
berghevinge Ber zonden vercondicht / ende Van He Poreuske 
allen daer Ban gp niet en cont gerecht veerdicht pau, 
woꝛden in De Wet Moſis / oet cen veghelick 
gerechtvrerdicht die in Chriſtum gelaoft. Hier - 
fiet gho dat de vechtveerdinge Gier mort nae de 
verghevnge det zonden abeftelt als een uptleg⸗ 
ainge: ghy fiet Dat fp woret voor een gunntlatin⸗ 
abe ghenamen : ghy fiet Dat fp den wercken Der 
et wort ontnomen / ghn ſiet Dat fp een enchel 
weldaet Chriſti is: ghy fiet Dat fp wordt dod? 
het geloede dutfangenẽ enndeliek / ghy fiet dat 
daer geen voldoeniñghe wart ingeftelt / als Ip 
ſent dat Wy ban onſe zenden -ghererhtacerdicht 
worden door Chiftum. Alſoo als vander Pu: Ende 
blicaemgefest wort dat hp is gevecfginrerdicht oui, 
unt dert tempel ghegaen / ſoo en carmen Jup niet î 
fegaen dat Ip door ceuiger ‘Yuerchen-erdienfte 

Heeft vechjegcerbichent vercreghen Sao Marat 
dan dit gefnt / dat hy verghevinge ſynder zone 
den gecregen hebbende / is Loo? God als recht⸗ 
veerdich Bheacht. Soo was hp dan recht ueer: 
dich / HEE on Dat ne wercken waren aenghe⸗ 
naem ende goet gheaeht /_ maer door de onver: 
diende autjueheldmghe Gods. Daerom fept 1. Prat 18. 
Ambroſius wel / als Gpde belhdinghe der zon: ſerm. 10. 
den noemt een oprechte rechtveerdichmalinge⸗ 



li 

Cap‚rr. 
4Maer op dat Wp af laten van defen woorde 

—— te ſtryden / iſt dat Wp De ſake ſelve aenſien gez 
de verahe⸗ Ich fp ons Woet beſchreven / fo en ſal daer geen 
Wekmsde tyuifelinge blijven. ¶ Mant Paulus voorwaer 
plactfen/ _Qhebeupekt Dit Woot / aennemen, vooꝛ recht⸗ 

welcke boor geerdichmakien / als hp (epttotde Epheſien / 
be name DEE + vp zijn verordent tot acrmeminge tot finderé 
Bicprmakin: Door Cheiſtum nae het welbehagen Gods/tot 

« ge berftaen Tof spe eerlicker genade / Waer door hp ons 
ed apen beeft aengenomen / ofte aenghenaem gheacht. 
gechtiegepe Want hp mepnt Daer Dat felwe Dat hp erghens 
boo: Godt pleecht te fegahen/ dat Bod ons Loo? niet ende 
door den onwerdient rechtveerdicht · * Ende in het Lierde 
Beeren. Capittel tot de Nomepnen / + noemt hyſe eerft 
7 1-3Bozt de toerekeninge der rechtveerdicheyt:ende en twij- 
icchtveer⸗ felt Die niet te ſtellen in vergevinge der zonden/ 
Biejmakuv f als hp fept dat Dani beſcheyft dat de mâ ſa⸗ 
Stermemin- Lieh is diẽ Bod rechtveerdicheyt tocfcheöft ofte 
aje. toerekent fander wercken / ghelyck daer geſchre⸗ 
Eehe gen igSalich zijn die / der welcker zonden ver⸗ 
keninge ver gheven zyn / ett · Ende hp en handelt voorwaer 
gerechtic⸗ daer niet van een Deel der rechtveerdichmakin⸗ 
Dep za, She / maer van de gantſthe rerhtveerdie ua⸗ 
are kinghe. Ende betupeht dar die van David bez 
F Gelucke ſchreven wort / daer hp fept / dat die falich zijn/ 
en ‚Dien onverdiende verghevinghe der zonden ver⸗ 
ene gheven wort. Waer upt het openbaer is / dat 

defe rechtveerdicheyt / Daer Lan wy bier ſpre⸗ inge Det 8 Di | l 
ken / ig enchelick cen Dinck cantrarie der (chult, zonden ̟  

Maer tot deſe ſake dient de plaetſe alderbeſt / 
202.518, daer Gp leert Dat Dit de fomma der Euangeli⸗ 
—— ſcher bootſchap ist / te weten / Dat Wop ons met 
God, Gode verſoenen: om Dat hp ons Wil doo? Chei⸗ 

ſtum in ghenade ontfanghen / ons onfe zonden 
niet taevchenende, · De lefers moeten het verz 
volch / ende de t ſamenwoeginghe der woorden 
neerſtichlick overdencken: want als hp mep: 
nich daer nae hem felven uptleggende / fent Dat 
Cheiſtus die fonder zonde Was / ig vooꝛ ons 
— gheworden / (met welcke Woorden hy te 

nnen gheeft hoe de verſoeninghe gheſchiet is) 
fo en verſtaet hp (onder twijfel Doo? Dat woot 
verfoenen , niet anders dan rechtveerdichma⸗ 

6.De ge⸗ Kens Ende voorwaer dat hp erghens leert / dat 
techtichepe wy Doo? De ghehoorſaemheyt Cheiſti zijn abe: 
— — recht veerdicht / dat en can niet Waer zyn ten 30 
facmbept. Dat wp in hem/ ende bupten ons / worden voor 
Lomts.19, God gheacht rechtveerdich te zijne. · 
Pat andes 5 Maer döwijle Oftander heeft icken eet 
zedeeldes niet Wat ongefchichter ende wonderlicker dinck 
var vã de weſentlicke rechtveerdichept in gebracht / 
genoe Waer mede Gp wel niet en heeft willen de on: 
@fiauders Verdiende rechtveerdicheyt uptwiſſchen / macr 
aferie/bau heeftſe achtant met. fulche dupfterhepdt be: 
bevek Deekt/ waer door de Godfaliafe herten verdup⸗ 
zechtice ſtert zijnde / van Get ernft gevoelen der ghenade 
dept. Chꝛiſti berooft Worden: foo ift noodich deſe ra⸗ 

fevie te wederleggen / eer ick tot andere dinghen 
Het eerſte vᷣoort gae · Cen eerften ig deſe bedeckinghe van 
argument De weſentlicke rechtveerdicheyt / enchel ende on: 
pan Onan⸗ tte curieufbept. · Wp brengt wel veel plaetſen 

der Schriftuere over hoop / om Daer mede te 
Bewijfen dat Chriſtus ig een met ons / ende wy 
wederom met hem / het welche gheen bewſin⸗ 
ghe noodich en heeft / maer dewyjle hp den bant 
deſer cefichept niet acn en merckt / ſoo verſtrickt 

Antwoot. jn Gem feltaen. Ende het ig ons licht. alle fijne 
noopen te ontdoen/ dewijle Wp weten / dat wy 

met Cheiſto door de verbozghen kracht fijns 
Gheeſts vermenght Worden, Oftander hadde 
een ghevoelen ghekregen dat den verſtande der 
Monicheen gheljck was / foo dat hp begeerde 
fet weſen Gods in den menſchen te ſtorten / ſeg⸗ 
gende / dat de ziele des menſchen is van het Wez 

Hoede ghenade Chriftióntfanghen wort, E 
fen Bode. Lier upt komt hy sock tot een ander 
gedichtfelste weten / dat Adam was na het beelt 
Gode ghemaeckt / om dat Chriſtus ooch eer De 
menſche biel; / was verordent tot een exemplaer 
eñ voorbeelt der menſchelicker natuere. · Maer 
dewijle ickt begeere kort te maken/ ſo en wil ick 
bupten de tegeñ woordige handelinge niet tredẽ · 
Oſiander fept dat wy zijn een met Chꝛiſto. Wu 1 Antwooꝛt 
bekermen dat Waer te zijne / maer verſakẽ Daer: 
entuſſchen dat het wefen Cheiftt met onfe weſen 
bermenat is. Boven defen ſegghen Wp dat defe … nttwaort 
fondament-reden berkeerdelick getrochen wort 
tot ſulcke fijne verſtrickingen eñ bedziegingen/ 
te weten; dat Chriſtus ons is rechtveerdichept / 
om Dat hp ig De eeuwige Godt/De fonte pne der 
rechtueerdichept / eft de rechtveerdicheyt Bode 
fele. De lefers ſullent mp bergeven/ dat ick de 
dinghen hier met korte woorden aenroere / Die 
ick ep ander plaetfen ſal handelen / om dat de 
en van leeren Dat alfoo eyſcht Ende hoewel Het berde 
Oftander hem ſelven ontfchuldicht eñ betupcht arsument · 
dat hp met Dit woort / weſentlicke rechtveer- 
dicheyt , niet anders en wil Dan deſe mepninge 
benemen / te weten / Dat Wp om Cheiſti wille 
rechtveerdich gheacht worden: fo geeft hp noch: 
tang klaerlick ghenoech te kennen / dat hp met 
de rechtveerdicheyt die ons doo? de ghehoor⸗ 
faembept ett door de offerande Cheiſti verkre⸗ 
ghen is / niet te vrede en iseñ Dicht Dat Wp fube 
ffantialick ende weſentlick rechtveerdich zijn in 
Bod / om dat alfoo wel het wefen alg de qualiz 
tept Gods in ons gheſtort wort · Want dit is De 
oo2fake waerom bp fo feer ſtryt dat met alleen: 
licht Chriſtus / maer ooch DeDader ende De Sane 
in ons Woont, Het welche ick wel bekenne 
waerachtich te zijne / maer fegge nochtans. dat 
het verkeerdelic van hem gedzaept Woet: Jant 
men behoorde te overleggen op. wat ijfe fp in 
ons woonen / te weren / om Dat de Dader eñ de 
Gheeſt in Chriſto zijn : ende ghelck de volheyt careft.:.rp 
der Bodhept in Chriffa woont / alfoo beſitten ende 2.s. 
wp Bodt ghehgeel in hem. Dacrom al war Fean 114» 
Oftander Looetbeengt Ban den Dader ende den 
Gheeſt op haer ſelven ende verſcheyden van 
Cheiſto / dat en Dient tot gheen ander eynde Dan 
om De flechte eenvoudighe menfchen af te trec⸗ rp 
fen ban Chriſto. Bovẽ defen brengt hp cen ſube „ osteo 
ftantiale verghebinghe voort / waer doo? God 
foude hem felipe in ons floten / ende ons een 
Deel ban hem maken, Want dat Wwpdoorde 
kacht des Gepligen Geeſts moden met Chri⸗ 
ſto vereenicht / foa dat hp onfe hooft / ende Wp 
{ne leden zjn / datacht Oftander bpnae Hoog 
niet'/ ten zy Dat het weten Cheiſti met onfe we⸗ 
fen germengt opde, Maer alg hp hout ſtaen⸗ 
de Dat De recht weerdichept Die Wp hebben / is de 
rechtveerdicheyt des Dadergende des Geeſts 
nae hare Godhept / daer in openbaert ho alder … - 
nlaerlickſt fijn ghevoelen / te weten/dat wp ghe⸗ 
rechtveerdicht worden / niet doe? de genade des 
Middelaers alleenlick / ende Dat De rechtveer⸗ 
dichept ong niet en ig enchelich noch gantſche⸗ 
lie gegeven in den perfoon Chriſti: maer dat wu 
der rechtoeerdichept Godts deelachtich wor⸗ 
ben/ alg God wefentlick met ong pereenicht is · 
6 Yaert dat Gp alleenlick fepde dat Chriſtus Hoenoe 
ons rechteerdichmakende / doo? weſentlicke —— bet 
vereeninghe onſe r 

Bet tweede 
Acguinents 

t %nttuoork 

nfe wort / ende dat bp onfe hooft [esqinge sp, 
is / niet alleenlich foo terre Ip menfche is / maer 
dat oock het weſen ‘finder Godlicker natuere 
in ong gheftopt wort: foo foude hy met mindere 
fchade m fuiche fantaften ende ghedichtſelen 
fipnen tuft ghebzꝛuycken: ende moghelick en ſou⸗ 
de men am ſulcke vaferie niet foa grooten twiſt Lit 

d 



Cap.tr. ron vordendHeHEL Boeck. …t sort Fol.rzár 
ver Maer dewile dit fondament dat | maer gelooft in hem / die det fandaer rachtbeer= 
kip agent gehe een zeenatte / de welche haer hie uc ot eeft weerbivticht gereent 
var ef tinorperba het — 
haer dck ende diwſter maeckt / om cert graote Digipen oer aaan ze —A—6 jk, get Antwoort · 
echie wan ereen ——— — EE —— | ie —* 
ſo iShet neodich Dar wp hem fcherpe er Cop. fot de Fomennen Je JE 
———— Hen iß en Ver danegnie. 
lens ougde vecljttaeerdichept -Iaten„beremen/ 

Der geſcke „alleen wp amer betraukaer 
Daiſche —— roemen Want in deſe gent 

ge der 
Bemtier Dichjent oftrechtncerdmielpraken twee Dingen te 
woorven, Aueten dar Gerechteerdicht mazden / iet nietalz, 

feenlictano? onberdiende, vergevinge der; 
met God perfoent worden maer goe rechtgeer· 
Dich worden: fo dar de veelteerdichept miet en 
zp een antgerdiende toerekeninghe / maer Geplie: 
heut eñ gebeelhept die Daag het wesen Gabe, 

Bers.ar: in ons aant S in ons gegeven · Boven deſen 
gument. _ perfaecht fp (lerchelie: dat Chaftug onſe recht⸗ 

— heerdicfjent ig / ſoo verre hp als Prieſter zijnde) 
onfe zand uptgewifcht/ert-den Dader Loor ons 
berfaent Heeft: macr-faa herre bp eeuwich God 
eñ her leben ie. Ende om dat eerſte punct te bez 
Heftighen/re weten/dat God ons niet alleenlick 
daor de Bergebinghe der Sanden /maer oock; Dao? 

de wede geboorte vechtigeerdicht / beep 
art of Gode gone die hp, rdchtbeechic t /ſulck laet 

als ſn ban ñatuere gta, fander pet Ban haren 
Antwoort. Zenden te veranderen · Hier op canmen feex lich⸗ 

telitk ant aoorden / vat deſe twee dingen / te we⸗ 
ten / de rechtveerdichent eñ heylichmakinghe de 
welcke ty te amen / eũ te eenen male in Cheiſto 
ontfansgen/zijn onterfchepdelick / ghelyck oock 
Chriſtus niet en can verſcheurt oorden, Daer: 
am alle de God tot ghenade ontfanat / die be⸗ 

gaeft hyp ach mede met Bon Gheeſt der aenne⸗ 
minghe fet kinderen / door deg welckes acht 

Werckeis hyſe na ſyn beelt verandert. Maer fullë op fen 
bevecht glen dat de aerde door het licht der Sonne ber 
igckenifje, Wermt / ende dan? de Bitte ber Zonne verlicht 

wordt / om dat her licht der Sonne niet en can 
ban de hitte der Some verfchepden. worden? 

Daer en is gheen beguamer dinck tat defe fake 
dan deſe ghelyckeniſſe: De Sonne maeckt door 
haer hitte de aerde ſterck eñ vruchtbaer / eñ ver⸗ 
lichtſe door Hare radien eñ ſtralen:ende deſe hit⸗ 
te ende licht zijn onderlinge onverſchepdentlick 
met malcanderen vereentehtsende nochtans en 
mach het gene dat den eenen toe komt / dẽ ander 

We tweede ren niet toegeſchreven oden, Sulcke een onz 
abenonen Getfichtfept ig ooch in deſe vermenginghe der 
zpitoe van weer ghenaden Hie ons Oſiander m de hant 
tenonge Leecht. Want om Dat God met der daet Die tot 
zor eldf de oefſeninge der rechtveerdichent vernieut / die 

bp onverdient eñ Haa? niet rechtveerdich acht / 
daerom vermengt Oſiander de gave Der weder: 
geboorte met defe onwerdiende germeminge / eñ 
fept dat het een dinck ende het ſelfſte is · Maer de 
Scehꝛeiftuere deſe twee dinghen bp een ſtellende / 
onder cheytſe nochtans / op dat de menigherley 
ghenade Gods ons te bet geopenbaert worde. 

i. Coꝛ.i.zo. Want Get en te niet te vergeefs DatPaulus-fept 
dat Chriſtus ns is afgegeven tat rechtveerdie⸗ 
hept eñ hep!iehymakinghe, · Eñ faa Dichtnael-als, 

hy ons doo? anfe vercreghen falichept: / door de 
vaderlicke liefde Gods eft doo? de genage Cheri⸗ 
fli vermaent dat wp tot heplichept ende repnicz 
bept geracpen sijn / fa geeft hp opentliek te ken⸗ 

nien Dat gerechtveerdicht wordẽ een ander Dinck 
is dan een nieuwe creatucre Worden. Maer als 
Oſiander tot de Dchriftuere komt / fa vᷣpbalſcht 
bp faa beel plaetfen als tp voort brengt · Daer aats tb 
Paulus fept dat den ghenen die niet en Wercht/ 

Li 
Bomd.se 

mi, 

untieggije handelinge Berftact bn Get maost vzhteer: | 2 kid and hakt EEE { 

be PAND Oc 0d ME af DEN ett Het s· ar⸗ 
Der recht veerdicheyt / ſegghende: dat het gela: gument · 
ve is Abrhe toegerekent tot vechteerdichept/. /·⸗·/ 
hae dat cCheiſtinn die de rechtveerdicheyt 
ende od fc've is genghenomen hebbende / 
heeft in vele ſchogne deuchden uptnemende ge⸗ 
weeft · Waer ut het apenbacr is / dat Oſiander ntwoort · 
ban tee, gheheele ende vol naeckte Dingen cet 
ei rde macht. Want de recht veer⸗ 
biclept. daer van De Apoſtel Daer ſpzreckt / en i. Cor.i. 30. 
gaet den gantſchen loop der roepinalje niet aen / zin 
maer de Sheeſt betuncht Geelmmeer / Dat Abra⸗ 
bam / hoewel hp uytnemende was in de deuch⸗ 
em ende ghedueriegick Daer in blijvende / fz 

nei lof vermeerdert ha de nachtang niet anz 
ders Gode behaecht ales dan om dat Gp de 
ghenade Diehemande-helafte was boezalbeftelt/ 
Geeft. does bet gheloope aengenomen, Waer 
ut volcht dat de wercken gheen plactfe cn heb⸗ 
Ben in de vechtoeerdichnakmgde / gelijck Pau⸗ 
ad ee HE * * 
7 Dat Gp ent dat het gheloove gheen macht Bet · ar⸗ 
en — hen ſelven an rechtveer dich te ma⸗ sument. 

‚| Ken / maer alleenlick ſo verre Get Chriſtum aen 

gheloove rechtveerdich nanechte door hem: ſel⸗ 
ben/ ofte door epgen macht / ſa eu ſoude het niet 
rechtveerdich maken dan alleenlick eenſdeels / 
abel Ítijter mach ende onvolmaecht iss 

neemt/Dat late, ick oel toe · Want vaert Dat Get Antwoort· 

t altht 
ende alſo foude de rechtveerdicheyt creupelende 
onvolmaecht.zijn / ende alleenlick Drectpen f 

Maer pen 

Zes — 
e⏑— 



Cap.rr. Hoe de ghenade Chriftí ontfanghen wort; eeh 4 
ontdaen / te weten / hoe het woort /Ghiäloove, ſghe die hem was betisteris” Want Hoet: Gan 
ig te verſtaen alſmen ban de ———— htt — — is / ende 

lkinghe handelt. Kie VWP niet andere rechtveerdich en zjn Dan ale 
Vetoar⸗ 8“ p com noch woorde de wyſe BANE ie [wp fijidet Deelachtieh sijn / nochtans dewyle 
gument, (fin den te nemen 5 lt bo fent Dät bet nee | Wp Door de ongbelmekige ſcheydinghe die dooz 

DN woort ontf ghen Wordt Doos Ben | Aarts Bal gecorrien is / van ſyn reehtveerdic⸗ 
dienſt deg uptwendigen! det) op Dat brons | hept vervreemt zijn; Ba ift ans noodieh dat wa 
van het Pzieftetdont / ende bant 2 {tot deſe ininder ende nederder hulpe camert / te’ 

wWeter /-Dat Wp door den doot ende Wederope - 
ſtandinghe Cheifti glevechtveerdicht Worden. 
jo Aftdät Oftander hiet teghen fept Dat de Det io ar⸗ 
weerdichept des wertx onſer techtieerdicinas Samen. 
hinge is boben de kracht der meufchelicker na⸗ 8 
tuete / ende dat het daerom moet der Bodlicker 
nattieré toegheſchreven waden. Ick bekenne 

mr | r j wel Het eerſte: maer in het ander ſegghe ick dat 
Sreiſte hadde lp uiet een eeuwich Bod geweeſt acer | bf on wijfelick dwaelt Want hoewel Thriftus 
Juvedee het ghchoelen Oftandei / 18 / dat Chefs God | nieten hadde connen ónfe zielen door fijn bloct 

fc jz reynigen / noch den Wader doo? fijn offerhands 
den / nae fijn Godlicke natuere/ende niet na fijn verſoenen / noch ons van de berdoennnghe bez 

Berre menſchelicke natuere, Maer ift Dat dit Chriſto vrhen: ſomma / noch (ijn Priefter-ampt bedie: 
autwooet toe comt na ſyn Godhept epgentlick/ foa cn fal | nen / hadde hp niet Waerachtich God geweeſt / 

Get niet Christa alleen tae comen / maêr fat hem | Want de macht des vleeſchs Was te ſwack om 
ghemeyn Sijn met den Dader ende den Gheeft/ | foo groot cen laft : ſoo iſt nochtans fcher dat hp 
dette d'eert gheen ander rechtveerdicheyt en | alle deſe Dingen volbracht heeft na ſyn menſche⸗ 

ee Geeft dan d ander · Boven defen en ſoude het niet | licke natuere, Tant iſt datmen vraecht hoe Wp 
Ee el lupden noch ober een comen datmen foude gherecht veerdicht zyn/ Paulus antwoort door Tom. 5.15; 

ſegghen / dat hp ong is gheworden / dat Gp van de gehocrſaemheyt Ehiifti. Maer heeft hp an: Poite7e 
®everve natuere ende in ceuwichept gheweeſt ig: Maer | ders gehodrſaem gheweeſt dan De geftalte eens 
antwoozt. pf wy hem Dit ſchoon toe lieten / Dat Gad ons | Dienftknechts aenghenomen hebbende Sa vers 

zp rechtveerdichept geworden / hoe fal het over | ſtaen wy hier upt dat ons is in fn vleeſch 
1,Co3,1,30, eer comen Dat Paulus fept / te weten dat hp is rechtbeerdichept ghegeven. Defghelijcr oock in 

van Gode rechtveerdicheyt nhemaetht-4 Dit | andere woorden (Ban Dé welche ick mp (eer ver⸗ 
comt voorwaer epghentlick Den perfoon des | Wûnder hoe dat Oſiander hem niet en ſchaemt 
Middelaers toerde welche wel de Godliche na- | Die Dichmael te verhalen) felt Paulus de fon⸗ » 
tuere vervaet / maer wordt hier nochtans met | tepne der rechtveerdicheyt in geen ander dinck * 

ſonderlicke tjtelen ban den Wader ende Den | Dan in het vleeſch Cheiſti/ ſeggende: Den genen 1.502.520, 
ermede Gheeft onderfchepden. Hp triumpheert ſpot⸗ | die geen zonde en Wifte / heeft hp voor ong zon⸗ 
dee sro, tichlick in een woordeken Jeremie / Daer de | de ahemaeckt / op Dat wy fouden rechtveerdic⸗ 

ere23.6. Prophete belooft dat de Meere fal onfe recht⸗ Hept Bode zón in hem. Oftander verheft de 2 Anrede · 
zi deer beerdichept zjn. Maer biet pt en falhp niet | rechtieerdichept Bode wonderlicken (eer met 
Weimses anders connen bewijfen dan dat Cheiſtus die | opgeblafen monde / ende triumpheert ghelyck af 
Soamrrae orife vechtigeerdichept is / is Bod gheopenbaert | hp overwonnen hadde dat de rechtveerdichept 
Baru.303t, itt den vleeſch · Wy hebben ergens upt de Woo? | Gods weſentlick in ons zp. Maer de Woorden Antwoort. 
Betopmo,s Den Pauli verhaelt / dat God hem heeft een gres | Paulilupden veel anders / als hp fept dat Wp Boms.1s 

miepnte vercreghen door fijn bloet. Waert dat j rechtveerdich zijn Door de Herfoenmabe die dao? 
vemandt wilde daer upt ſegghen Dat Het bloet/ | Cheiſtum abefchiet is Met behoorde den jongen 
waer door De zondert uptgewiſcht zyn / is Gode | ende nieuwen leeringhen bekent te zijne, bat de 
liek bloet / ende BAN der natuere ende Ban het | vechtbeerdichept Gode genomen wort voor een 
wefen Gods / Wie foude fulthe fchandelickef rechtveerdicheyt die Gode aengenaem ende bez 

Antwoort dwalinge lijden JPaer Oftander meynt door | hagelick iszgelijck Joannes de eere Bode ſtelt Joan. 544, 
ſuſcke cen kintſche uptblucht alle Dinék ghe- | tegen de eere Der menfchen. Ach weet wel Dat 12E 1293» 
wonnen te hebben. 49p blaeft hem ſelpen op ende | ſomtydts vechtveerdichept Gods ghenaemt Aurede. 
verheft Gent ſelben / ende vervult vele bladeren | Wort / Daer Bod de autheur Lan ig / ende daer 
papiers met roeminghe : hoewel het flechtelick | mede hp ons begaeft : maer Dat te Defer plactfe BAntbaoort, _ 
ende lichtelick can ‘wedetlept Worden, te Weten, | niet anders en wort Doo? het woort rechtveer- 
Dat de ceuwige God fal der Godfalighen vecht- | dicheyt verſtaen / dan Dat up op De gehoorſaem⸗ 
veetdichept efen / als Ip fal een fprupte Da: | hept ende offerande Cheiſti fleunende / connen 

' vids gewogden zijn. Eñ als Eſaias in Dik felve | Woo? den rechtſtoel Gods blijven ffaende / dat 
Efâiszerre geboelen fept: Mijn knecht Die De rechtveerdin⸗ | Verftaen De verſtandige lefers wel of ich ſchoon 

ghe is / ſal vele menſchen rechtveerdighen / door | ſweghe. Hoewel daer en ware niet ele aen Get 
Bewijs. ſyn heimiſſe: aa moeten Wp aenmercken Dat de | woort gheleghen / waert dat Oſiander hier in 

Pader daer ſpreeckt / ende het ampt der rechte | met ons een Ware Dat wp in Cheiſto gherecht⸗ 
veerdinge den Sone toe ſcheft: de oorſake daer | veerdicht worden / ſoo verre Ip is een verſoen⸗ 
bp felt / te wetens Dat hy rechtveerdich igzende | offer voor ons eng welcke hp niet en 
Der middel ende De Wijfe vanrechtveerdigẽ flelt | conde sijn nae fijn Godlicke natuere : Hierom 
imde leere Door de welcke Chziftus gekent Woet, | als Thiiſtus felbe De vechtveerdichept bie hp Aoan 6.55. 
Wier wt beftupte iclt dat Cleiſtus onfe vecht= | ons heeft aenghebracht / wil verfegelen/foo ſteſt 

Gar alie veerdicheyt is gheworden / als hp de ghedaente- 5 eenen fekeren pant daer van in fijn vleeſch. 

anttmoos: EENS Dienfthnechts heeft aengenomensten andez | Dp noemt hem (elven wel levende broot / maer 3 Aarcde . 
den op dat ren dat hy ong rechtveerdicht fa verre hp hem | hp verclaert aoch hoe / ſeggende: Dat fn vleeſch 
4u.ſelven Heeft den Dader gehoor ſaem bewefen: eũ | Wwaerachtichlick ſphſe is / ende Bat fijn bloet 
DPhite.o. Afd dat hp ons ſulcke wetdaet niet en betuigt | waerachtichtic dranck is · Deft wife van leeren Anwaaorte , 
Bomss5. afijn Godlicke natuere; maer na de bodierine | vaart wel geften in de Sacramenten : De — er Weda 

foont des JP iddelaerg af lepde tat —— 
den —* * 



* 

Cap.r:. 
wel onfe geloove tot den geheelen ende niet tot 

eenen halven Chriſtum beweghen / maer leeren 

nochtans asch mede Dat de materie Der recht⸗ 
beerdichept ende ſalicheyt in ſyn ghele 

ghen igs niet dat de enckel menſche upt hem fel 

2@interro gen rechtveerdicht ofte levendich maecht/ maer 

Ce23. gm dat het Gode belieft Geeft ín den Middelaer 

ꝛ. Pet 120% fe gpenbaren dat in hem verborgen ende onbe⸗ 
grijpelick wag. Daerom pleghe ick te fegaben 

Dat Cheriſtus is alg cen fantepne ons voorge: 

ftelt / waer upt wy mogen ſcheppen Dat anders 

foude fonder vrucht verborghen blijven in die 

Diepe ende verborghen fantepne der Godlicher 

WMajeftept/ Die in den perfaon des Middelaers 
tot ons komt. Op defe mijfe ende nae Dit gevoe: 

Yen en berfake ich niet dat Cheiſtus ghelyck hp 

God ende menſche is / ons vecht ueerdicht/ ende 
dat dit werck oock des Daders ende DES hepli⸗ 

gen Gheeſts gemeyn is: ſomma / dat De recht⸗ 

veerdichept der welcker Chriſtus ons deelach⸗ 

tich maeckt / ig de eeuwighe rechtveerdicheyt 

Antwoort · Des eeuwighen Gods / foo verre de vafte ende 

clare redenen Die ick voortgebracht hebbe / haer 

4e Inrede 

— dat Wp door Dit foo onbegrijvelick goet der 

Epbef317 Dat Chriſtus onfe B ej pdr) — 

Bet 1r.ar: 
gumeut, 

®cerfte 
auturoogte 

De tweede 
aiutwoort · 

veerdicheyt in ons gheve / doo? de welcke uy 
fouden weſentlick met hem rechtveerdich zijn: 

Het III. Boeck. 

tae fp Dient /ende Wat kracht fp heeft · Maer laet 

Fol.t3y, 
want nae gn gevoelen is deſe rechtveerdicheyt 
alſoo wel God ſelve / als de goethent / ofte hepe 
tichept/ofte ghebeelhept Gods. Ick en ſal niet get 12. ar⸗ 
veel arbepts doen om de ghetupgeniſſen Die hy gument. 
voortbrengt / te wederleggen · Door Chriſtum 
(fept Petrus) zijn ons Dierbare ende ſeer groote 2. Det . i. 4. 
beloften gegeven / om dat up ſouden der. Gode 
licker natuere deelachtich Worden · Hier npt Bers 
ſtaet Oftander dat Gad fijn efen Heeft met 
get onfe vermengt / gheljck of Wp nu ware 
fuler alg het Euangelte beloaft / Dat op fullen Anttooozt. 

in de lactfke taecamfte Cheiſti zijn:maer Joan⸗ 
neg vermaent Dat wy dan fullen God fien ghe⸗.Aoan 3.⸗ 
tick hp is / am dat wp hem fullen ghelck zijn. 
Ick hebbe alleenlick willen den Hefer een clevn 
fmake gheven / dat ick deſe beuſelingen willens 
late baren / niet dat Get (maer zy Die te weder⸗ 
legaben / maer om dat ick niet en wil in onnutz 
ten arbept moepelick zijn. j 
12 Maer in het tweede artijchel is meer fez 
nóns verborgen / daer hy ons leert Dat \up met 

God rechtveerdich zijn. Ick mepne dat ich gez 

noech beweſen hebbe dat deſe verkeerde leeringe 
of fp fchaan niet foa fenjnich noch ſchadelick 
en ware / nochtans behoort den leſeren dwaes 

ende ongefchicht te zyne / dewjle fp hout ormut 
ende pdel ig. Maer Dit is een onverdraghelicke 

bod heyt / dat hp het gantſche betrouwen anfer 
fatichept te neder worpt onder Den feljijn eender 
Dobbelder rechtveerdicheydt / ende dat hp ong 
boven de wolcken verheft / op Dat wy de ghena⸗ 
de der verſoeninge met den gheloove niet aen en 
namen / noch God met gecufter herren en aenz 
roepen. Oftander beſpot de ghene Dic leeren Dat 
het Waart rechtveerdighen is genomen upt De 
wijfe van ſpreken in het rechthus / ende dat Get 
foa veel is te ſegghen als abfolveren ofte quijt 
ende log wijfen: eñ fept dat wy moeten met Der 
daet reehtveerdich zijn. Wo en verworpt oack 
geen dinck feerder Dan dat wy gerechtveerdicht 
worden dao? onverdiende toerekeninghe Del 
aen dan/ift Dat Bad ons niet en recht veerdicht/ 
onfe zonden quit ſcheldende ende verghevende / 
wat fullen dan de Woorden Pauli bedieden daer 
ho fept:Bod mas m Chꝛiſto de werelt met hem 
ſelven verſoenende / den menfchen hare zonden 

niet-toerelieiende. · Want den ghenen Die gheen 

zonde gedaen en hadde / heeft hp Loo? ons zonde 
gljemaecht / op Dat Wp tanden in hem recht⸗ 
veerdichept Gods worden. Ten eerften hebbe 
ick hier upt dat die rechtveerdich gheacht wor⸗ 

Bet 13.atz 
gument, 

Aut woort · 

Bet 14.ar⸗ 
gument· 

D'eerfie 
antwoort· 

2Coꝛr⸗y. 19 

{den die met Godt verfoent zijn : ende de wjſe 
wort daer bp geſtelt / te weten / dat Bod de mens 
ſchen rechtveerdicht / de zonden verghevende: 
gelijck ap een ander plaetſe de rechtbeerdighe 
oet tegen de beſchuldinghe gheſtelt / waer door 
het klaerlick genoech beweſen wort Dat Die Wijz 
fe van ſpreken is upt des rechthuys ghebrunck 

| genomen: Ende ſoo Wie een weynich in De Dee 

bzeifche * gheleert is (foa verre hj oock 
oel van (immen is) Die weet wel dat deſe wijſe 
van ſpreken daer uyt ghenomen is / ende Waer 

Be tweede 

Oftander mp ru antwoorden of Get een volto⸗ autwoert . 
men ofte cen onvalmaechte ende halve beſchrij⸗ 
vinghe ig daer Paulus ſeyt dat de rechtveer⸗ 
dicheyt fonder Werchen wordt van David be 
ſcheeben met deſe woorden : Salich zijnde ghe⸗ 
ne Dien De zonden vergheven zijn Voorwaer 
Paulus en brengt den Prophete niet baart tat 
afetupgeniffe / ghelhyek of jn leerde dat De verz 
ghevinghe der zonden ware cen Deel Der rechte 
veerdichept ofte als een hulpe mede quame 
oin den menfche te rechtbeerdighen: maer De 

Z gau⸗ 

Boin. 4.74 

Pfale3 ale 



Cap‚rr. 
gantfche rechtgeerdichept beflupt hp in de on⸗ 
Verdiende verghevinghe der zonden/ ſegghende / 
Dat die menſche gcluchich is Wiens zonden ez 
Becht zijn / wien God de ongerechticheden verz 
gheven heeft / ende Wien hp de overtredingen 
niet toe en rekent · Bp acht ende Weerdeert deſe 
gheluckichept daer upt Dat de menfche aldus 
rechtveerdich is / niet met Der Daet / maer dod? 

Oſianders tocrekeninge. Wier tegen fept Oftander dat dit 
wpeblucht, faude een lafteringe Gode zn / ende teghen ſyn 

natuere / dat hp foude Dien rechtveerdighen Die 
Antwoort. Miet Der daet fondaers bljven· Maer men moet 

in ghedachteniſſe houden dat ick nu gefept heb: 
be / te weten / dat de ghenade der rechtveerdinge 
niet verſcheyden en Wort van De wedergeboor⸗ 
te / hoewel Daer een onderfchept tuſſchen is, 
Maer dewjle het daor de bebindinge ghenoech 

— belent ig dat in De rechtveerdighe ãlthts over⸗ 
Sal.g aꝰ · blyfſelen der zonden Blijven / ſoo moeten fp op 
1. Joan. 1. 8. een ander Wwijfe gherechtveerdicht worden / dan 

fp tot nieuwicheyt des levens Lerandert wor⸗ 
De toege: den · Want dir laetſte begint God alſoo in fijne 
rekende en: untvercozene / ende maeckt voortganck Daer in 
be eerft acne in Den geheelen loop Des levens weypnich te far 
Bersee men/ ende fomtijts ſlappelick / ſoo dat fp altts 
hept moet: Bp Mijnen rechtſtoel den oordeele Des doots on: 
menvan derworpen sijn. Maer hp rechtveerdichtfe niet 
Fenna: genfdeels/ maer alfo dat fp bepelick in de heme⸗ 
feepven. len verſchynen / ghelück of fp met de ſupverhept 

Chꝛiſti beclerdt wareu. Want de confcientie en 
foude niet geruſt zijn met cen deel Der rechtvee⸗ 
Dichept / tot Dat het ſeker zp dat Wp Gode bez 
hagen / om Bat \up Hao? hem fonder uptneminz 
abe aberechtveerdicht zijn. Lier upt volcht dat 
de leere Der rechtveerdichmakinge gantſchelick 
verkeert ende verdorven wordt / als de herten 
twĳfelachtich ghemaeckt worden / alg het bez 
trouwen der falichept wort Wanckelbaer ghe⸗ 
maecht/ alg de wepe ende onwertſaechde aenroez 
pinge verhindert wort: jae als de vrede ende gez 
ruftichept niet en wort met geefteliche blöfchap 
gheſterckt eñ beveſticht · Hierom maeckt Pau⸗ 
{ug een argument upt de natuere Der Dingen Die 
malkanderen cantrarie zjn / ſegghende: Dat de 
erve niet en camt upt de Wet: Want alſoo foude 
bet gheloove pdel gemaecht worden / Get welez 
ke vergaet alftde wercken aenfiet: Want nie: 
mant onder de alderbheplichfte en fal in de Werc 
Ken pet vinden / waer op hn mach betrouwen, 
Dit onderfchept datis tuſſchen de rechtveer⸗ 
dinghe ende wedergheboorte (welche twee din: 

beemengeje Shen Oftander bermengt/ ende noemtfe dobbel 
overeen. rechteerdichept) Woet peoperlick Lan Paula 

verclaert · Want als hp ſpreeckt ban fijn recht⸗ 
veerdicheyt die hy met der daet hadde / ofte van 
De gheheelhent daer mede hp begaeft Was (de 
welcke Oftander noemt wefentliche rechtveer⸗ 
dichept) fa roept hp jammerlick upt / ſeggende . 
ek arm menſche / wie (al mp berloffen Lan den 
fichame deſes doots? Maer als hp fijn toe: 
blucht neemt tat de rechtveerdichept Die in de 
eenighe barmbertichept Gods ghefondeert is / 
foa roemt Ge grootelije ‘tegen leben erde doot / 
ende fchande/ende hongher / ende ſweert / eũ alle 
tegenfpocdige dingen. Die (fept hp) fal de ut 
verkozene Gods beſchuldigen die hy fele rechte 
veerdicht 4 Want ick weet ſekerlick dat gheen 
Dinck ong en fal ſcheyden ‘Lan De liefde Gods in 
Chiſto · Hy fept claerlick Dat hen een rechtveer⸗ 
dicheyt ghegeven ig / Die alleen volkomelick gez 
noech is tot falichept soo God / foo dat de el 
lendighe Dinftbaerbept / de welcke hp weynich 
te voren beweende / Gem felven daer onder bez 
kennende / het betrouwen der roeminge niet en 

Galat. 3,18 

Oſiander 

KRom. .24. 

Mem8.33. 

Hoe de ghenade Chriſti ontfanghen wort, 
beneme noch verbindere, Befe verſchendenheyt 
ig ghenoech bekent ende gemepn allen Hepligen 
Die onder Den pack der zonden ſtenen / ende dãer⸗ 
entuffchen Dao? het overwinnende betrouwen 
alle baeeft overwinnen, Ende dat Ofiander ong Ofiuners 
— De Ee ae en naer —5— miek Erne 
over een en comt / Dat valt op fijn epgen hooft Aura: 
want hoewel hp de heplighen met een dobbel — 
rechtveerdicheyt gelijck met eenen gevoederden 
cleede becleet / foo wordt hp nochtans bodwon⸗ 
gente kennen dat niemant Gode en behaecht / 
fander verghebinge der zonden, Ende iſt dat dit 
Waer is / foa most Bp ymmers toe laten dat de 
menfche am een ſeker Deel der toerekeninge wort 
rechtveerdich geacht / Die in Der Daet niet recht⸗ 
veerdich en is. Maer hoe berre falde fondaer 
deſe onverdiende aenneminge ſtrecken die in be 
plaetfe Der vechtoeerdichept gheftelt wort 4 tot 
een once / ofte tot een pont 2 Hp fal voorwaer 
twfelachtich ende Wanchelbaer zijn Lan Deen 
zijde op dD'ander / Want hp en fal niet dorven foa 
veel rechtveerdicheyt nemen als hem tot een 
vaſt betrouwen naodich is. Het is doch goet 
dat deſe Die foude Yuillen Gode ecn wet ſteſſen / 
gheen richter en ig in deſe fake. Hierentuſſchen . 
fal het vaſt blijven fraende dat David fept: dat Pratsrss - 
God fal gerechtveerdicht worden in fijne woor⸗ 
den/ende overwinnen als Ip fal groordeelt wor⸗ 
den. Ende war grooter ftoutichept ift den ope 
perften richter te berdoemen als hp den men⸗ 
ſche bupten verdienſte abſolveert / op dat die ant: 
woorde te niet zp daer mede bj ſeyt:: Ick fal Eroderag 
barmhertich zijn Dien ick wil barmhertich zijn? 
Ende nochtans de voorſprake ende biddinghe 
Moſis / de welche God met defe antwoorde 
ſtilde en gefchiede niet om dat God niemande 
en foude fparen / maer om dat hp de ſchult ſou⸗ 
De wech nemen/ ende alte het Valck paren / hoe: 
wel daer ſchult in bevonden werdt · Maer wu 
ſullen ſeggen dat de ghene Dic Loop od derlo⸗ 
ren zijn / Dacram Lan hem gherechtvrerdicht 
worden / ende Gare zonden begraven: om dat 
God gelck Gp de zonde haet / alſoo oock nies 
mandt en can lief hebben dan die bp recht peers 
Dicht, Maer Dit is cen Wonderlicke wife ban 
rechtveerdighen / Dat de menſche met de recht⸗ 
veerdichept Cheiſti beeleedt zijnde / niet en verz 
grouwet voor bet oopdeel Dat hp weerdich is / 
ende buyten hem ſelven rechtveerdich gheacht 
wort / daer hp hem ſelven met rechte verdoemt . 
12. Maer men moet de Leſers vermanen Dat Bet i⸗. ar⸗ 
fp Die groote verborghentheyt aenmercken / ban Ee os — 
De welche Oſiander roemt Dat hyſe hen niet en nie van 
wilde verberghen· Want als hy lange ende vele. Ofiander. 
geſtreden heeft dat\up de ghenade bp Bod niet 
en berkrijgen Doo? de toeſchryvinghe der rechtt ⸗· 
veerdichept Cheiſti alleenlick: Want (op datick 
fijne woorden ghebeupche) het foude Gode onz 
mogelick zijn die voor rechtveerdich te houden/ 
Die uiet rechtveerdich cn zijns ſoo beflupt hp ten 
epnde/ dat Chriſtus ons is tot vechtucerdichept 

egheven / nict nae ſyn menfcheliche/maer nae 
f In Goddelicke natuere:ende hacwmeì defe recht⸗ 
geerdichept niet en can anders Dan in den per⸗ 
feon des Middelaers gebonden worden / Dat fa 
nochtans is een vechtveerdichept Gods / ende 
niet des menfches. Aldus en D2acpt hp nu fijn 
fnoer niet upt twee rechtveerdicheden / maer hp 
beneemt gantfchelick der menſchelicker natuez 
re Cheiſti het ampt der vechtpeerdinalie. Ende 
Get betaemt wel Datmen wete met Wat redenen 
hp ſtryt:te wetẽ / daer wort te Dier ſelver plactfe 
gheſeyt dat Chriſtus ang is geworden tet wſ⸗ 
bept s ende dit komt alleenlick den nen 

vaarde 



Cap.rr. 

Wwoodde toe (nac fijn ſeggen.) Daerom is oock 
Antwoort. De menſche Chriſtus geë recht veerdichept. Bier 

op antwoorde ick dat de eenichgheboren Sone 
Gode wel as de eeuwighe Wijfhepr Gods) 
maer dat Dit hem Woet op een ander Wijte Lan 

Eolof2.3. Paulo toe geſchreven / te Weten / om dat alle De 
ſchatten der wſheyt ende Wetenfchap in hem 
verborghen sijn. Soo heeft hp dan ons geopen: 
Baert dat hp bp den Dader hadde: ende alfoo is 
het gene Dat Paulus fept/ te verftaen/ niet van 
bet weſen des Soons Gods / maer van onfe gez 
bruck / ende wort behoorlick ber menttheliez 
ker natuere Cheiſti toeghevoecht · Want hoez 
wel het licht in duyſterniſſe lichtede / eer Chri⸗ 
ftus het vleefch aen nam / foo was nochtans 

Mals Dat licht verborgen / tot bat de felve Chriſtus is 
Joan beras in De menfehelicke natuere voortghekomen / om 

de Sonne der rechtveerdichent te zijne/de welc⸗ 
he Gent ſewwen daerom naemt het licht der we⸗ 

Det 16.arz velt. Pp woꝛpt ons oock dwaſelick teghen dat 
gument. De kracht der rechtveerdinge verre is / alfa wel 
Autweert · Bogende Enghelen ats baven den menschen. 

Want dat en 18 niet gelegen ín de weerdicheyt 
ceniger creatuere/ maer in de ordeninge Bode. 
Wart dat de Engelen wilden Gode voldoen / 
fp en ſouden niet connen / ant ſy en zijn Daer 

Galat .12. toe niet verordent · Maer Dit quam fonderlinge 
den menſche Chziftatoe / Die der Det onder: 
worpen was / am ons Ban de berbloechinge der 

Het az · ar⸗· Wer te verloſſen· Vp laftert oack veel te onghe⸗ 
gunent. ſchicktelick de ghene Die verſaken dat Chriſtus 
naãe ſyn Godlicke natuere onfe rechtveerdicheyt 

is / ſeggende dat fp alleenlick een Deel van Chri⸗ 
ntwoort. ſto laten / ende het welcke booſer ie) dat fp twee 

Goden maken / om Dat fp ſegghen dat wp niet 
Ocbz.2.14. rechtveerdich en zijn door de rechtveerdicheyt 

Gods / hoewel fp bekennen dat God in ons 
Weont, Want als Wp ſeggen Dat Chziftug ſoo 
verre hy den doot heeft aenghegaen om dat hp 
Dien faude te niete maken Die het ghewelt des 
doots hadde / is de Autheur des levens / ſoo bez 
rooven Wp hem gheheel ghelyck hp od in den 
vleeſche gjeopenbaertie / nietterftont ban die 
eere: maer wp anderfchepden alleenlick hae wy 
tot de rechtveerdichept Ehrifti kamen dat wp 
Die gebanpehen: in welcke fake Oftander Heel te 
ſchandelick gedwaelt heeft, Ende wy verſaken 
niet Dat het ons upt de verborgen ghenade ende 
Kracht Godts vloept / dat ong is opentlick in. 
Chꝛiſto ghegheven: noch wy en wederſpreken 
nief Dat de rechtveerdicheyt die Chriſtũs ons 
gheeft / is dexechtveerdicheyt Gods / de welche 
Ban hem komt maer wy houden Dit ſtantva⸗ 
ſtelick / te weten / Dat wp in de doot ende weder⸗ 
opſtandinghe Cheiſti hebben rechtveerdicheyt 

Het is.ar⸗ ende leben. Ick late dien ſchandelicken verſa⸗ 
gument. 

Antwooet · melden hoop der plaetſen varen / Daer mede Gy 

ghevoelen ofte verſtant / heeft de Teſers verz 
nioept / am te bewijſen Damen moet van we⸗ 
ſemlicke rechtveerdicheyt verſtaen / foo Waer 

ban rechtveerdicheyt ghemeldet wort. Gielijck 
daer David de rechtveerdicheyt Gods aenvoept 
tof hulpe / het welcke hoewel Gp t meer Ban: 
hondertmael doet / foo en ontfiet nochtans 

Eet 19 . ar⸗ 

gument· mod vaſtichent dat Oſiander ong tegenworpt 
dat het eyghentlick ende te rechte rechtveerdic⸗ 
heyt aenaenit wort / Waer Dad? wy gheroert 

Phil.213. — — * ende recht te — dat God 
Aleen Ben wille ende Get volbrenghen in ons 

MOEN perche Dant up en ver ahe met dat Gob on⸗ 
Hoos fijnen Geeft vernieut tot vechtueerdichept 

… Het. Boeck, 

fonder onderfchept ende oock ſonder aenepn 

Ofiander hem met alle de fententien te verval⸗ 
fehen. Het en heeft oock gheen meerder ſterckte 

Fol,x36. 
ende heylicheyt des leyens: maer men moët ten 
eerſten fien of hp Dat deet doo? hem ſelven ſon⸗ 
der middel /aft dat hp ’t doet door ſynen Sone / î 
den welcken Ip alle volheyt des Gheeſts heeft goan, 1.16. * 
ghegheven / omt Bat hp Hee? fijn oberbloedicheyt Toloſſ. 1,19 
foude der gebzechelickGept ſynder leden te hulpe ende 2.9 
comen. Boven defen hee wel De rechtveerdicheyt 
ons comt Ban de verborgen fontepne der Gad: 
heyt / foo en volcht nochtans daer upt niet dat 
Cheiſtus die hem ielwen Geeft in Den vleeſthe om Ioan. 17.19 
onfent wille geheylicht / na de Godlicke natue⸗ 
reonfe rechtveerdicheyt is. Wet ie oock alſoo Detzouarz 
lichtveerdich Dat hn voortbrengt dat Theiſtus ZARA 
felge is Dao? de godliche rechtveerdichent recht⸗ 7 
veerdich: om Dat hp oock ſelve niet en (oude fijn 
bevalen werck Bolbzacht hebben / hadde hem de 
wille des Paders niet daer toe berecht: want 
hoewel ergens ghefept is / dat alle de verdien⸗ 
ften Cheiſti vloenen upt het enckel behaghen 
Gods alleenlick / fonen gaet nochtans Dit de 
fantafte eff verſieringe Oftandsi niet aen / daer 
mede bp fijne ende der eerwondighen menfchen 
ooghen verſtrickt. Want Wie ſal toe laten-datz 
men alſoo argumentere / te Weten / dat wp Wez 
ſentlick rechtbeerdich zyn / eñ Dat het weſen der 
rechtvcerdicheyt Gods in ons woont / omdat 
God de fantepne ende De oorſpronck onſer vecht: 
veerdichept is t Eſaias fept dat God in de ver⸗ 
loffinge ſyner ahentepnte heeft rechtveerdicheyt 
aengedaen gelyck een harnaſch· Maer was dat 
am Chriſtum ban de Wapen Die hu hem ghege⸗ 
ven hadde /-te berooven / opp Dar fp gheen bale 
maecht verloffer en ware 4 Maer de Prophete | 
en heeft niet anders millen ſeggen dan dat God | 
geen dinck buyten hem felven van pemande gez B 
leeft en heeft/ / noch aleen hupe ghehadt en Geeft: ' 
om ons te verloſſen Het welche Pautug ons 
met anbere woorden int corte bedupt heeft / ſeg⸗ 
gende / dat God ous heeft ſalicheyt gegeven tot Lom. 3,25, 
bertooninghe. fjnder rerhtbeerdichept. · Maer Nom· 519, | 
bier mede en mederlept hu gheenſins dat hy erz 
gens leert dat up door eens menſchen gehoor⸗ | 
faembgept rechtveerdich zyn · Somma / ſoo Wie 
twee rechtveerdicheden vermengt / op Dat de ar⸗ dare ine 
me zielen in de enckel ende eer ghe barmhertic⸗ ver dh aim⸗ 
heyt Gods niet en ruſtendie beſpot hriſtum/ gn 
hem met ghevlochten doornen croonende, ——— 
13 Waer dewijle het meeſte deel der menſchen Det laetſte 
een rechtveerdicheyt dicht die wot den gheleove 
eñ upt wercken gemaeckt zy / ſo laet ons oac Bez. waer ir 
wijfen dat tuſſchen de rechtveerdicheyt des ge⸗ - bevertept 
loof eñ de rechtveerdicheyt der werckẽ fa groot Bopita, 
onderſcheyt is dat dDeenmeet noocfakelic Hallen” ipeicke vers 
als dander blijft ſtaẽde · DeApoſtel fept dat. hy ſieren een 
alle dinck Geeft als dreck geacht / om Dat Gp fonc lueke aber 
De Chriſtum gewinnen / eñ im Chriſto bebonden De perche 
wodden / niet hebbende ſyn eygen rechtveerdic⸗ urt het gez 
heyt die upt de Wet is / maer Die upt den geloos dend 
ve Jeſu Cheiſti ie / te weten / vecitveerdichept ramen gez” 
die upt ad is doo? het gheloove· Ohp fiet dat. maeckt iss 
bier twee contrarre Dmgen vergeleken worden + ei erde 
ende Dat hier taat te kermen ghegheven / Dat De Tugegerr 
menſche moet fijn eyghen rechtueerdichept ver⸗ ze verige 
laten / iſt dat Bo mil de recht veerdichept Chꝛeiſti — 
verkrijger ende behouden Dacram leert hp grz PES Scloofs. 
gẽs * dat dit is de oorſake gebrceft Des vals der wercken ig 
Joden / te meten / dat fp willende haer eyghen ſuick een 
vechttoeerdit bent houden ſtaeude / der rechrveer⸗ vent dat 
dichept Gods niet en Sijn gehoorſaem geweeſt · o'cen noot- 
Aſt dat vap De vecht oeerdichept Gods verlie⸗ 

Eſai.59. 7 

Beflupe 
bande we⸗ 

En — 

ſauelick 

fen / als wy willen onſe ergen vechtorerdichept ear 
houden ſtaende / foo meeten Wp voorwaer oi LT De 
e epghen rechtveerdicheyt verworpen / op dat EL racing 
fap De rechtvrerdichent Gods ghehrijgen. Mit Ginft. 

Z tij clue 



Cap. rr» 

Fom3.27 

Nom.q.⁊. 

Dtvlucht 
der Sophi⸗ 
ſten / welche 
ſpelen met 
de gelijck: 
heyt der 
namen. 

B'eerfte 
antwooꝛt. 

me tweede 
antwoort. 

Gal.3. 11. 
13, 

Liom.4.2e 

ſelve bewijſt Paulus oock als Ip fep£ dat onfe 
toeminghe uiet Daar De Wet / maer door het gez 
Yoobe wordt uptaljefloten. Dier upt volcht Dar 
wy eenighe materie der roeminge behouden foo 
langhe als daer eenighe rechtseerdichepdt der 
wercken blijft. 2u ift dat het gheloove alle roe⸗ 
minghe uptſlupt / ſoo en kan de rechtveerdicheyt 
Der wercken gheenſms met De rechtueerdichept 
des geloofs vercenicht worden · Nae dit alie: 
voelen ſpreeckt hp fo klaerlick im het Lierde Caz 
pittel tat de. Romeynen / dat daer gheen upt: 
blucht en ban plactfe hebben. Iſt dat Abraham 
(fept hp) is door de wercken gherechtveerdicht / 
foo heeft hp roem. Daer nae fept hp / maer hp 
en heeft geenen vroem bp God. —* volcht dan 
hier upt Dat hp niet en is Dao? wercken ghe 
rechtueerdicht. Daer nae ſtelt hp een ander ar: 
gument upt de natuere Der dinghen Die malkan: 
Deren contrarie zijn. Als men den wercken loon 
gheeft / foa gheſchiet dat upt de verdienſte / ende 
riet upt ghenade · Maer den gheloove wordt 
rechtveerdicheyt toe gheſchreven uvt ghenade . 
Soo en iſt dan niet ußt verdienſte der wercken. 
Daerom laet varen dien droom der ghener die 
dichten dat de rechtveerdicheyt is unt den ghe⸗ 
loove ende upt wercken te ſamen gheſmeedt · 
ra DeSophiſten in vervalſchinge der Scheif⸗ 
tuere/ ende in ydele teghenſprekinghen luſt ende 
abeneuchte hebbende / mepnen een fuBtijle ende 
fcherpfinnighe uptvlucht te hebben / fegabende 
dat de wercken Daer wan Paulus ſpreeckt / zijn 
alteenlick fulche wercken als de menſchen die 
noch niet en zijn wedergheboren / doen alleen” 
lick letterlick ende upt pooginghe des bepen 
goetdunckeng/bupten de genade Chriſti: ende 
ſegghen dat de Woorden Pauli / de gheefteliche 
\uerchen niet aen en gaen. Aldus nae haer ghe⸗ 
voelen wort De. menfche gerechtveerdicht bey⸗ 
De door het geloove ende door wercken / foo ver⸗ 
re het niet fre epghene wercken en zijn / maer 
gaen Chriſti / ende vruchten Der Wederghe⸗ 
booste: Want Paulus (fegahen fp) en heeft om 
gheen ander oorſake alfaa ghefprokien / dan am 
Dat hy de Joden Die op haer eyghen macht be: 
trauden / foude overwinnen / bewijſende dat fp 
dwaſelick hen ſelven vechtueerdichent toeſchre⸗ 
ven / dewhle de Gheeſt Chiſti alleen ans Die 
gheeft / ende niet onſe neerſt cheyt uyt de eygen 
rderinghe onſer natuere: > Maer (p en aenmerc⸗ 
Ken niet dat in De vergelyckinge der wettelicker 
ende Der Euangeliſcher rechtvrerdicheydt die 
Paulus ergens bp beenat/aller lep wercken upt- 
gefloten worden / met wat titel fp oock verciert 
zh. Aant hp leert dat de rechtdeerdichent der 
Net ig / datde ghene die — dat de 
Wet gebiedt /falichept ghekryghe: maer dat de 
rechtveerdicheyt des geloofs 18: Das wp gheloo 
ven Dat Cheiſtus ig gheſtorven ende weder op⸗ 
eftaen: Boven defen ſullen wy hier nae te ſy⸗ 
er plactfe fien Dat de heylichmakinghe ende de 

rechtveerdicheydt zyn verſcheyden Weldaden 
Chꝛiſti. Waer unt volcht dat oock niet ſelfs De 
gheeſtelicke wercken niet gherekent en worden 
alſmen de kracht om te rechtveerdigen den ghe⸗ 
loove toe ſchryft Ende Paulus ſeyt / dat Abra⸗ 
am geenen roem en heeft voor Bod / Want hp 
Dao? de wercken niet rechtveerdich en is / foo en 
maetmen Dat niet berftacn ban Den letterlicken 
eñ uwptwendigen ſchijn Der, deuchdẽ / ofte ban De 
neerftichept des epen goetdunckens: maer dat 
Abraham hoewel ſyn teven geeftelick ende by⸗ 
nae Engelſch was / nochtans geen verdienſten 
Per wercken en hadde doorde welche hp moch⸗ 
te rechtveerdicheyt voor God gelegen. 

Hoe de ghenade Chriftiontfanghen wort, 

is Be Sehool-leeracrs zjn Wat graver haer me tweede 
booberepdinghe mengtende : ende nochtans uycvlucht · 
wordẽ De (lechte ende onvaorfichtige menſchen 
doo? deſe met alfaa boofe leeringhe verlent / dez 
wle fp De barmherticheyt Gods / de welche 
alleen kan de bevreeſde zielen geruſt malien / met 
de voorwendinge des Gheefts ende der genade 
bedechen. Wp bekennen neet Paulo dat De vol⸗ Bom. 2,13e 
beenghers der Wer gherechtveerdieht worden 
voo? God: maer dewhle up alle Verre zijn van 
de onderhondinghe der Wer / foa beflupten wy 
bier upt dat de wercken Die behoorden alderz 
meeſt kracht te hebben tot rechtveerdichept / ons 
niet en helpen / dewijle wyſe niet en hebben. So Autwoort / 
veel De gemepne Papiften ofte School-leeraren ZAL 
aengaet/Die Dwalen bier tweefing/te weten/dat wort tuscez 
fp van het geloove maken cen verſekerthept der dertep ves 
confcientie / waer Daar fp ban God loon Herz droch. 
wachten Baer hare Herdienften : ende Dat fp de 
ghenade Gods dupden te zijne niet een toereke⸗ 
ninghe Der ontverdiender rechytweerdichept/maer 
eenen gheeft Die tat de oeffeninge ende neerfticz 
heyt in Godſalichent helt. Sn lefen wel bp den 
Apoſtel dat de ghene die tot Gad gaet / moeten Hebe1:.6e 
eerſt gheloonen dat God is : ten anderen dat ha 
eert verghelder is den ghenen Die hem ſoecken. 
Maer pen acmmerchen niet op wat \vijfe ha 
maet geſocht worden. Ende Dat fp dwalẽ m het 
magt eenade , Dat is openbaer upt hare boec⸗ 
fen. Want Pe rechtveerdichmakinghe die ans 
door Chriſtum gheſchiet is / dielept Lombar: 
dus tweeſins ut. Een cerften (fept hu) rechte 
beerdicht ons de doot Chꝛiſti als daer doo? de 
liefde verweckt Wagt in onfe herten / waer ooo? 
wy rechtveerdich worden: ten anderenom Dat 
de zonde / waer mede de Dupvel ans ghevan⸗ 
gen hielt / is door de felve doot Cheiſti uotalez 
wifcht / foo dat Gp nu niet en Geeft Waer mede 
hp ons can verdoemen. Wier fiet ghy hoe dat 
Lombardus de genade Gods in de rechtveer⸗ 
dichmakinge voornemelick aenmercht / fa ver⸗ 
re op door Deenenade des heyligen Gheeſts bez 
weecht moden tat gacde merchen- Hy beeft 
wilen het ghevoelen Auguſtim nae volghen / 
maer hy volcht Dat van verre / jae wijcht oock 
feer Daer van: Mant Wat ban Auguſtino ie 
claerlick gefept/ Dat verdupftert hy / ende Dat in 
Auguſtino niet ſeer onfupber en Was / Dat ver⸗ 
valfcht hp. De Schalen zijn altijts tat ſwaer⸗ 
der dwalingen gevallen tot dat fp ten epnde zyn 
gehamen tot Pelagiaenſche leeringhe Oack en 
meeten Wp het ghevoelen Auguſtini / ofte vm⸗ 
mers ſyn wyſe van ſpreken niet alleſins aen nez 
memen noch volgens Want hoewel hy de men⸗ 
ſche wet van den gantſchen lof Der rechtveerdic⸗ 
heyt berooft / ende dien gheheel Der ghenade 
BGods toeſchrijft / ſoo flelt hp nochtans de ghe⸗ 
made in de heplichmakinge / doa? de welche opn: 
Doorden Geeft tot nieuwichept Des levens we⸗ 
dergheboren worden · 
16 Maer als de Scheiftuere ſpreeckt van de De tweede 
rechtvrerdieheyt des gheloofs / ſoo leert (pons uw e⸗ 
en beel ander ſale : te weten / Dat Yup ans van mone ue” 
bet aenſchouwen onfer wercken af wenden/ende ver hepuz 
alleenlich op de baembertichept Gods eñ vol⸗ ger Sctrifs 
maechthept Cheiſti fien. Want fp ieert duſda⸗ ae Dede, 
nich een ordeninge Der rechtveerdinge:te weten / rechtich pt 
Dat God ban den eerſten aen door enckel eñ on⸗ des gelovfg 
verdiende goedicheyt geweerdicht den ſondigen · 
menſche te ontfangen / gheen dinck in hem aen⸗ 
merckende waer doo? hn ſoude tot barmhertic⸗ 
heyt beraert worden / anders dau fijn ellende: te 
weten / dewyle Ip Den menſche fiet gheheel ndel 
eñ naeckt van goede wercken / ſoo neemt F unt 

ent 

Lib 3.Sent, 
dift.16.1. 



vooꝛtghe⸗ 
bꝛacht. 

Cap.rr. 
hem ſelven oorſake om hem goet fe doen/ op dat 
bp den fondaer door het gevoelen finder genade 
verwecke / op dat hp op fijne eyghene wercken 
gheen betrouwen hebbende / de gheheel ſomma 
ſnder falichept in de barmhertichept Gods 
ſtelle · Dit is het ahevoelen Des beloof waer 
doo? de fandaer comt tot befittingbe finder ſo⸗ 
lichept / als hp upt de leere des Cuangelij bez 
Kent dat hp met God berfoent is / Dat hn door 
de rechtveerdicheyt Cheiſti / doo? De vercreghen 
vergevinge der zonde gerechtveerdicht is: ende 
hoewel hp door den Gheeſt Gods is wederge⸗ 

_ bogen / foo en denckt Gp nochtans niet in geede 
wercken / maer in de eenighe rechtveerdicheyt 
Chaiſti rechtveerdicheyt te hebben. Ule deſe din: 
ghen fullen een pegelick bpfonder aengemercht 
Worden / foo ſulen fp een claer uptlegginge on: 
fes gevoelens gheven. Hoewel men mochtfe bet 

im een ander ordeninghe ſrhicken / dan ahelijck 
Wyſe Boorgeftelt hebben. · Maer daer en is niet” 
geel acn gheleghen / fa verre ip alfaa aen mal⸗ 
canderen gevoecht worden / dat de gantſche far 
he behoorlick ende ſekerlick bevefticht zp. 

@poat het 17 Hier moeten Wp in ghedachteniſſe hebber 
felve beter De oereencominge des geloofs ende des Euan: 
mach ide gelij/ Die ap boven geftelt hebben. Want daer: 
ttoee paffa: Am fept men Dat het geloove Den menſche recht⸗ 
gienuot  eerdicht om dat het de rechtveerdichept die in 
ben Ap oftel Sen Euangelie Wot aengeboden/antfangt ende 

aenmeemt, Eñ alfmen (ept dat de rechtveerdic⸗ 
heyt ans moet inden Euangelia aengeboden/ 
Daer mede wort alle aenmerckinge der wercken 
upt abeflaten. Wet welche Paulus dickmael / 
maer voornemelick fn twee plaetfen feer claer: 

De eerſte is lick bewijft. Wanttot de Romeynen de Wet 
vorden ende het Euangelium met malcanderen berge: 

ljckende / fept / Dat De rechtveerdicheyt upt de 
Wet / aldus zp: De menfche Die Dit daet / die fal 
daer in leven: maer dat De recitbeerdichept des: 
gheloofs falichept vercondicht Den genen die 
in fijn herte ghelooft / ende met ſjnen wont be- 
lide den Deere Jeſum / ende Dat de Dader hem 
Geeft vat de dooden verweckt. Wier fiet ghy dat 
Paulus dit onderfchept maeckt tuſſchen de Wet 
ende het Euangelium/te meten/dat de Wet den 
wercken recht oeerdichept toe fchzijft / ende dat 
bet Euangelinm onverdiende rechtveerdicheyt 
geeft / ſonder hulpe der wercken. Dit is cen (eer 
fchaon plactfe die ons oock canupt Gele fwa: 
richeden onterven / Alg Wp berftaen dat de 
rechtoeerdichept Die ons door het ECuangelium 
wort gegeven / vry ig Lan de conditie der Wet. 
Dit ig de oorſake waerom hp dicmael de bez 
lofte eñ de Wet met foo grooten ſchn der tegen 
firijdinatje (felt tegen malkanderen: ghelck als 

Galat318. DP ſept: Iſt Dar De erve komt upt de Wet / ſoo en 
is ſp nu niet upt de belofte/ende dat voort in dat 

felve Capittel nae dit gevoelen is gheſchreven. 
Poorwaer de Wet heeft oock hare beloften. 
Dacram moet in de Euangeliſche beloften wat 
anderg eñ fanderlijer zijn/ ten zy Dat Wp willen 
beiden dat de berahelpekinghe onbegunem 5p, 
Eñ wat fal m deEuangeliſche beloften ſonder⸗ 
Ier zijn / anders Dan dat fp onverdient zjn / eñ 
alieenlick op de bacmbertichest Gode leunen: 
Daer de Beloften Der Wet op de wercken ſtaen. 

_ Dat nu hier niemant tegen en ſnatere / dat Pau⸗ 
lus De rechtveerdichent alleenlick verworpt / die 

de menfchen willen vpt haer ergen macht ende 
unt haer bape goetduncken Gode in de hint ffe 
Ren. Want Paulus teert ſonder uptneminghe, 
dat de Wet met haer gevieden geen vaardeel en 
doet:om dat niet alleenlich onder den aemep- 
nen man / maer ooch onder De aldervolmaecktſte 

bzief tat den 
Qomennen 
cap.io. 
verſ. 5. 
Aevit. 18. Se 

Eʒech. 20. 
12. 

Bant Io.5. 

Het IJ. Boeck. 
niemant en is Die De geboden volbrengt Daas 

Fol.137. 

waer De liefde is het voorneemſte hooftſtuck Hom. 3.5. 
der Wet · Dewijle dan de Geeft Gods ons tot 
liefde vernieut eñde beweecht/ waerom en wor⸗ 
den Wp daer door niet rechtveerdich / anders 
dan om Dat fp oock in de Heplighen onvol: 
maeckt is / ende daerom doo? haer (elen ghee⸗ 
nen laf noch Brijg- en berdientt 
18 De tweede plactfe is Daer Paulus fept. De andere * 
Vat niemant wipt de Wet gherechtveerdicht en hg 
wordt boo? God / dat is openbaer : Want de Bers 
rechtveerdige fal pt der geloobe leben: ende De ende upt 
Wet en is met uit BE gelande) maer De menſche ben bzief tok 
bie Dit doet Die fal Daer in levê.Bsoe fal dit arqu- PLEN, 
ment anders ffaë ten zp eerſt claer Dat de werc⸗ vers. 11. 
ken niet gerekent en Worden met den ghelsove / Bab.24, 
maer meer gantſchelich daer Ban verſehepden Das: 1 
3D Ip fept dat de Wet verſcheyden is oan den 
geloove. · Waerom? Om dat de wercken noodich 
zijn tot De rechtveerdicheyt der Wet · So volcht 
Dan hier upt Dat de werckẽ niet noodich enn zijn 
tot de rechtveerdichept Des gheloofs IDt defe 
vergelijchinghe ig het openbaer dat de genade 
bie gerechtgeerdicht wort upt den geloode / wort 
fonder gerdienfte Der wercken / jae bupten Herz 
Dienfte Der Mercken gherechtveerdicht / om dat 
bet gheloove de rechtveerdicheyt antfanght die 
‚daor het Euangelium gegeten Woet. Ende het 
Euangelium ie hiet m bande Iet verfchepe 
den/dat het de rechtveerdichent niet en bint aen 
wercken / maer fteltfein de barmbertichepdt 
Gods alleen. Sulck iff oock Dat hp tot de oz 
mepné fept/ dat Abraham geen oorſake en heeft mom.4, 2, 
am te roemen / ant het gheloobe is hem tat 
rechtveerdicheyt gereftent: ent hp verſterckt dat / 
ſeggende / dat de rechtveerdichept des gheloofs 
dan plaetfe heeft/als Daer geene wercken en zijn 
dien men loon fchuldich ig, Waer wercken zijn 
(fept hp) daer wort hen de verdiende toon ghe⸗ 
geven : maer Dat den gheloove ghegeven wort / 
dat is ongerdient : want de fin der woorden die 
hp daer ghebruvckt / gheeft dit ooch vpt / dat a 
wepnich Daer na fept / dat De erve daerom Wort 
doo? het geloove verkregen / op dat het zp na de 
ghenade: Hier upt beftupt hp dat de erve onver⸗ 
Dient is / om Dat fp Doo het gheloove wort ont: 
fangen · Waer upt komt Dat anders dan om dat 
het gheloove gheheel ruſt inde barmberrichept mom, 3,215 
Gods (onder hulpe der wercken £ Ende in Dit 
felge gevoelen leert hy ſonder twijfel ergens dat 
de rechtgeerdichepdt Godts ig fonder De Wet 
gheopenbaert / hoewel fp ghetupatenifte heeft 
gan de Wet ende Propheten. Want als hp de 
Wet uptflupt / foo verſaeckt ho dat Wp door 
wercken gheholpen worden / ofte met wercken 
rechtueerdichept verkrijghen/ maer fept dat un 
pdel daer tae komen om Die tc ontfangen. { 
io Nu ſiet de Hefer met wat grooter onrede⸗ Bedert 
lichhepdt de Sophiſten te defen tijde onfe leere ee ape 
Yafteren / alg wy ſegghen / dat de menſche door biucht der 
het geloove alleen gherechtveerdicht Wort. Bat Pariften/ 
de menſche doo? bet gheloove gherechtueerdicht AE, 
wort / dat en dorven fp niet Derfaken/Deutjle het wooreren 
foo dickmael in de Schaiftuere gheleſen wort. Clieen)aess 
Maer dewijle dat woordeken / alleen, nergens — 
uptghedruckt en ſtaet / daerom en willen fp niet eet. 
lijden dat het daer bp geſtelt worde · Iſt Dat het De tweene 
alfoa is / wat ſullen fp Dan antwoorden op Defe =ittwoozt, 
Wooden Pauli / Daer hy houdt ſtaende Dar DE zom. 4 2, 
rechtveerdicheydt niet en is upt dert gheloove / 
ten zp dat (paerdient zp. Hoe ſal het ghene 
dat voor niet ende onverdient ie / over een hae 
men met De wercken? Dae ſullen fp oork kon⸗ 
nen wederleggẽ Dat Paulus ergens drs DE ori. 1. 32. 

rechtvrer⸗ 



Cap.ate 7 

De derde 
antwoort. 
VNom. 2. 21. 
ENDE 24, 

rechtigeerdichept Gods in deni Euangelio ghe⸗ 
onenbaert wort? Iſt dat de rechtveerdichept in 
Den Euangelio geopenbaert woet / ſoo en wort 
ſy voorwaer niet geſchent / noch half / maer gez 
heel ende volcomen daer in vervaet · Do en heeft 
Dan de Der geen plaetſe in de rechtveerdicheyt · 
Ende haer teghenfpeeken en is niet alleenlick 
valſch / maer oock geheel ſpottelick dat fp te- 
aften Dit woordeken / alleen , maken/-abelijck of 
pt ban DE onfen daer bp ſtelden Want ſchrift 
Die niet volcomelick genoech de gantſche kracht 
der rechtveerdinghe den geloove alleen toe / dieſe 
geheel den mercken beneemt? Ick bidde u / wat 
bedieden deſe wjſen van ſpreken: Dat de recht 
Heerdichept is fonder de Wet gheopenbaert? 
Dat de mentele wort gherechtveerdicht voo? 

miet ende onverdient / eñnde ſonder wercken der 

De vierde 
vernuftige 
upthlucht / 
ofte bedziez 
gelickearz 
gueringhe. 

De cerſte 
antwoort. 
Gal 3.10, 
12, 

Wet, Dier Gebben (p een vernuftige untvlucht / 
de welche nochtans feer onbeguaem ende on: 
geſchickt ig : hoewel de ſelve niet ban Dete men: 
ſchen en is eerſt ghevonden / maer ſy hebbenſe 
Lan Origene/ ende ſommighe andere oude 
Schrijvers qhenamen. Te weten / fp ſnate⸗ 
ren dar de ceremoniale wercken der Wet upt⸗ 
gheſloten worden / ende niet de wercken / Der ze⸗ 
den diemen noemt Moralia. Ap doen ſoo groo⸗ 
ten voortganck ſonder ophouden in de ſcholen / 
mjvende dat fia niet ſelfs de eerſte beginſelen der 
Dialectica ( doo? welcke konſte men alle falen 
beſcheydelick handelt) en meten. APepnen fn 
Dat de Apoſtel raeſt als hp tet beveſtinge fijns 
hevoelens deſe plaetſe voortbeengt? Be men: 

ſche Die Dit doet / die ſal daer in leven: Ende / ver⸗ 
_ploeckt is cen peghelick/ Die niet en volbrenght 

Betiveede 
autwoort. 

Horn. 3,20, 
ende 41e 

Gal 3.21. 
22 

De derde 
antwoort. 

Aom.3 ‚Je 

+ Be 5 be⸗ 
Driegelicke 
uptbiucht, 
Dat de 
goede were⸗ 
ken des 
naems der 
rechtbeer⸗ 
dichecyt en⸗ 
de des 
Toons 
weerdich 
zyn. 
Antwooort · 

al wat geſchreven is in den boeck der Wet. Iſt 
dat fp niet uptſinmich en zijn / ſoo en fulilen ſp 
niet ſegghen dat Get tenen is belaaft den genen 
Die De ceremanien onderhouden / oft Bat alleen: 
lick de ghene Die de ceremonien overtreden / met 
de vervloeckinghe ghedreycht zijn. Iſt datmen 
Die plaetſen moet Lan de Wet der zede verſtaen / 
fa worden oock ſonder twyjfel alle wercken der 
zeden bupten de macht Der rechtveerdinge ghe⸗ 
flaten, Dit ſelve bewijſen oock de argumenten 
Pauli die hp ghebruyckt· Dewnijle de beken: 
ninghe Der zonden komt door de Wet / foo en 
kemt daer doo? gheen rechtveerdichepdt Der 
ijle de Wet toorn werckt / ſoo en werckt fp 
gheen vechtweerdichept. Deijle de Wet niet 
en kan De canfcientien geruft maken / foa en kan 
fp aach gheen rechtveerdicheydt gheven · Dee 
ijle het gheloove toegherekent wort tot rechte 
veerdicheyt / ſoo en is De laan Der wercken geen 
rechtoeerdichept/maer fp wort onberdient ghe⸗ 
gheven. Deijle wy upt den gheloove gerecht: 
veerdicht worden / ſoo is de roem wech gheno⸗ 
mer. Ware daer een Wet ghegheven die honde 
rechtveerdighen / faa foude de rechtveerdicheyt 
waerachtichlick pt de Wet zijn. · Maer Godt 
beeft alle dinck onder de zonde beflaten/ om dat 
de belofte faude Den gheloobigen ghegeven wor⸗ 
den. Sp machten Gier tegen benfelen/waert dat 
fp hoorden dat defe argumenten de ceremonien 
aengingen/ende niet de zeden:maer de kinderen | 
ſelve fouden ſo groote onbeſchaemthept beſpot⸗ 
ten ende verworpen· Daerom ſal het ons ſeker 
zijn / Dat het Van de gantſche Wet gheſproken 
wordt / daer de macht om te rechtveerdighen 
wort De Wet benomen · 
20 Iſt dat pemant verwondert waerom het 
den Apoſtel niet ghenoech en Was te ſegghen de 
wercken / maer heeft Willen ooch de Wet daer 
bp melden / ſeggende / de wercken der Wet: Wier 
op ís licht te antwoorden.· Want dat de were: 

Hoe de ghenade Chriftiontfanghen wort, 
ken foo groot gheacht moden / de Weerdichept 
hebben fp meer Daer upt dat fp Gade aenghee 
naem zijn dan upt haer ſelven · Want wie ſoude 
beſtaen de rechtbeerdichent Der wercken Bode, 
aen te peijfen/ als huſe niet pad? goet en hielde? 
Wie foude beſtaen Laon Loo? de. wercken te cp= 
fchen gelijck fehult/Gadde Sod dien niet belooft? ! 
Soo hebben dan de wercken dat upt de welda⸗ 
dichept Gods / dat fp weerdich geacht Worden) ; 
techtveerdichept ghenaemt te Sijn / ende loan te 
ontfangen. Eñ fp en hebben geert weerdichept 
anders dan alieenlic op deſe Wife / te wetemals 
Wp voornemen Daer daar Gode ghehoorſaem⸗ 
hept te bewijfen. Baeram als Paulus erghens merke met 
wil beiwijfen dat Abraham niet en conde door een teer 
de werchen gerechtueerdicht worden fo brengt (ircte es 
hp voort dat de Met is cerft ghegheven / bpnaeë Des xpoz 
bier hondert eñ dert ich jaren Ma Dat het verbont ets bever 
gemacht was. Sulels een argument fouden de Wehtis:, 
onwetende befpatten/ feggende: dat dock eer De“ 
Bet abhegeksen mas / wel konden rechtveerdige 
wercken sijn. Maer dewyle Paulus wiſte dat 
De wercken niet en conden ſos grodte weerdie⸗ 
heyt hebben / anders dan door de ghetuygeniſſe 
ende gheweerdinge Gods / ſoo flelt hp als vaſt 
ende ſeker / dat De wercken Voo? De Wet gheen 
cracht en hadden am te rechtveerdigen. Adus 
hebben wy nu maeram Gp nameſick fept/ de 
wercken der Wet / als hy de wercken wilde de 
rechtgeerdinge benemen: te weten / om datmen 
van Bie alleen mochte t\wijfelinge voortbrengen · 
Hoewel hp verwornt oock fomtijks alle werc⸗ 
Ken fonder de Wet te noemen : gelijck alg hp 
ept / door De gerupgeniffe Dadids/dat Die mert Pſal. 32. 1. 
ſche gheſuckich is / dien God rechtveerdicheyt omas. 
toe fclzijft ſonder wercken. Daerom en comen 
fp met geene tegenworpinghen maken dat wp 
deſe gemeyn wat fluptinge alter Werchen Die Wp 
met Dat woordeken / alleen, bedupden / niet crt 
ſullen behauden. Sp ſoecken oacls te vergheefs me ferre 
defe lichtwcerdige fcherpfinnichept / ſegghende: uptblucht. 
Dat wp gereehtweerdicht worden Dao het ghe⸗ 
loove / alleen dat door De liefde wercht/op Dat fp 
de rechtveerdicheyt fiellen im De itefde, Wy be: Antwoort. 
Kennen wel niet Paula Dat geen ander geloove 
en rechtveerdicht Dan dat dao? De liefde cracht⸗ 
tich ig + maer upt de cracht Der liefde en neemt 
het geloove fijn cracht am te rechtveerdigẽ niet. 
Jae het en rechtveerdicht doo geen ander ooge 
fake / dan am dat het ang tot de abemepnfthap 
Ber vechtueerdiebept Cheiſti breñght. Anders: 
foude dat argument Pauli geheel ballen Dat hu 
foo ſtrangelnck drift / als hp fept : Den ghenen mom4.4s 
Die wercht en wort De loan niet toegerehent nae 
ghenade / maer nae ſrhult · Ende den ghenen Die 
niet en werckt / maer ghelooft in den genen die 
den ſondaer rechtveerdicht / wort fijn gheloove 
toegerekent tot rechtveerdichent · Hadde hp ooc 
konnen krachtichlicker handelen / dan als hp al⸗ 
dus ſpreeckt / dat daer gheen rechtveerdicheyt 
des geloofs en is / anders dan Daer geene werc⸗ 
ken en zijn Die men ſoude loon ſchuldich zijn: 
ende Dat het geloove dan eerſt toegerekent Wort 
tot rechteerdichept / alg de rechtveerdicheyt 
opt Doo? onverdiende ghenade gegeven. Nae dat 
aet ong nu fien hoe waerachtich het zp Aander 
dat Wp in de beſchrhyvinge Der rechtveerdichept Sopiren 
gheſeyt hebben / te Weten / Dat de rechtveerdic⸗ Wwedertepe 
hept des gheldofs /is verfoeninge met God / die Hulop, 
in de verghevinge der zonden alleen gelegen is. verctprijvine 
Ien moet altjts tot deſe ſondament · redẽ we⸗ ge van de 
Der Reeren/te weten / dat De toorn Bode is per derechtic 
alle menſchen / ſoo langhe als fn fondaers blij: 5 — be⸗ 
ben Dit heeft Eſaias ſeer wel bedupt met Deje veſen. 

woorden: 



Cap.1r. 

woorden: De hant des Heeren en is niet vercort/ 
bat Gp niet en foude connen falich maken / noch 
fijn ooge en is niet verſtopt / dat hp niet en foude 
herhooren: maer uwe ongererhticheden hebben 
tweedzacht gemaeckt tuſſchen u ende uwen 
God/ende uwe zonden hebbẽ ſyn aenfchijn Lan 
u Berborgen/ op Dat hy u niet en berhooge. Wier 
joorẽ wp dat de zonde De tweedracht eñ vpant⸗ 

fchap maeckt tuffchen Den menfche ende God / 
ende het aenfchijn Gods af went van den four 
Daer. Ende heren can niet anders gheſchien: 
tant Bet is ſyn rechtweerdichept tegen dat hp 
foude cenige ghemepufchap hebben met de zon: 

Roms8. De-Daeram leert Paulus dat de menſche Gods 
pant is / totdat Gp doo? Chriſtum wordt tot 
genade ghebracht · Daerom dien God tot ſyn 

Drientfchap aen neemt / Dien wort hp gheſeyt te 

rechtveerdigen / om dat hp den menfche niet en 

kan tot ghenade ontfangen/ noch met hem ver⸗ 

kenighen / ten zy dat Gp den ſondaer recht veer: 

dich makke. Ende wp ſegghen dat dit gheſchiet 
door verghevinge der zonden. Want iſt datmen 

de ghene Die de Deere gherechtveerdicht heeft / 

il dn wercken weerderen / ſoo fullen fp 

pack noch bevonden worden met der Dact fon- 
Daers te zijne / Die nochtans moeten vry van 
zonden ende repn zijne Soo ift Dan openbaer 
dat de ghene die God aenneemt / niet anders 
wechtueerdich en zijn / Dan om dat fp dao? de 

bergGebinahe der zonden van hare metten af⸗ 

gonnie ende gherepnicht Worden / foo dat 

niche rechtveerdicheyt mach met eenen woor⸗ 
be ghenaemt Worden / verghevinge der zonden. 

ogchetriaine 26 Bende defe dinghen zIn feer openbaer upt 
gevoe Defe woorden Pauli die ick boven verhaelt heb⸗ 

bouts. _ be: Gov was in Cheiſto de werelt met hem 
BEES De geernenende/den menfchen hare zonden niet toe⸗ 

refenende / ende hp heeft het woort Der verſoe⸗ 
nge ans bevolen. Daer nae ſtelt hy De fortuna 
fBuder bootſchap ende bedieninghe / ſegghende: 
dier: die geen zonde en kende / heeft hy Loo? ons 
zonde ghemaeckt / omdat wp fouden in hem 
rechtueerdichept Gods worden. Dier noemt 

hy de rechtveerdicheyt ende verſoeninge fonder 
onderfchept / op dat Wp verſtaen Dat d'een on: 
Der d ander verbaet wort. Hy leert oock De Wijz 
fe hae defe rechtveerdicheyt vercreghen wort / te 
Weten / alg de zonden ong uiet toegherekent en 
worden. Daerom niemant en twyjfele voortaen 
hoe God ons rechtveerdicht / dewle wp hoo⸗ 
ten Dat hp ong met hem verfoent / onfe zanden 

1, Met aes Ong niet toerekenende · Alſo bewijſt Paulus tat 
—— de Romeynen door de ghetuygeniſſe Davids / 
tre. Dat de rechtveerdicheyt Wort den menſche toe⸗ 

platze.te gherekent fonder wercken: om dat David ver⸗ 
Kom46 _condicht Dien menſche geluckich ende falich 

te zijne/ wiens zonden ghedeckt zjn / ende Wien 
de Heere De feplen niet toe en tekent. Lp veemt 
Daer fonder twijfel gheluckicheyt ende falichept 
voor rechtveerdicheyt: eñ dewohle hp betnpeht/ 
dat Die in de verghebinge der zonden is gelegen / 
fog cn moeten Wpfe niet anders beſcheyven. 

uc, 107, Nerom fingt Zachariag de vader Joannis 
des Doopers / dat de hermifje Der falichept is in 
de vergevinge der zondert ghelegen · Eñ Paulus 
deſen regel volgende in fijn ſermoon dat 
Antiochenen dede van De ſomma der falichept / 
beſluyt fijne woorden (gelijck Lucas ver 

Actori3. z3 Aldus: Doo: deſen wordt u verghe vinghe der 
E zonde vercondicht:ende Van allen daer van ghy 

niet en condet door de Wer Woſis gerechtveer⸗ 
Dicht worden / ſoo wie in deſen gelooft / Die Wort 
gherechtveerdicht De Apoſtel feit de verghe⸗ 
vinge der zonden alſoo bp de rechtveerdichept / 

Eſai · 59.7 

“Het III Boeck: 

Ben dicht · Wat is im de 

Fol.133, 

Daf hyſe bewijft beyde gantfebelick een dinck te 
zijne. Waer wút hp terechte beflupt / dat de 
rechtgeerdichent Die wp door de goedertieren: 
hept Bode verkrhghen / onderdient is · Det en 
moet oac niet fchijnen een ongewoon Wijfe ban 
ſpreken te zjne/ Dat de geloovige voor God niet 
door wercken / maer door onverdiende aennez 
minghe rechtveerdich zyn: want defe Wijfe van 
feeen. wordt foo menichmael gheleſen in de 
Scherifture ende de oude Leeraers ſpeken oock 
dickimael alſoo· Want Auguſtinus ſeyt ergeng ze Met gee 
aldus + De rechtveerdichent der Hepligen in dez ei — 
fe werelt is meer ín vergevinge Der zonden / dan zeeracen 
in volmaecktheyt der deuchden ghelegen· Hier ber kercken 
mede kamen oock deſe ſchoone fententien Bers Loro de 
nardi over: een daer hp fept: + ziet ſondighen i8 >. cap 27. 
verbtgeerdichept Gods : maer deg menſches Serm.23. 
rechtveerdicheyt is Gods goedertierenhept / in cant. 
eñ bergebinge. Ende daer te vorẽ hadde hp ghe⸗ 
fept / Dat Chriſtus onfe recht veerdichept is daor 
quĳtfcheldinge eñ abſolveringe / eñ Dat daerom 
alleen Die rechtveerdich zijn / Die door De barm⸗ Serm. 22. 
hertichept Bode vergebinge vercregen Gebben. 
23 Bier upt volcht ooc Dat top ’t Doo? De recht: Daer uot 
peerdichept Cheiſti alieen vereryghen / dat wp Dat borcde/ 
voo? Bod gerechtveerdicht worden. Het Weld: daerom ve 
kie ſoo veel 18/gelijc of men fepde Dat de menfche menfcbe 
niet rechtveerdich en is in hem felven/maer om DAE se 
dar de vechtioeerdichept Ehzifti hem door toere ——— 
feninge mede ahedeplt voorr / Get welche meer: dicht woztf 
dich 18 neerftichlich. aenabemercht te oorden. PA Ars 
Waͤt daer door wort dat beufelachtich gedicht: gods deels 
ſel te niete / te meten / dat de menfche daerom achtich 
dao? het gheloove gherechtveerdicht wort / om Matte 
dat het det Gheeſts Gode berlachtich maeckt, melken be 

komt / dan om dat wp Eheiſti deelachtich zitte en 

Wier teghen en is oock niet Dat hy ergens leert Antwoort EL 

dat de zonde ig van zonde verdoemt in bet blucht upt⸗ 

vleeſch Theiſti / om dat de rechtveerdichent der Btw, 
Wet foude in ons volbracht worden. In welc⸗ 
Ke plaetfe hu gheen ander volbrenginghe en bez 
dupt / Dan Die Wap door toerekeningte berkrijs 
ghens Want Cipiftusdeplt ong ſyñ rechtveer⸗ 
dichept alfoa / Dat hp op cen wonderlicke wůjſe / 
fo veel het oordeel Gods aengaet / ſyn kracht in 
ons ffozts Dat hp niet anders gevoelt en heeft / 
dat is klaer upt een ander ſententie / die hn Wepz 

nich te voren geſtelt heeft / ſeggende: Geljck wy mom. 5.9. 
Door eens. menſchen onahehoorſaemheyt zijn 
gele tat ſondaers geftelt: alfa zijn Wp dock door 
eens menſchen gehoorſaemheyt gherechtveer⸗ 

hoorſaemhept Chuiſti one Sen ex⸗ 
fe rechtveerdicheyt ſtellẽ anders Dan ſeggen Dat emper ofte 

) | wp daer door alleen rechtveerdich geacht zijn/ boorveels 

om dat de glehoozfaemhert. Cheriſti ons Woet * — 

degeſchreven gehe of fr onfe ware? Waeror we oo ta ups 
duncht mmdat Amberoſius heeft ſeer wel een Ambroſis. 

erèpel deſer rechtpeerdichept geſtelt in de ſeghe⸗ b.⸗7 
ninge Acobs: te wetẽ gelhc Jacobus va hem ve, ve, 
ſelve De eerſte geboorte niet. berdient EEL capa. 

ceft 

Aom · EEN $ 



Cap 12 
beeft hem ſelven onder ſyus broeders perfoon 
vecborghen / ende met ſhus beoeders feex wel⸗ 
riechende cleet beelecdt-/ ende alſoo voor ſynen 
Dader abeftelt/ om tot ſyn voordeel fegeninghe | hevt ghe 
te onffangen in eens anders perfoon:: alfa moe: 
ten wy ooc onder de dierbare repnichept Chri⸗ 
ſti onſes eerſtgeboren broeders ſchuylen / om ge⸗ 
tungheniſſe Der. rechtveerdicheyt voor het aen⸗ 
ſchn Gods te halen. „De woorden Ambrof 
zijn deſe: Dat Iſaac de reuc der cleederen heeft 

gheroken / bedunt moghelick Dat Wp niet door 
wercken / maer door het gheloove gherechtveer⸗ 
dicht worden · Want de ſwackheyt des vleeſchs 

verhindert de wercken · Maer de claerhept des 
kers of beſchaduwet der hepligen dwalinge / 
het welcke vergevinge der feplé verdient. Ende 

het ig voorwaer alfa. / aant op. Dat Wp Loo? 
… het aenfchijn Gods tat falichept verſchnen / 
foa móeten ap door de goede reucke Cheiſti 
riecken / ende onfe zonden moeten door ſjn vol⸗ 
maechthept bedeckt ende begraven Worden. 

iik Het xy. Capitrel. 
Dat wy moeten onfe herten tor den richtftoel 

eflen, op dar de onverdiende rechtveer- Gads ph 
RME ons rechte acnigeraden „ende wijs | 
ghemaêckt worde. … … 

H Oewel het daag feer clare ghetungheniſſen 
openbaer is / dat alte defe Dingen (eer waer⸗ 

achtich ijn / nochtans hoe noodich fp ons zjn / 
en ſullen wap nier elaerlick weren ect wy de Din: 
ghen voor ooghen Fullen gheſtelt hebben / die het 
fondament der gautſcher handelughe moeten 

De&e _ \mefen, Soo ſal dus dan ten eerſten in ghedach⸗ 
Verano tenrffe comen / dat \op hier niet en handelen hor 

“ mepntjoat Eet mentele ſal in eenich menſchelick rechthuus 
bebzagbe rechtveerdich bevonden worden / maer doo? der 
Wasban hemel ſchen rechtſtoel Gods: op dat tp niet 
fhetics nae onſe mate en meten. wat gheheelhent der 
rechthups. wercken den oordeee Gods mach voldaen wor⸗ 
* den· Ent het is wonder met wat grooter licht 

veerdicheyt ende ſtonticheyt men ghemeynlick 
hier van handelt · Jae men mach ooch fien dat 
gheene menſche ſtoutelicker ende met. grooter 
vermetelheyt van de rechtveerdichent Der werc⸗ 
ken en fnateren / ban die ſchandelick in vnenba⸗ 
re zonden leven / ofte inwendichlick ſo vol booſ⸗ 

Maer daer heyt zijn / dat ſy berſten · Ende dit gheſchiet am 

Den ooꝛ⸗ 
ſprouck der 
dwalingen 
bande 
rechtveer⸗ 
dichent det 
wercken. 

err? 

id qdat ſy de rechtveerdieheyt Gods wet enbedenc: 
band Fen / van de weleke waert Dat fp een het alderz 
smajertept minfte gevoelen hadden/fao en fauden ſyſe nem: 
Eene, Fuermeeralfoo be potten· 2D aer fp wort Bao? 
bichépe waer dboven maten clepueacht/alfinen niet en 
bovs/bao: bekent dat sp ſulckende faa valmaecht is /-dat 
Welcke niet hem ghern dick en behaecht / dan dat op allen 
beras zen gheheel ende volmaecnt / ende ſonder eeni⸗ 
banatleen gheſmette is ende ſulex en Geeft noyt / noch en 
dat aen ¶ ſal nemmermeer int ben menſche bevonden wor⸗ 
oeh be ders Wet is et eenen veghelicken licht in der 
bolcomen ſchole te beuſelen van De weerdicheyt der Werc: 
ig, ken om de menſchen te rechtveerdighen · Maer 

ſuleks ei heeft gheen plaetſe / alſmen in het aen⸗ 
ſchyn Gede komt· Want daer ven iſt miet met 
Wooden ſtrt te daen /maer De false wort Daer 
met ernſt ghehandelt · Hier toe moeten op onſe 
verſtandt wenden / iſt Dat wy willen Dan de 
waerachtighe rechtveerdicheyt met vreucht on 
derſoecken / hoe wy ſullen den hemelſchen Aich⸗ 
ter ghenoech doen / ats hu ons ſal roepen am ve. 
Kenfehap te gever. Laet ous Dien Kichter voor 
oogen ſtellen / niet ſulck als hem onfe verſtandt 
bedenckt / maer fulck-als Gp ons wordt in de 
Schꝛiftuere aac? oagen gheftelt ;.te weten / door 

wiens hiacrbept de fterren verdupſtert wozden / 

Hoe de ghenade Chriſti ontfanghen wort, 
door wiens ſterckte de berghen ſmelten / Door siet voor 
wiens toornichept de aerde ſchult eñ beeft / door hemetick 
wiens Wifhept de voorſichtighe in haer loof: Dien boeck — 

vanghen worden / dao? Wiens vepnicz Aeb . 
bept alle dinek onreyn is / Wiens recht eecdice 
heyt aoct de Enghelen niet en connen draghen 
die Den boofen niet ontſchuldich en macckt / 
wiens wrake alg fp eenmael ontfteken ie / tot 
het upterfte der Geller doordringt · Taet (fegge Bheturgee 
tefs) deſen fitten am De wserchien Der menfelen te ffe bie 
onderfoeehen ; Wie fal gheruffichliek voor (ijnen verrercken 
richtſtoel berfchijnen & Wie fal (fept de P20: Eraie ge: 
phete) met dat verteerende vper wosnen? Wie ‘Urge. 

‘Hal met den eeumighen beant blijten £ Die iſſer ElL3314e | 
Die in rechtveerdicheden wandelt / ende de waer⸗ | 
bept fpreecht / etc. Laet ſulck eenen voort coz 
men wie bp is · Gae De antwoorde maecht dat 
niemant en darf boort comen. · Want op D'ans 
derzijde verſchrickt ans cen grouwelicke ſtem⸗ 
me / ſegghende: Iſt dat ghy ilt de ongerech⸗ Sabids. 

|ticheden aenmerehien/ air fal blijnen fraende £ Pfal130.3e 
[Daorwaer fp ſouden alle maeten terſtont ver⸗ 
gaen / ghjelijch ergens gheſchreven wort: Sal Jobs. 
De memche bp ded abeleken / gerechtveerdicht hob, 4,17 
worden / ofte ſun verder zijn Dan fijn Schepper 
ende maker? Siet de ghene Die hem dienen cn 
zu niet ghetrouwe / ende in fijne Enghe en ſal | 
bp booſheyt winden. Hoe Beel te meer ſullen De 
ghene Die in aerden Gupfen woonen / die cen 
aertfch fondament heben / gelijck Lan de mots 
tem verteert / ende Dan Dat moggen tot den avant 
afahefncden waden, Ftem : Siet ander fijne Tob 15.16 
bhephgen en is niemant ghetrouwe / ende de he⸗ 
melen en zn niet reyn boor fijn genſichte Woe 
tee} zeer is de menfche grouwelic ende onnit / 
veele hp ongherechticheyt deinekt ghelijck 
water! Ick behenne Mel Dat in den boeck Job 
gijemelder wort van rechteerdichept die hoo⸗ 
afer is / dan de ouderhoudinghe der Wet / ende 
Get ig nut dit onderfchept te weten s want of 
ſchoon remant de Wer Loldede / foe en ſoude hpa 
niet ſelfs alſoo kannen blijven ſtaende / in de 
fivenge onder echinghe die Godt mochte doen 
nae (tr rechteerdicheyt / Die alle ghevoelen te 
bonen gaet · Daersm hoewel Feb Gem ſelven 
niet ſchuldich en bekent / foo wort hp nochtans 
verſchrient ende fkom- / om dat (Gp fiet dat niet 
ſelfs der Enghelen repnichent Gode en kan bez 
haghen / als hp bare wercken nae fijn upterfte 
rechtveerdichept woil oordeelen · Maer deſe recht⸗ Tae wan⸗ 
veerd hept die ick mr aengeroert hebbe / late ich mer oor, 
varen om Dat fp onbegrypelick ie: maer ſegghe zor ve 
nu alleemick / ift dat enfc leven onder ſocht wozt rectveer⸗ 

nge de niate de ghefehreven Wet / aap zijn meer Werssron 
te plomp ende overſtandieh / heten-5p dat wu verschijnt 
‘gaar foo Hele vervloeckinghen / daer mede Godt ons Del” 
ons heeft wilſen verwecken / met gronweliche — 
veeeſe verſcheiclit ende ghequelt worden Ende 
onder andere is dit een ghemeyn vervloeckinge: 
HBexvloeekt ig een veghelick die niet,en in Deut.27:26 
‘alten dat gheſchzeven is in deſen boeck · Som⸗ 
ma / deſe gantſehe handelinghe ſal cout ende ou⸗ 
nut zin / ten 3p dat een peghelick hem ſelven bez 
ſchuldige voor den hemelſchen Richter / eñ Doo? 
fn qudtfcheldinahe ſorchvuldich zynde / hem 
rven van ſelfs neder worpen ende bernietighe, 
Soo moeſten wy dan hier ap onſe ooghen men oor⸗ 
ſlaen / op dat op liever leeren beven / dan pdelick ſprouck bars 
vroemen, Soo verre cen pegelich hem ſelven met Verras, « 
andere menſchen vergheijckt / ſoo iſt Gem licht wen ver 
‘te bedencken dat je tar Geeft dat andere mene hyporriten. 
“chen iet en behooꝛen te Lerfmaden : maer ala 
‘up fat. Bodt ophlimnien / (ca Bait ende ver⸗ 
gaet Dat betrouwen ſeer haeſtelick · Herer: 



Cap.r2. 

Dweicke _ fen ſienlichen lichame gefchtet vaar den Wemel, 
twordt bet: denk de fcherpte des lucht ofer oogé/ bevint 
claer Door ſekere bewoijfmafen haerder fcherpfichtichept/ 
me gelijchee foo langle ats fp beſich is / in De acmmerchinghe 
niſſe.· der dinghen Die ontrent haer zyn / maer als fp 

Baer ſtreckt tot de Sonne/ fa Lint fr alfa groote 
‚_fwackbept m die te aenfchouwen / als fp groote 
ſterckte vint in de aenſchouwinge der aertſcher 

Item / door dinghen· Daerom laet ons ons ſelven niet be: 
vernaunin⸗ drieghen door pdele betrouwen / of wy ſchoon 
gie ons (elven achten ſoo goet ofte Beter te zijne dan 

andere menfchen / dat en ig niet Doo? God / de 
welcke moet van Defe fake kenniſſe nemen ende 

oordeelen. Iſt dat onfe hoochmoedichept niet 
en can met deſe bermaninahen ghetemt wor⸗ 
den / fa fat hp ons antwoo2den / Dat Ip tot de 
Pharizeen fepde: Bhp zijt de ghene Die u felven 
rechtveerdicht voor de menfchen. Maer dat 
voo? de menſchen hooghe is / dat is grouwelick 
Hao? God. Gaet nu ende roemt hoochmoedich⸗ 
lick bp. de menfchen Lan uwe rechtveerdichept / 

* dewijle God inden Hemel eenen grouwel Daer 
DSaer nae Van heeft? Maer wat ſeggen de dienſtknechten 

3e Boda die waerachtichlick Dao? ſynen Gheeſt 
— id / gheleert zijn? te wetem en treet niet in het oo? 
Zok, ende deel met üwen Dienfthnecht : Want Hoo? uwe 

* dra: 1430 aenfchijnen falmtemant Die leeft gherechtveer⸗ 
ze Dicht Worden. Ende cen ander ſeyt hoewel een 
Zobg.2 _epnich op eenen anderen fin : De menfelje en 

fal niet cormen rechtveerdich zijn voor Bod : ift 
dat hp wil tegen God kijven / (aa en (al hp van 
Dupfent befchuldingen / niet eene connen beant: 
oorden. Hier hooren Wp claerlick hoedanich 
De rechtveerdicheyt Gods zy / te weten / datmenſe 
met gheene menſchelicke wercken en can vol⸗ 
doen / voor De welcke op ban dupfent booſheden 
beſchuldicht zijnde / nieten connen ons ſelven 
van eene ontfchuldighen. Sulcke rechtveerdic⸗ 

hent hadde voorwaer dat uptbercorf vat Gods 
zor 4,4 Paulus / wel in fijn herte begrepen / als hp bez 
5 leef Dat hp hem felven nerghens in fchuidich en 

Kende / maer nochtans daerom niet gherecht⸗ 
veerdiceht en Was. prin 

Eonoelick/ 3 Ende wp en hebben niet alleenlick fulche 
ihoenifte_Erempelen in de heplige Scheiftuere / maer alle 
ban xaugu⸗ godſalighe ſchreyvers bewijfen hen felven dit 
fnoeude _ghevoelen ghehadt te hebben, · Auguſtinus fept 
Bernerdo “ardug : ile godfalighe die onder defen laft des 

verderffelicken vleeſchs / ende in deſe ſwaricheyt 
des levens ſuchten / hebben deſe eenighe hope / te 

za „ Aveten / Dat wy veren middelaer hebben Jeſum 
Libroad Cheiſtum: De welche is de voldoeninghe voor 
Bon3.cèpe anfe zonden, Pech bidde u Wat hoozen up hier? 
5 Iſt dat ſy deſe ceniahe hope hebben / Waer is 

* het betrouwen Der wercken? Want als hp fept 
dat dit haer eenighe hope is / ſoo en laet-hp geen 

‚ Super Cant. ander meer. · Barnardus ſeyt: Waer hebben de 
ferm. 65. ſwacke waerachtichlick fehser ende vafte verde 

ende gheruftichept / anders dan in de wonden 
Des Salichmakers? Daer woone ich foo veel te 
gheruſter / om dat hp feer machtich is om ſalich 
te maken· De werelt grimt / het lichaem dringt / 
de duyvel leyt laghen, Ick en valle niet om dat 
ek ghefondeert ben op een ſtercke ſteenrotſe. 
Ach hebbe eer ſware zonde geſondicht · De con⸗ 
ſcientie wort beroert: maer ſy en fal niet bez 
„roert blijben/ want ich fal de wonden des Dee: 
‘ren ghedenchen. Daer nae beflupt Gp daer mt: 
Daecrom 18 mijne verdienfte de barmbertichept 
Des Heeren : Tek en ben niet gheheel arm van 

verdienſte / ſoo ſanghe als hp niet arm en is van 
—_barmbertiehept. Iſt Dat de barmbhertichept 

bes Heeren groot 1s/ foo ben iek ooch defgelijcr 

Mues16, 15, 

voo Het III. 
ſchiet gantſchelick onfer ziele voor God/ dat dh: | 

Boeck. Eol:x39. 

groot in verdienſten. Sal ick mijne recht veer⸗ 
dicheden ſinghen? Neen/ maer ick ſal Heere uwe 
recht veerdicheden alleen qhedendiënn s want die 
is mine ; te weten / hy ſs mp ket hebeerdichept 
gheworden van God, Item erghens: Dit is 1o Pts 
Alle De berdienfte des menfcen/te Weten/dat hp qui habit. 
alle fijn hope ftelle op dien die den gantfcljen Ln-15- 
menſche falich maeckt. Deſgheljcx op een an⸗ 
Der plactfe Daer hp weede ende ofzeruftichept der 
confcienttie behout / ende Bode de eere geeft. 
D (fept hp) blije de eere ongheſchent / het gaet serm. 13. in 
wel met mp als ick vrede hebbe, Ach verlahe cant. 
gantſchelick De eere / op dat ick nieten verlieſe 
dat mp ghegheven 18 / mp toe ſchryvende dat 
mine niet en is · Hp ſpreeckt oock nach claerder 
op e€ ander plaetſe · Waerom (oude de Gemepn- 
te foschouldichlick verdienfte foechen 2 dewyle 
fp fletcher ende fekerder oarfakke am te roemen 
heeft in het Hoopnemen Gods 4 Alfaa en hebt 
ghp niet te foechen dao? wat verdienften Auw 
mogen goet hopen / voornemelick als ghy hoort 
bp den Prophete: He en falt niet doẽ om ument Ezech · 36. 
\uille/fept de Deere. Det is ghenoech De Berdien: 2232» 
fte aengaende/te weten / dat de verdienſten niet 
ghenoech en zijn. Maer ghelyck het genoech is 
tot berdienfte/ op gheen verdienſte te ffaen noch 
roemen/ alſoo ift ghenoech tot het oordeel gheen 
verdoeminghe te Gebben. Dat Bernardus dat 
woort / verdientte , vꝛyelick afebeunekt voor 
gaede wercken / Dat maetmen der ghemeonte — 

Serra: 63e 

fijns thte toe gheben · Ten epnde il Go de gez 
vepntde Gppacriten verſchricken Die dod? Ln 
heyt tot fondighen / Dertelljent bedrijven teghen À 
de genade Bods / ghelyck hy hem felven ter= 
ſtont upt leyt / fegghende : De Ghemepnte is 
gheluckich Die berdienften heeft fonder daer op 
te getrouwen / ende betrouwen fonder verdien 
ften. Spheeft waer op fp mach betrouwen / 
maer Dat en zijn haer berdienften niet : fp heeft 
verdienſten maer om te verdienen ende níet om 
Daer op te betrouwen. Op verdienften niet bez 
frouwen/ig Dat niet verdienen? Daerom mach; 
de Ghemeynte dies te gheruſtichlicker betrou⸗ 
wen / om Dat fp niet en betrout: want de groote 
barmbertichept deg Weeren is haer graate dor⸗ 
fake om te toeren, — — 
a Det is voorwaer alſoo: De wel geoeffende mat andere 
conſcientien en Binden gheen ander toevlucht mudeen daer 
Der ſalitheyt / waer in fp fonder ſorghe noghen 
rufen / alg fp in Gods oordeel moeten hande mort ve ges 
len · Want iſt Dat de ſterre Die des nachts alder- rechticheöt 
claerſt ſchynen / doo? der Sonnen acnfchijn haer her rse 
claerheyt verlieſen: hoe meynen wy dat het met weten een 
de ſeer ſelde ende weynighe onnaofelepdt des ernſtighe 
menſchen fat gaen ais fp fal bp de reynicheydt 
Gods oteftelt wosden ? Want dat fal een feer cangcrentie/ 
ſtrenghe onderfoechtughe weten / Die tot alle De einde berge 
alderverborghenſte ghedachten des heeten fal Wekugbe 
doordringhen: ende (ghelijck Paulus fept) * het fehelickee 
verborghen der dupfterniffe onde bedechte deg onvolcoz 
herten fal ontdeckert : Die de duyckende ende ter enn 
gbentrechende confeientie ſal bedwingen boort vorcoment2 
te brenghen alle dinghen / oock Die Vp nu ver⸗ hert. 
gheten hebben. De beſchuldigher de dirpbet fal * Cor. 45 
aendzingfen/alle de zanden ende booſheden ghe⸗ 
denchende / tot de welche hy ons heeft ghedre⸗ 
ven : daer en fal de uptwendighe fehijn der goe⸗ 
der wercken Die nu geen geacht wordt / gheen 
plaetfe hebben ; maer de opzechtichepdt des 
herten alleen fal daer gheepſcht worden · Daer⸗ 
am ſal de gheveynſtheydt waer Door de men⸗ 
ſche quatick met gr ftaende / hem felwen ba 
de menfchen verheft ende bp Godt bedziecht 
(ghelijck wy alle om ir” aid te gl 

a en 



Cap;12, Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 

——— ee ende gberuftelick vechtiacerdichept toer | Maer wat niiddel iffer om ons ſelven te ver⸗ Bitis an: 

onrepnichept ig / ende Dat eere gheacht wordt / wete malen, Daeram alfinen hoort in den Pro⸗ ed 
chande 18, phete / dat den ootmoedigen volcke is falichept men /ru ter fchande is 

— 5Als ap deſe Godlicke volmaectheyt fulten | berent/ ende dat de hooveerdighe ſullen te reder cude ſteu⸗ 

och comt/ genghemercht hebben moeten wy af camen ont | gheworpen worden: faa moetmen ten eerſten Dfol13.28. 

—— hem en onthout ban de ſenhuighe flatteringhe men · Cen anderen / dat deſe ootmoedicheyt niet 
Ber were: ſyns ſelfs / met De welche gelyck de Scheiftuere en is ſulck een matichept ofte vernederinghe / 
ee * betuycht / Wp ban natuere bevangen zijne Sa | Waer deo? up Gode cen hap? Lan onſen rechte 

3e gen Yomon fept: Eens peghelicr mang weghen zijn | tac laten (gelijck de onder de menſchen ootmoe⸗ 

plupmffrekinaben gheen voordeel en doen / en | ſelven verheucht / ende fal midden in het volck 
laet ons ans fe 

Berben. feientie wao? den tichtftoel Gods ftellen, Want [ten / Die doo? de henniffe haerder armoede bez 
kinge der ſyn licht ig ong noodich / om onfe bedechte boof- | deuct liggen. · Hierentegen noemt hp die hooveer⸗ 

— heyt / die anders veel te Diepe verborghen ig / te dich / Die Baer ſelven verheugen am Dat de men⸗ 
Bonevende ontdecken: ende Dan fullen Wp eerſt claerlick | fchen plegen in voor ſpoedige dingen blijde zijn: 

_onfer efen: fien/wat fulcke dinghen vermoghen: te weten/ de / haer felven te verlengen. · Maer den ootmoe: Su wart 
—— dat het verre ig / Dat de menſche Die een worm | digen die hy heeft voor ghenomen falich te ma⸗ met getup⸗ 

I ende verrottinge / eñ grouwelick eñ pdel is / ende | hen / en laet hp geen Dinck Dan alleenlick De hope 'Sepzrenes 
befchapvin--ongerechtichept dzinckt als water / foude voor | op God. Alſo (precchit hp oock bp Clam: Jae cen beweren 
re nerd God gerechtteerdicht worden.* ant wie fau: | Wien fal ick onnmeften/ anderg dan na Den ghe⸗ Efai6.r, 

ztnihepe. de comen hem felven reyn nialsen / Die van où” | men die arm ende gebroken is Ban gheeft / ende 
repnen zade is ontfangen £ Boorwaer niet een. | Hoo? niijne woorden beeft? Gtem/WBod Die hoge rai, 7154 
Wp fullen oock dat felve beainden dat Job fep: | ge ende verbeten / eñ in Der ceutuichept woont) / 8 

cfos.o, De van hem felven / te weten : Iſt dat ick mp | ende ſyn nacm is heplich / hy woont in de hooch⸗ 

feltben Wil bewijfen onſchuldich te zijne / ſoo fal | de ende in het heyſichdon ende met den bedaucz 
mijn mont mp verdoemen : iſt dat ick Wil mp | ten ende vernederden geeft/ orn Den geeft der nez 
felven rechtveerdich maken / foo ſal myn mont | derigen/ende het herte der bedauchten levendich 

bewijſen dat ick boog ben · Want het en gaet | te maken· Alſmen Hier foa dDichimael hoort van 

niet een ecuwe alleen aen/maer Get gaet alleeenz | De bedzuchthept / fo moetmen dat berftaen ban 
men den/dat de Prophete Booztijde claecht ban | ahetuonthept des herten / waer Doog de menſche 

Iſrael / Dat fp alle gelijck fchapen dwaelden / | ter aerdẽ efagë niet en can hem ſelvẽ opbeffé. 

Ende dat een pegleliels is afahe wenen tot fijnen | Met fulche bedrucktheyt moet We herte gez 
weetje Want hp begrijpt Daer alle de ghene | wont zyn / ift dat ghy wilt met de ootmoedighe 

tot de welcke de ghenade der verloſſinghe fouz | verheven worden. Iſt dat bet alſo niet gewont 
De comen. Ende de fErengichept defer onders | en wort / ſo fult ghp doa? De mogẽde Bant Godt . Sy mort 
foechinghe moet foa verreſcomen dat fp ong | met fchaemte ende ſchande verneder worden · voor de pas 
tot een bolcomen berfchrichinahe temme/|7 * Ende onfe ſeer gacde Meeſter met woor⸗ — 
ende Aſoo beguaem make om, de ghenade |Den niet te baede zijnde ſtelt ons een beelt Der mar afge: 
Cheiſti te ontfanghen. Want die bedziecht | vechter ootmoedichept ende veranderinge Loog a :eivete 



Cap.13. 

Tuc.ið.igʒ. ae. 
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Sv wort — 
van wegen 
haer eygen 
Ende waere 
getupgenif: 
fe gepzefen. 

efaiór.r. emnghe vercondighen / ende de droevige ver⸗ 
endes7s. trooſten: Dat Gp hert ſoude eere Hoo? aſſche / alpe 

voor droef hépt/ ende een kleet Der blyſchap Laos 
den gheeſt des drucx aleer. Achtervolghende 
dit bevel enn roept Hp niemant ‘om ſynder wel⸗ 
daet deelachtich te maken/anders dan de ghene 
die beladen eñ befwactt zijn. Ende ergens fept 

atterse hy: Geh en ben niet gekomen om de rechtveer⸗ 
beende 913 Dighe)maer am De fondaers te roepen. 
Daer upt 8 GBacramift dat wy millen de roepinghe 
— Chꝛiſti plaetſe geben / ſoo moet alle hoovererdit 
mech woz: hept ende vock alle ſorgelooſheyt verre van ons 
xcu alle zhn · De hooveerdichept komt upt eenen Dina 
berdoogbe fen waer der epgheuer rechtveerdicheyt / als de 
Bepreude menſche meynt pet te hebben dao? des welchieg 
fozgeloof- verdienſte hp bp God foude aengenaem zyn 
Dept. Defe mepriinge kan oock Wel zijn ſonder eenen 

aen der goeder wercken te hebben· Want vele 
fondaers door de foctichept der fonden dronken 
3pnde/ende het oordeel Gods niet bedenckende / 
Úgaben gfcljeh daar eetren (waren flacp onge⸗ 
voelich / faa dat fp de barmbertichepdt die hert 

Daer na gengheboden ig / niet en ſoecken. Haer ſuſcke 
onsfelfs _ ongeuoelichepdt maet ong alfoo wel benonen 
Deretode woden / als Yup macten alle betrouwen dat Wp 

op ons ſelven hebben / nroeten wech vaorperi/op 
dat Wp onverbindert tot Chriſtum loopen / op 
dat up poel orde nuchter zunde / —0 riet 
fj goet Vervult worden· Want wp ét ſuen 

Nnenmermeer ghenoech op hem Betvanteelt/ 
ten zo Dat Wp van ons gntſchelick uſtrau⸗ 
wen: wy en fuͤllen nemmermeer onſe heeten we 

So wy noech im hem opheffen / ten 5p dát: Weer 
Gors gee ONS ſelven nedergheworpen zijn : uemmermeer 
„ J en ſullen wy ons ghendech in hem trooſten/ ten’ 
nemen/ense3P Dat op in ang ſelven wifkrooftich zjn. Súa 
tebeous 3 WP Dan bequaem om De ghenade Gods re. 
Den, EN gherrghen ende behouden / als wp het betrouz, 
Pedhotr — Wen op ond fefoen gantfelgelichs verwopen eit 

HEELT. Boeck. 

ge | 

jd Fol.raò, 
lek Auguſtimts feyt) ME wy onfe Berdien: 

fen — gede Chꝛiſti aememen. 
të waert dat hi in? ous verdienſten ſochte / 

voorgacntg 
eerd. 

gheheel ende ongefchent behonde / eride Dat onſe 
conſcientien boo? fijn Bordeel goede Hede eride Hp reve 
heruſticheyt hebben. Jep fien hoe dickthael eñ Wozt erkent 
ae forchtiuitdielglich de Scheiftuere ons Wer? serprneers 

maent oin Bode alleen Beltjdinnhe des lofate ich ce zijne 
gheven / foa wanneer Ban de rechtvrerdichept 
ghehandelt wordt · Pae de Apoſtel Paulus bez, 
tupcht dat de Heere heeft Dit epnde aengefien als 
hp ons beeft fijn vechtheerdichept in Chriſto 
ghegheben / om dat ho de fijne foude betuijfens 
nde terſtont daer nae fept hu hoedanich de bez 
wi ſinghe 3p:te meter /Dat hy bekent worde al⸗ Lom. 3,29 
leen rechtveerdich te zyne / ende Die te rechtveer⸗ — 
Ihen die npt Den gheloove Jeſu Choftis, Adi 
Hier fiet ghy Dat De rechtveerdicheyt Gods niet getupges 
ghenoech verclaert en wo dt / ten zy dat hy ghe⸗ wafer 
acht worde alleẽ rechtbeerdich te zijn / ende den 
ghenen die het niet verdient en hebben / de ghe⸗ 
nade der rechtveerdicheyt te geven. Hierom wil 
hy dat alle mant gheſtopt worde / ende dat de 
gantſche wetelt hem ſchuldich worde: tant fa 
Tanghe de mensche pet heeft om hem felven te 
ontfchuldighen / ſoo Wordt de eere Gods wat 
vercoet · Alſoo leert hp bp Ezechielem hoe ſeer Ezechielige 
wp ſynen naem ceren Bao? de bekenninge dnſer 
ongherecht cheyt · Bhp fult ( fept hp) unc we⸗ Ezec · ro.te 
ghen ende alle uwe bõoſheden ghedencken daer 
in ghy — zt: ende ohy ſult u (elven 
mifbagben boor vive doghen im alle boo heden 

| die php ghedaen hebt; Ende hp fut weten dat 
ich de Lkere hert als ich u fattgoet doë ont mus 
naems \bille/Ende nier nae we teer boofe Betr 
ken. Iſt dat dit is in de waerachtighe meniſſe 
Gods vervaet / dat p.door kenniſſe onſer 
epahenttr ongerechticheyt bedrucht sonde / ach⸗ 
ten sn: De wel doet daer wy Dies onweer⸗ 

h 
dich zijn + Wat verſoecken Wp met orife groote he 
ſchade eench deeltzen des tofs deſer onberdien? Jeremie. 
der gaerdabichept den Heere te ſtelen? Deſgelyct 
als Jerennas roept: Pe Wife en roeme niet in Jer⸗.3 
ſyn wy ſheyt noch de hche in ſynen ryckdom / 
noch be ſterthe tn ſyne ſtercheot: maer wie roemt 
die roeme in DE Deere geeft hie niet te bennẽ Dat our. 
de eere rd  cEntbeets hetcoot wort Als DE ME rg or.rzag 
fche of HE {elven voorr {Paulus gebzupet voor⸗ 2-L 0210 | 

ap.3, © opdeeenige goedichept Gode betrouwen vod ed Defe Wópzden hier twe) AS Ip leert Dat alle "7 
Ya ij deelen 



Cap;13e 
Deelen onfer ſalicheyt 3u in Chriſto geftelt / op 
dat up in den Heere alleenlick vaemen, Want 
Gp gheeft te kennen dat die teghen God op ſtaet 
ende fijn eere verdupftert/ fa wie denct eenn hap? 
ban ſyn eyghen te hebben. ê 
2 Het ig voorwaer alfoo/ Wp en roemen nim⸗ 
mermeer waerachtichlic in hem / ten zp Dat wp 
gantſchelick laten —5 ſelven te roem, Hier⸗ 

p dit boor eenen ghemen⸗ 

ſulcx bp 

danae 
roemfoeez entuſſchen moeten Î 
Ken/bie voer men reghel houden /te Weten / {a wie op berta fel: 
Mere gen roemt Die vaemt teghen Bod, Want Pauz 
Bom.2,19, lg acht Dat de menfchen dan eerſt Gade onder: 

oppen worden / als hen gantſchelick alle oor⸗ 
chi fake des voems Wordt benomen · Daerom als 
Elal · z · az · Öfaiag vercondicht dat Ffrael falfju rechtveer⸗ 

Dinge in God hebben / ſoo fept hp dock daer by / 
dat hp ſal ſynen lof hebben / gelijck of hp wilde 
ſegghen / dat de uptvercorene tot Dit eynde van 
God gherechtueerdicht Worden / op Dat fp in 
niemant dan in hem racmen. Ende hoe Wp bee 
Baozen in den Heere onfen lof te hebben / dat had 
De hp in het naefte veers gheleert / te weten / 
Dat wy fulfen fweeren dat onfe rechtveerdicheyt 
ende fterchte is in den Deere. Dier moetmẽ aenz 
mercken dat niet alleenlick een enchel beljdinge 
gheeyſcht en wort / maer dat fp oack moet mer 
ecde beveſticht zijn / „op Datmen niet en mepne 
datmen met ick en Weet niet Wat gheveynſde 

Eegentwoge oatmoedichept / antftaen mach · Dat oack hier 
pingbe, niemant en ſegghe dat hn niet en voemt/ als bp 
terrheeet: ouder hoobeer dicheyt fún eoghen rechtveerdie 
beberticpt Dept bekent : want fulche weerderinghe en can 
met de aut- giet zijn fonder een betrouwen te bären/ende het 
fbofieten,: Betranwen en can niet zijn fonder eenigen roem 

namelick, te baren · Soo moeten wy dan gedachtich zijn 
Vauliende Dat Wp in de gantſche handelinge der veclstineer: 
Derri. Dichept maeten Dit epnde aenmerchen / Dat de 

Deere den gantfchen ende geheelen lof Daer Lan 
Vom.3.26, behaude Want ghelck de Apoſtel betupeit) 

bp ſtort fijn ghenade in ong tot bewfinge ſjn⸗ 
Der rechtveerdichept / op dat hp zp De rechtveer⸗ 
dinghe / ende den ahenen die upt den gheloove 
gef is / rechtveerdighende · Hierom als hy op 
een ander plactfe gheleert hadde dat de Heere 
ons heeft falichept ghegheven om De eere ſyns 
naemsg te verlaten / ſoo fept hp Daer nae/bpnae 

Exheſ. a.s. het felge verhalende: Bhp ʒijt falich ghemaecht 
ende 28, _ pt genade eñ upt Gods gave / eñ niet upt uwe 
zapetrezp, wercken / op dat niemant en roeme. Ende alg 

etrus vermaent Dat wy tat hope Der falic: 
t aberoepen sijn/ op Dat up de cracht Gods 

bercondighen die ons heeft upt de Dupfternifle 
gheroepen tot fijn wonderlick licht: foo wil hp 

ſonder twijfel Dat de eenighe lof Gods alſoo in 
Der ghelooigen ooze lupde / dat de hooveerdic⸗ 
heyt des vleeſchs gheheel flom gemaecht wor⸗ 
de De ſomma is dit / dat de mensche niet en tan 
een bryſe der rechtveerdicheyt hem ſelven toe⸗ 
ſcheyven ſonder ſerckroof te doen / Want hy 
neent ende rooft ſoo veel ban de eere Der 

ret — —— Gods / als hp hem (elen toe⸗ 
tonfcientie ſchrft · 

¶Iſt dat wp vu ſoecken dao? Wat middel de 
onberbie tOnfcientie mach boor God rufte ende Doede 
Berechts hebben / foo en fullen wp gheenen aderen mid⸗ 
veerdich⸗ Del Binden dan dat ans dao? Gods ghenade on 
makinee/ werdiende barmhertichepdt ghegheven werde. 
tuvgenfre Op moeten altĳjts dat woort Salomonis ac: 
Salomo: Dencken/dacr hp fepts* Wie fal (eggen ick hebbe 
#Piobizo.g Min herte gherepnicht/ ick ben gheſunvert van 
4e ran Mijne zonden 4 Daer en is voorwaer niemant 
feientiefel- Die niet en zp met ontellickie bele ontepnichept 

ſprupt alz 
teen upt De 

B rtetEr erladen, + Daerom laet een pegrelichs oock on: 
turgbe, … Der De alderbolmaechifke in fijn confcientie dalẽ / 

etna 

Hoe de ghefiade Chriftiontfanghen wort, 

ende fijne wercken tat rekenfchap brengen / ende 
fien Wat epnde hy falhebben. Salhp veetfas 
melick vuften ghelyck of alle ſyn fake el ſton⸗ 
De met God? fal hp niet Heel meer met grouwe⸗ 
licke topmenten ende quêllingen gerfcheurt wor⸗ 
den /.Als hp fal de materie ende oorfalie der ver⸗ 
doeminghe in hem bevinden / ift dat hp na ſyne 
wercken geweerdeert wordt. ALS de confcientie 
op God fret / fo moet fp met gn oordeel ſeker 
vrede hebben / ofte ‘ban de helſche verſchrickin⸗ 
glen beftten wo2den-Daerom en doen Wp geen 
voordeel Han de rechtveerdicheyt handelende / 
ten 3p.dat Wp ſulche vechtveerdichept ſtellen 
band det welcker ſtãtvaſticheyt mrt ziele mach 
in het oo2deel Gods beljouden worden. Als onz 
fe ziele (al hebben waer door fp ondertfäecht can 
voor het oordeel Gods verſchynen / ende fonder 
verſchrickinghe fijn oogdeel ontfanaben / dan 
fullen Wp eerft weten Dat wy een onghebeynſde 
recht veerdicheyt ghebonden hebben. Derom Ende be 
en.ift niet onder goldie dat de Apoftel deſe re- DORE, 
den fa feer dringt: ende ick wil lieser fijne woor⸗ ——— 
den ghebruycken dan de mijne. Aff dat de be⸗ tich daer cp 
lofte Der erve is upt de Wet / foo is het aheloove —— 
ydel / ende De belofte te niete.* de Lozen verhaelt — 
hp dat het gheloove verydelt ende te niete is / iſt bert is nt 
dat Debelofte Der rechtvbeerdicheyt ffact ap De Pit deber 
verdienfte onfer werchsen/ ofte ghelegen is in De ceriteres 
onderhoudinghe der Wet. Want nemmermeer dichept gea 
en foude pemant gheruſtelick Dact inte bede legen isin 
zn: want nemmermeer en faude pemant con- Honwisse 
nen baft ende (cher Bp hem ſelvẽ zn / dat hp der ver pet. 
Wet heeft ghenoech ghedaen / ghelijchfe paz: * Bom.414 
waer noyt verant en heeft doo? wercken vol⸗ 
comelick ghenoech ghedaen. Dan defe fake en 
heeft men niet verre ghetupgeniffen te ſoecken / 
een yeghelick mach hem felven ghetuyghe zün/ 
Die hema ſelven wil vecht aenften. Ende hier upt 
iſt openbaer hoe diepe de ghebeynſtheyt in de 
herten der menfchen ghegraven Heeft / dewijle 
ſy foo gheruſtelick hen (elven toe gheven dat fn 
hen niet en ontfien hare behaghelichheden tegen 
Gods oordeel te ſtellen / gelijck of fp hem Luite 
den eenichſins verbinderen te vichten. Maer de 
geloovige Die hen (elven onderſoecken / worden 
door een veel ander ſorchvuldicheyt benaut ende 
gheguelt. Soo foude dan een pegthelick in fijn 
berte ten cerften twyjfelen / ende ten cpnde bere 
twůfelen / ende alle hope verliefen / als cen veger 
lick faude hem (elven bedencken ende overleg: 
ghen met wat grooter ſchult hp noch Lerladen 
18/ ende hoe Verre hp zp Ban de conditie Die hem 
ig opgheleyt. Siet Gier alrecde het gheloove 
verdrũckt ende uptaheblufcht. Fant ongleftas 
dich zjn/twifelen/opwaertg ende nederwaerts 
driyven / wanhopen ende miftrouwen/ en is niet 
ghelooven: maer gelooven is het herte in ſtant⸗ 
vaſtighe ſekerheyt / ende volcomen geruftichept 
beveſtigen ende onbewegelick horden / nde een 
vaſte ſteune ende (eer vufte hebben. ' 
4 Cen anderen fept bip Dat De belofte ſoude Aen ande⸗ 
pel ende te vergheefs zijn. Want waert Dar de Penaarde 
vervullingfe der belofte hinghe aen onfe Ber peor ots 
Dienften / Wanneer fouden Wp foo verre comen te bergeefs 
Dat wp fouden De weldadichept Gods verdie⸗ zon · 
nen? Ga dit tweede ſtuc valcht upt den cerften: 
ant de Belofte en fl niet vervult worden an: 
ders Dan den ghenen diefe gelooven. Daerom weicke 
alg het gheloove is vervallen / ſoo en Geeft De bes ſouder gee 
lofte gheen cracht meer. Dacron: ist De erve pt HAPE heel 
DE geloove / op dat ſy fonde zijn Deo? genade / om — 
de belofte vaſt te makẽ Mac fp is overvloedich⸗ 
lic genoech beveſticht als ſy ſteunt op de barm⸗ mrargs,rr, 

ende 
hertichept Gods allee: want de dh Le 



Cap.14, LOM 

ende waerheyt zijn met eeuwighen bande aen 
malcanderen onderlinghe Lerbanden : Datis/ 

al wat Gad barmhertichlick belaoft / Dat bol: 

brengt hp oock ghetrouwelick · Alſoo flelt Dar 

vid eerſt de dorſake Der falichept in de barmher⸗ 

tichept Gods / cer hp beheert Dat hem God na 

Vlal. 11076 fijn waagt ſalicheyt ghehe, Waer (fept hp) uwe 
barmberticheden tot mp comen / ende uwe falic- 

heyt nae u woort · Ende dit met rechte · Want 
God en woꝛdt Doo? gheen ander dinck dan ale 
teenlick door fijn barmherticheyt beweecht om 
te beloonen. Daerom moet alle onfe hope op | s 

Gods barmherticheyt ſteunen / ende gefondeert 

mis nu het zijn / ende niet op onſe wercken fien om Daer m 

neef eenighe hulpe te ſoecken. Dit felve ghebiet ons 

barmijet= 
ticheyt Doo? 
Chriſtum 
is ruſtende / 
(uo is ge⸗ 
noechſaem 
de belofte 
beveſticht: 

dencke dat Wp hier Wat nieus ſeggẽ · Cheiſtus 
ſeyt hy ſal in Der eeuwichept regneeren in ſyne 
dienftknechten. Dit heeft God belooft / dit heeft 

God gefept/ift dat Dit niet genoect cu is / God 
heeft het gelwort. Dewijle dã De belofte vaft eñ 

pwei upe ſeker is / niet nac onfe berdienften/maer nae ſyn 

uaufimo barmbertichept / ſoo en moet niemant dat met 

enne Ber: » geeft belijde daer vã hp niet en mach twyfele · 

ween oe ¶ Bernardus fept ooc:t Wie fal cosmen falich we⸗ 
fen ſeggen de Difcipulen Cheiſti · Maer hy ant 

zinPGl woort By de menſchen is her onmoghelick / 
Pat · pcio maernietbp God. Ditis al onfe betrouwen / 
} Serm.s-in Dit is alleen onfe trooft / dic is bet gantſche fon- 
dedieotione Hament onfer hope · Maer hoewel up Lan fijn 
sempli. macht feher 3ijn/ wat fullen wp feggen van ſy⸗ 

né wille! Wie weet oft hp haet ofte liefde weer⸗ 

dich ie. Die heeft Den fin Des Weeren ghekent? 
ofte wie Geeft fijn raetſman geweeſt? Diet moe: 
ten wy pmmers deg gheloofs gedachtich zijn / 

Gier maet de waerheyt ans te hulpe comen / op 
at het ghene dat van ons verborghen ig in her 

herte des Daders / ons door den Gheeſt ghe⸗ 

epenbaert worde / ende Dat fijn Geeft betupgen⸗ 
De onte Gerten verſekere dat up zijn kinderen 

Gods. Bat hp ons (ſegghe ick Dat verſekere / 
ong vacpende ‘ende rechtveerdighende Lao? niet 

ende onverdient daa» het gheloove: bet welche 

een middel fs tuſſchen De eeuwige predeftinatie 

ende de toecomende glorie Gut corte fulten Wp 

waer nae / Aldus beflupten. De Dchyeiftuere gheeft te ken: 

met eeu Seer nen Dat De beloften Gods nier vaſt noch ſeker 

erde en ziju / ten 5p Dat fp Door cen vaſt betrouwen 
ut jer Des Herten ende Der conſcientie ontfangen wor⸗ 
boogeende Den. Waer twijfelmgte ofte onfcherbept is 
gfomer 86 Daer ſeyt hu Dat de beloften te niete worde· We⸗ 
pe mer dun: Derant fept Gpr dat de beloften niet en conne dan 
pelicke, Wanchelbaer ende ongheſtadich zijn / als fp op 

boor ngsne onfe wercken ffeunen- aeron moeten wp de 
Pronperen. techtweerdichept verliefen / ofte Wp en moeten 
Berklactte De wercken niet aenmercken / maer het geloove / 

alleen moet plactfe hebben / het welcke van ſult⸗ 
ker natuere ig dat het de oorẽ opent / ende De ao” 
ghen toe flupte / dat is / het fiet op de belofte al⸗ 
leenlich / ende went de ghedachten af Van alle 
weerdichent afte verdienste Der menfchen. Alſo 
wordt die ſeer ſchoon Prophetie Zacharie verz 
vult / dat alg de ongherechticheyt der aerde fal 

_ ech genomen zm dan jal een pegelick ſynen 
vrient roepen onder ſynen wjnſtock / ende vi⸗ 
glebeom. Daer mede de Prophete te kernen 
gheeft / dat de gheloovighe gheen Waerachtige 
teede en Gebben / cer ſy verghevinge det zonden 
vercryghen· Want men moet de ghemeyn ghe⸗ 
aante der Propheten genmercken / Dat fp de 
untwendighe zegteningijen voor ooghen ſtel⸗ 

len alg figueren der geeſtelicker goeden / ſo wan⸗ 
@fai.o.6. neer ſy vam het rijche Cheiſti ſpꝛeken · Hierom 
Epbefezera wort Chriſtus onfe vrede ende cen Coninck der 

Eccleſ. 91e 
Coꝛ.·2· i6. 

Lach, 3-9. 

Het III. Boeck. 

gock Auguftinus te doen / op dat niemant en | 
oden. Wp verclaert ooch mede Waer upt ong 

de verſekertheyt comt / te eten / als de liefde 

Fol.i4t. 

ruſte blijfchap hebben / ten zp dat wy ſeker zijn vofield. 
dat Wp doo? het gheloove gherechtveerdicht *540m. 54 

Gods is in onfe herten untgheſtort doo: bert 
heplighen heeft: ahelijck of Gp wilde ſeggen / 
dat onſe zielen nieten connen anders gheruſt 
zjn / ten 3p dat wy ſeker zijn Dat wy Gode Lela 
ghen · Waerom Gp vock erghens in den perſoon * 

der godſalighen uptroept / ſegghende: Wie ſal aom. 8.35. 
ans fchepden van de liefde Gods die im Chꝛiſto 
is? Want wy ſullen door allerlen ſeer cleynen Pſal.a3.4. 
wint ſchudden ende beven / tot dat wy tot deſe 
haven zyn ghecomen: ende wy ſullen hiexente⸗ 
ghen oock in de duyſterniſſe des doots gheruſt 
im ende vrede Gebben / ſoo langhe als De Heere 
hem ſelven ſal bewijfen onſe Paſtoor ende Her⸗ 
der te zijne, Daerom alle die ſnateren Dat wy Cen laet⸗ 
door het gheloove gerechtveerdicht worden om ſeen / biyckt 

Dat aap wedergeboren zynde / zijn rechtveerdich Hide 

om dat up geeftelie leven/Die en hebben nopt De verieggin: 

foetichept der ghenade gheſmaeckt / Dat fp fou: ge bau deg 

den betrouwen dat God hen genadich is. Waer sehen 
unt each volcht dat fp de mite wan recht te bid⸗ menerre 
den wiet meer en weten / Dan of fp Curchen ofte. weten: dat 
amdere ontgeplige Hepdenen waren · Want(ger Ee 

lich Wautus berupeht) het en is gheen maer: veegeneer- 
achtich gheloove / ten zp dat het ons Dien feer dich en zijn/ 

tieffichen naem Dader / in gheve ende voor ghe⸗ om Rag ds 

ge/ jac ten zp dat het ong den mont op Doe / OUt rensijnve 
vryelit te voepen * Abba Dader, Het welcke hp geeftenck 

erghens Rlaerhick uptdruckt / ſegghende: Dat leven, 

tun mEt fkoutichept ende toegancks Gebben „aren. - 
tat Godt met betrouwen doo? het gheloove in «ma, 4.6, 
hem. Dit en gefchiet voorwaer niet door De gar * 

ve der wederaͤheboorte: De welcke altyts onvol⸗ 

maecht is in Dit vleeſch / ende brenght oock bele 
oorſaken der twfelinghe mede. · Daerom moe⸗ 
ten de gheloovighe tot deſe remedie comen / dat 
fp vaſt ende fefer houden / Dat fp doo? gheen ans 
der recht noch naem en mogten De erve Des he⸗ 
melfchen ver hopen / Dan om dat fp in het li⸗ 
chaem cCheiſti geplant ende ingelijft zynde / voor 

níet eñ onberdient rechtveerdich geacht wordẽ · 

Want aengaende de rechtveerdichmakinge en mom. 3. 2%, 

Geeft het gelaove van Gem ſelven geen macht om 
Gods genade te gecrijaë ofte te vecht veerdigen 
maer Get ontfanat vat hriſto dat ons gebreect · 

Het xiij, Capittel. 

Hoedanich her beginfel der rechtveerdichma= 

kinghe , ende de gheduerighe voortganck, daer 
In Zy 

E Ede ap bat de fafe te claerber worde / (oo beu gants - 
laet ons onderfaechen hoedanich de vecht: ais ha 
—— men ſches macht in Den geheelen ofte wfgoz 

(aop deg lebens weſen · Hier fullen wy Bier gra⸗ ven-bie: 
den maken: - Want ſonmughe menſchen zijn —— 

ſonder eenighe kenniſſe Gods / ende in aſgo⸗ ofce opoe 
derie verſoncken: rn — criten. 

a ij hei⸗ 

men⸗ 
ſchen zyn in 



Cap.14. 
Chriſtenen / Het oort Gods ende de Sacra: 
menten uptwendichlick aengenomen hebben: 
de / ende door onrepnichept des levens Bod verz 
ſakende / welcken fp met den mont beljden: ſom⸗ 
mighe zijn gheveynſde hypocriten / de booſheyt 
Des herten met pdelen fchijn bedeckende: ende 

Ofte we⸗ ſommighe sijn doo? den heeft Gode weder: 
dergeboren gebozen / nae waerachtighe heplichept ffaende. 
Beafgee An deeerfte en can van het opperfte des hoofts 
Bende: __ fot bet omderfte Der boeten niet een voncxken 
hae, Boets ghevonden worden / als fp nae hare na⸗ 
erpricjgpe tuerlieke gaten geweerdeert worden:ten zy dat 
outbloet, · wy moghelick Kuilen de Schriftuere Lalfch 

maken / Die van alte Adams kinderen ſpreeckt / 
Dat fp een verdraeyt ende hartneckich herre heb⸗ 
ben. Dat alle het ghedichtfel haers herten boos 
is van de eerfte jaren aen: Dat hare ghedachten 
pdel zijn: Dat fp de vreeſe Gods niet boo? oo: 
abenen hebben: Dat niemant onder hen ver⸗ 

bee ffant en beeft / nach God en foecht, Somma, 
rechtichept. Dat fp vleeſch zyn / onder welcken naem alte de 
Ben63. wercken verftaen worden Die van Paula ber: 
Gal.ʒ·iꝰ · telt worden / als hoererie / onrepnichept / onbe: 

ſchaemthept / overdaet / afgodendienſt / tooverie / 
vpantſchap / twiſt / ſtrt / toornichept / gheknjf / 
oneenichent / ſeckten / nijdt/Dootflaclj / ende alle 
onrepnichepteft grouwelickhept diemen mach 

Eeheel el bedenchen. Dit ig des menfchen Weerdichept 
jenoich noe waer op {p moghen betrouwen ende hooveer⸗ 
Bod Dich zyn · Iſt dat onder hen eenige zijn met file: 

ke eerbaerbept der zeden / Dat fp eenen ſchijn der 
heplichept heeft onder den menfchen : nochtans 
Deijle Wp weten dat God de pt wendige ver⸗ 
tieringe niet en acht / fag maeten up tot de fon- 
tepne Der wercken comen/ift dat Wp Willen Dat 
fp eenighe cracht hebben tot rechtveerdichept · 
Wy moeten (fegahe ick) in ffen upt wat ghenez 
gentbhept deg herten de wercken comen. Maer 
hoewel hier groote materie geopent wort om 
teel te fchjzijven / nochtang dette de fake can 
met wepnige Woorden verclaert worden / fo wil 
ick fo veel het mogelickis / cort zijn in Het teeven. 

Saer is 2 Een eerften en verſake ick niet Dat alle de 
wochtans ſrhoone gaven Die in de ongheloovighe ghevon⸗ 
nderfepepe DEN worden / Gods gaven sijn. Ich en ben dock 
tuffchen ſoo feer bupten het glemepn gevoelen niet / dat 
fommigbe ich (oude villen ſeggen / * Dat daer gheen ander: 
brache: ſchept en ig tuſſchen de rechtveerdicheyt matie: 
heel berdoz- heyt ende gherechtichept Titi ende Traiani, ende 
bene, De raſerie onmatichept ende weeetheyt Caligu- 
— n⸗ Je , Neronis „ofte Domitiani. Stem tuſſchen de 
apenbsec ſchandelicke oncupfchept Tiberij,ende de loflicke 

cupfchept Veſpaßani:eũ (op dat ick t niet te lanc 
“ en make / cen peghelicke deucht ofte ondeucht 

meldende) tuſſcheñ de ouderhoudinge ende ber: 
achtinghe des rechts ende der Wet, Mant daer 
is foo groot onderfchept tuſſchen recht ende onz 
recht/ dat het ooc in het Doot-beelt Daer ban gez 
fien wordt · Want wat falder in de werelt ghe⸗ 
fchickt ende gheordineert blijven, ift dat wp het 
recht ende onrecht — vermenghen? 

Jer. 17.9. 
Den ·8.21. 
Pſal.94.11. 
ENDE 14. 2. 
Vol god⸗ 

Gods 

Ten twee⸗ Daerom heeft de Heere ſultk onderfchept tuf: 
den iade ſchen eerlicke ende ſchandelicke daden / niet alleẽ⸗ 

lick in aller menſchen herte gedruckt / maer be⸗ 
veſticht dat oock dickmael doorde exempelen 
ſynder voorſteninge · Mant wp ſien Dat hp ve⸗ 

Bingen, _ le zegheninghen des teghenwoordighen leveng 
+ Gen ber- gheeft / den genen Die hen ſelven in De deucht oef⸗ 
Bewinde fenen / ende Die hanterẽ Niet Dat het uptwendiz 
——— ge beelt ende ſchaduwe der deucht can de alder⸗ 
twoosvigen minſte weldaet GSods verdienen: maer bet bez 
tevens, _ Fieft hem alfo te bewijſen hae ſeer hem de waer⸗ 

achtighe vechtbeerdichept behaecht / dewyle hp 
pock De uptwendighe ende gheveynſde recht: 

onderfcljepz 
Binge tufe 
ſchen eevz 
licke ende 

Hee de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 
geerdichept met tĳtlicke vergheldinghe loont. 
Dier upt volcht Dat Wp boven beleden Gehe 
ben / dat alle ſulcke deurljden ofte eer beelden 
ende ſchaduwen der deucht / Gods gaven zjn: 
want daer en is gheen dinck eenichfins prij 
felich/Dat met ban hem en comt. é 
EN Maer Get is niet te min waerachtich Dat 1in.4. con- 
uguftinus fchaft/te weten / dat alie ve ghjene wa Lut. 

die van De religie Des ceniahen Gode vreemde be 
zn/of fp ſchoon om den fchijn Der deucht won venas / 
derlicken groot gheacht worden / nochtans niet ſoda iahe 
alleenlick geene vergeldinghe / maer veel meer Pegacf * 
ſtraffe verdienen / om dat fp de ſippere gaten rame ane 
Gods doo? de anrepnichept des herten befinet: daen wost/ 
tente Want hoewel fp inftrumenten Gods zijn al fchijnet 
om de ghemepnfchap der menfchen door recht: Soafelen ce 
beerdichept / matichept/ ſoberhept / vrient ſchap zon verz 
ſterckhept / ende voorfichtichept te bewaren’ ſoo borvens 
volbrenghen fp nochtans deſe ſeer goede Merce 
hen Gods fcer qualichs ; Want fp en worden niet 
doo? opzechte begheerte ende liefde Der deucht / 
maer door enchel eetſoeckinghe / ofte engen lief” 
de / ofte Doo? eenighe ander verkeerde gheſint⸗ 
heyt af gehouden Lan boafe wercken. Baerom 1. Ober⸗ 
dewijle hare wercken zijn Lan de ontepnichept mits ve ons 
deg herten als ban haré ooafigzonch agn verdor⸗ ſareervert 
ven / ſoo en zyn Die niet ander de deuchden te zele Berten, 
len / niet meer dan De ondeucljden die om de ghe⸗ 
ekhept die fp met de deuchden hebben / plegen 
te bedeienten. Fn corte/de\vijle wp \veten Dat 2. Over⸗ 
Get ecnicl ende ceuwich epnde der gherechtic· 3 
hept is / datmen God diene: ſo fal het met rechte van vee 
gheen gherechticheyt genaemt worden / al Wat rechte 
tot cen ander epnde gedaen Wardt. Soo dan de LENDE 
wijle fp dat epnde riet en aenfien Dele de wijf 5 
bept Gode hen vooeftelt / ſoo ſondighen fp een 
verkeert epnde aenſiende / of het fehoon na haer 
ampt geet fchijnt dat fp doen. Soa beflupt hp 
dan dat alle de ghene Die onder De Hepdenen 
fchoone wercken ghedaen hebben / ghelijck Fa- 
brij. Scipiones ende Catones, Dat ſp noche 
tang daer in ghefondicht hebben / Dat fp gheen 1.Foan, se 
licht des gheloofs hebbende / hare wercken niet. 12 
en hebben tat dat eynde ghedaen / tat het welez 5 ide 
he fpfe behoorden te voegben : ende dat daerom cpzifto 
gheen Waerachtighe rechtveerdichent in hen veriteken 
gheweeſt en zp / ant de wercken niet nae der PLE 
Daet/maer nae het epnde gheacht worden. welcken 
4 „Boven defen iſt dar het waer is bat Joan⸗ geen leben 
neg fept/te wetê; Dat bupten den Sone Bode Pi zo 
geen lesen en is / foo loopen alle Die met alle ha: „it. 3. cap. ss 
ren loop tot het berderf ende tot het oordeel des B werck 
eeuwigen boots / Die Chriſtum niet en hebben / —— 
hoedanich fp oock anders zn / wat fp doen ofte zen bever 
aagen. Hierom fept Auguftinus in een plaetz fricyt wozte 
e:Onfe religie onderfchept de vechteerdige ban protia 
be onrecht veerd: ge/ niet door de Wet Der were: «4 pees 
ken /maer des gheloofs / fonder het welche de nuts ven 
wercken Die goet fchijnen / tot zonde berandert ſtaut des 
worden · Daeram ſchryft De feite Ruguſtinus zen mene 
wel daer hp den arbept fulcker menschen ver⸗ ſches / welc⸗ 
ghelijcht bp eenen dwalenden loop. Want hoe ke met. 
penadt neerſtichlicker loopt bupten den. wech / we Bezige 
foa beek te feerder Dwaelt hp / ende wordt daer⸗ tuecen bez 
om foo veel te ellendigher · Daerom fept Gp dat fchreven is / 
het beter ig in den vechten wech ereupel gaen/ HEULEN 
dan bupten den wech loopen. * Ten lactften iſt fepe voor ve 
ſeker dat het quai baomen zijn : Want fonder wederghe⸗ 
de glemepnfchag Chriſti en is gheen henlich⸗ Parr Se 
makinghe : foo Koe fp dan wel vruchten bas iesende in 
an bie — ende lie flick in are ende —— 
pete van ſmake zijt / maer niet Die goet zijne baozte 
Dier npt fien op liehjtelich dat het verbloecht Ermane 
ende niet alleeniick ban gheender weerde Ent paöfcudse 

rechte 



Cap.14. … Het 11. Boeck. Fol.142; 
rechtbeerdichept / maer oock een ſeker verdien: | Diet worden. De Apoſtel en Was voorwaer fa 
ffe tot berdoeminghe is / al Wat de menſche 
denekt / bedenckt / ofte volbrengt / cer hy dong Get 
gheloove wordt met Bod verſoent Ende wat 
t\wiften wp abelijck ban een twyfelachtighe far 
Ke/dewijle het nu Doo? de getupgentffe des Apo⸗ 

Bebr.u 6. ſtels beweſen is / Dat het onmogelich is Dat per 
mant (oude Gode behaghen fonder gheloove. 
5 Maer de fake fal noch klaerder worden / iff 
dat wp de natuerlicke conditie Des menfches/ 
ende de genade Gods tegen malcanderen ftelz 
len. Mant de Scheriftuere roept alomme dat 
God niet in den menſchen en vint / waer door hp 
foude verweckt orden om hem gact te doen: 
maer Dat hp her dooz fijn onverdiende genade 
Yoozcomt. Want war can de ghene die doot is / 
doen om levendich te worden? Maer als hp ons | dupft 
door fijn kenniffe verlicht / ſoo wordt hp gheſent / 
ons van der doot te verwecken / endeeen n euwe 

Bean. 5.25: creatuere te maken · Want wp fien Dat de gena⸗ 
de Gods ans dickmael voornemelick bp Pau 
Yum) onder defen tijtel aenghepzefen wazt. Bod 
(fept hp) die rjcke 18 in barmherticheden / heeft 
ons door ſyn groote liefde / Waer mede hp ans 
beeft lief gehadt / oock doe Wp doot Waren door 
De zonde / levendich ghemaeckt in Cheiſto / ct. 
Endeopeen ander plaetfe daer Gp onder de fi: 
guere Abrahe handelt van de ghemepn roepin- 

Epbef. 2.4, ghe der Bepdenen: Bod (fept hp) die de dooden 
lebendich maecht/ ende roept bet ghene Pat niet 

Bom. 4.17. en is / geljc of het are. Aft dat Wp niet en zijn / 
wat konnen wy vermogen £ Daerom weder: 
lepdt de Deere krachtichlick ſulcke hooveerdic⸗ 

Aob a1.2. hept in de Hiſtorie Job met defe Woorden: Wie 
beeft np voorghecomen / ick ſal hem verghe den: 
Want alle dinghen zijn mijne. Welcke ſententie 

Womrr-35 Paulus verclarende / verſtaet daer upt dat op 
nieten fullen Denchen / dat wp pet tat Godt 
brenghen anders dan fchandelick ghebreck ende 
yde heyt. Daerom als hp in de boven · verhael⸗ 
de plaetſe Wil bewiſen dat up niet dao? onſe 
wercken / maer doo? fijn ghenade alleen zijn tot 

— de hope de falichept ghecamen / ſoo brenght hp 
vosat dat wp fijne creatueren 3jn / om Dat wy 
mederghebazen zijn in Chriſto Jeſu tot goede 
wercken Die hp berept heeft / om Dat wy ouden 
daer in Wandelen. Ghelyck of hp milde feggen: 
Wie van ons can roemẽ Dat hp doop fijn vecht: 
beerdichept God verweckt heeft / dewyle onfe 
eerfte macht tot mel doen comt upt de Wederge: 
boorte? Pant wp zijn Lan ſulcker natuere/ datz 
men eer ſoude olpe upt eenen ſteen / Dan goede 
wercken upt ons druckẽ · Het is voor waer won⸗ 
der Dat de mẽſche in ſo groote ſchande verdoemt 

En zijnde / beſtaet noch pet hem felven toe te ſchrij⸗ 
Cim, 1.9 ben. Taet ons dan met Paulo Die een foo uptz 

nemende inſtrument Gods ie) belijden dat wp 
van Den Heere gheroepen zijn / door een —— 
roepinabesniet nac onſe wercken / maer nae fijn 

€34 ¶ pooꝛnemen ende ghenade:ende dat Gods onſes 
Salichmakers or-endelichhept eũ Liefde tot ons 
is verſchenẽ. want hp heeft ons falich gemaect/ 
niet dao? de. wercken der rechtveerdſchept die 
wp ghedaen hebben / maer nae fijn barmhertic⸗ 
—— Dat Wp gherechteerdicht zijnde / door 

eee fijn ghenade fauden erfgenamen des eeuwigen 
tebens worden. Door defe beindinge berooben 
Wp den menſche van alle rechtveerdichendt tot 
het minfte deelen toe / tot dat hy daar de eenige 
barmhertichent Gods tot de lope des eeuwi⸗ 
ghen leens wedergheboren wordt Want iſt 
dat de rechtveerdicheydt der wercken pet ver⸗ 
mach} em ons te rechtveerdighen / ſoo feptmen 
vaiſchelick Dat zp daor ghenade gherechtveer⸗ h — 

vergetelick niet / als hp betupchde dat De rechte 
veerdichmakinge onverdient was / dat hp ſou⸗ 
de vergheten hebben dat hy op ander plactfe gez 
fept heeft / dat de genade nu gheen ghenade eu zom, 11.6. 
is / iſt Dar de wercken ban cenigler weerde zijne 
Ende wat wil Chriſtus anders / als hp fept dat Fatto.13 
hp ie gecamen/niet am De rechtveerdige / maer Fiers.” 
om de fondaers te roepen. Iſt dat alſeenlick de i 
fondaerg toeghelaten worden / wat willen wp 
door gheveynſde rechtueerdichept eenen toe⸗ 
ganck ſoecken · 
6 Ich dencke dickmael Bat het te vreeſen is / 5 · Sulcx is 
dat ick der barmherticheyt Gods mach onrecht — 
doen / om dat ickſe ſoo fozclauldichlick arbende ticty upt Het 
te beſchermen / ghelijck of fp twijyfelachtich ofte getupgenif: 

pfter ware, Maer dewyle onſe booſheyt fulc dh vd 
ig/dat fp Bode nemmermeer toe en lact dat hen 7 
toe comt/ alg fp niet feer ſterckelick god wongen 
en moet: foo worde ick bedwengen langher hier 
van te handelen dan ich Wilde. Maer dewijle de 
Scheiftuere in defe fake claer genoech is / fo Wil 
ick liever met hare Woorden / dan met de mijne 
ſtryden Als Eſaias Get ghemepn verderf des 
menſchelicken gheſſachts beſchreven heeft / ſoo 
ſtelt ende verclãert hp daer nac ſeer wel De orden 
Der weder oprechtinghe ende vernieuwinghe · 
De Deere(tent hy ſach / ende het ſcheen quact in Eeſai.yor⸗ 
fijne aagen. Ende hp ſach dat Daer niet een man 
en was / eñ hy verwonderde Gem dat daer niet 
eener ag die Daer voor badt: ende hy ſtelde 
falichept in ſynen arm/ende verfterchte hem ſel⸗ 
ven met fn rechtveerdicheyt Waer zijn onfe 
rechtveerdicheden / ift dat het maer ig / dat de 
Peophete fept / te weten / Dat daer niemaut en 
ig / diein de vercryginghe ſynder ſalicheyt den 
Heere hulpe doett Een ãnder Prophete voor oa: Ben wele⸗ 
ghen ftellende hoe de Heere handelt van de fan: ELD de 
Daers- met hem te verfoenen/fept aldus: Fe wil pzoppeet 
mp aen u Verloven in der eeuwichent / in rechte Ozeas. 
veerdichept / oordeel / ghenade ende barmhertit⸗ — 
heyt· Der ghener die geen barmhertichent ver⸗ 
creghen en hadde fal ick ſeggen / ghy hebt barm⸗ 
herticheyt vercreghen· Iſt dat dit verbont daet 
in ſonder twijfel onſe eerſte vereeninghe met 
God vervaet is / opde barmherticheyt Gods 
fleunt/ ſoo en beeft onfe rechtveerdicheyt geenen 
grant. Ende voorwaer upt den genen Die Diele 
ten dan de menſche met eentge rechtveerdicheyt 
Der wercken Gode te ghemoete comt/ wilde ich 
twel berftaen oft ſy mepnen Dat daer gantfcljelic 
eenige rechtveerdichent zy / anders dan die Gode eem Pau⸗ 
aenghenaem is. Iſt dat het raſerie ig ſulcx te us mde 
denchen: wat mach) Gode aengenaem zjn dat Bonner 
van fijne vyanden comt/ die hp gheheel met alle cor. 1. zr. 
hare wercken verworpt? Fe ſegge Dat de Waer: + 1Raan.4s 
hept betuycht / dat wp alie dootliche ende open: ze. 14.3, 
bare bpanden onfes Gods sijn / tot Dat Wp gez » Aiucke 
rechtveerdicht zijnde / tot ſyn vrientſchap Wez futcr uvt 
deram aengenomen worden, Iſt dat het begin Er Gerne 
der rechtveerdinghe is de liefde/ Wat rechtveer⸗ venen, ve 
Dicheden Der wercken konnen die voorgaen? welcke 
Daerom om ong van deſe ſeer ſchandeliche haa: WED NEE 
Beerdichept af te wenden / foo vermaent Joan⸗ ge van ben 
nes ons neevftichlicht Dat wap niet eerft hem lef gemepner 
ghehadt en hebben. Ende dit ſelve heeft De Deez zere dh 
re nu booztiden Doo? ſynen Prophete gheleert / sep t fyndee 
feagende: + Feh falfe upt engener Kef de lief heb⸗ mercken 
ben / am dat mijn toornicheyt is _afgfewent. — 
Vooꝛwaer iſt dat fijn lieſde haer van ſelfs tot mer de verz 
ans went / fa en wort fp door onſe wercken niet vofrage vie 
verweckt · * Maer de onderftandige gemepnen —— 
man en verſtaet hier bp anders niet / Dan dat 
niemant verdient en Geeft Dat Chriſtus fauve ie. 

Ka iij onſe 



Cap.rs. 

anfe verloſſinge volbrengen: maer dat Wp Doo? 
onſe wercken geholpen oden tot de beſittin⸗ 
ghe der verloſſinghe Maer alift dat Wp ban 
Theiſto verloft sijn / foa zijn wy nochtans dup: 

ſterniſſe ende erfgenamen deg doors /ende vpan⸗ 
den Gods / tot dat op daor de roepinghe des 
Paders in de ghemeynſchap Cheiſti gheplant 
worden· Want Paulus leert dat wp van onte 
onvepnicheden niet gheſupvert ende ghewiſcht 
en woeden / cer Dan de Gheeſt die reyninghe in 
ons wercht. Petrug wel ende dit ſelve betupgẽ⸗ 
De / fept dat de Geplichmakinghe des Gheeſts 
crachtich ig tot de ghehoorſaemheyt ende bez 
fpeenginge des bloets Cheiſti · Iſt Dat Sup doo? 
Den Bheeft befpzengt Worden met den bloede 
Cheiſti tot repninghe / faaen moeten wy niet 
dencken Dat up cer hp ons beſprengt / anders 
zijn dan de ſondaer is fonder Clzifto. So moet 
Dan dit vaſt blijven dat het begin onſer falichept 
is ghelyck een wederooſtandinge upt det. doot 
in bet leven · Want alg ons om Chiſti wille gez 
gheven is in hem te ghelooven / dan beginnen 
Wp eerft upt den daat te camen in Get leven. 

me tweede Z, Onder defe orden / worden de menſchen ber: 
orden ver vaet Die in Den tweeden ende derden graet der 
bat de gode boven· geſchreven deplinghe zijn. Want de on: 
looſen / eude vepnichept der canfcientie bewijſt datde ſulcke 
be genaeme nack niet en zijn doo? den Sheeſt Beds weder⸗ 
— gheboren · Wederom dat fp niet wedergheboren 

Coꝛ. betr. 

1. Petr. Leze 

gaders de en zijn / is cen teecken Dat fo gheen gheloove en; 
hebben. Waer upt het openbaer is dat fp noch | bppocriten/ 

etcken __ miet en sijn met odt verfaent / noch vaa? fijn 
anders niet genſchijn gherechtveerdicht: Want hier toe en 
ee komtmen niet anders dan doo? het gheloove. 
ig.bout Dat connẽ de fondacrg Die van God vervreemt 
komt, zĳn / voorthrenghen / anders dan Dat voor fijn 

ooꝛdeel grauwelick ig 4 Met dit valſch betrou⸗ 
_ wen zijn alle godlooſe opgheblaſen / ende voor⸗ 
niemielick de gheveynſde hppacrijten / te weten / 
…, hoewel fp weten dat Baer herte vol ſchandelick⸗ 
heyts is / nochtans als fp eenige wercken doen / 

Die eenen ſchyn hebben / ſoo achten fp Die weer⸗ 
Dich te zyne datſe Godt niet en verachte · Hier 
upt komt die ſchadelicke dwalinghe dat fp hac: 
Wel hen haer boas ende ongodlick herte over: 
tupcht is / nochtans niet en konnen daer tae gez 
bracht worden / dat ſy ſouden belijden hen fel: 
Ben pdel van rechtgeerdichept te zijne. · Maer 
hoewel fp hen felwen bekermen onrechtveerdich 
te zijne / dewyle ſy het niet en konnen verſaken / 
foo Schrijven fp hen felven nachtans wat recht⸗ 
veerdicheyts tac. Deſe pdelhepdt wederleyt de 
Heere feer Wel dao? den Prophete / daer hp fept: 
Bꝛaecht de Priefters / ſegghende: Iſt dat een 
menfche ghebeplicht vleeſch draecht im de flippe 
fijns hleet / ende broot ofte andere ſpſe daer bp 
fept/fal Dat daer doo? gheheplicht Worden 4 De 

ziefters ant\woogden/ Jeen, Ende Haggeus 
ende: Iſt dat cen menſche Die inn fijn ziele ontepn 
is / pet van defen aenroere / fal Get niet beſmet 
Worden! De Priefters antwoorden/ Ja · Hag⸗ 
geus fepde : Alfoa is Dit. volck Loo? mijn aen⸗ 
ſchijn / fept de Weere: ende alfoa ſullen alle Merc: 
Ken haerder handen/ ende al wat fp mp offeren/ 
onrepn zyn · Och of wp defe fententie konden 
volcomelick geloaven/ ofte wel in onfe ghedach⸗ 
teniffe beljauden. · Want daer en is niemant hoe 
boos hy aack zy / Die hem felven wil laten Wijs 
maken het gene dat de Heere bier klaerlick verz 
condicht · Een pegelick onder de alderboofteacht 
fonder twijfelen Dat het hem als rechter: 
dicheyt toegheſchreven Wordt / terftondt als hp 
genmacl ofte tweemael ghedaen heeft dat hp 

behoorde · Maer de eere roept Gier teghen/dat 

Sulet ghe⸗ 
tupcijt 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 
daer upt gheen heplichept ghecreghen en wort / 
ten 39 Dat bet herte eerſt wel gheſipvert zp. EN @egentwore 
en Is Daer mede niet te vrede / maer betupeljt dat piaghe. 
doo? De onrepnichept des Gerten oock alte werc⸗ 
ken befinet zyn / die ban De fondaers ghedaen 
worden · Derre zp Dan de naem Der rechtveerdie⸗ 
hent ban De wercken die Daar Den mont des Hee⸗ 
ren aan onreynicheyt verdoemt worden · Ende 
met wat ſchoonder gelyckeniſſe bewiſt hy dat? 
Bemant hadde moghen teghenworpen Dar het 
ghene dat De Deere gheboden Geeft / owerander⸗ 
hek heplichis . Maer hp fent daerentegen, dat 
het gheen wander en is Dat de wercken die in de 
Wet des Weeren gheheplicht zijn / Dao? der boo⸗ 

Antwooort· 

fen oureynicheyt beſmet ende bevleckt worden: 
Deijle een onreyn hant het Heplighe onthen⸗ 
licht / als fp het handelt. 
8 _Defe felbe fake wervolcht hp feer wel in maer na, 
Eſaia / ſegghende: En wilt gheen offerhande te. getunche 
vergheefs offeren / uwe beantoffer is mp een ſulte oock 
groutwel:mijn ziele haet uwe n'eumaenden ende gr E 7 UI.I3 ⸗ 

feeſtdaghen / fp zijn mp ſwaer gheworden / ick Se Eek 
hebſe qualick verdraghen. Alg ap fult uwe 
banden untſtrecken / fo fal ick mijne oagen ban 
u af wenden: als gijp mp fult menichvuldich⸗ 
lick bidden / ſoo en fat ick u niet verhooꝛen: want 
uwe handen zijn Lol bloets · Wort ghewaſſchen 
ende weeſt repn/ neemt het quaet uwer gedach⸗ 
ten wech · Wat bebupt dic dar De Heere alfaade … —… 
ghehoor ſaemheydt ſynder Wet veracht ende 
walcht? Maer hy en verworpt Gier geen dinck 
Dat upr de oprechte onderhoudinge der Wet is/ 
ban welcke onderhoudinghe he alomme leert/ 
dat het begin is ongbhevepnfde vrreeſe fijns LEN 
naems · Waer die niet en is / daer is al \uat hem 
gheoffert wordt / niet alleen beuſelinghe / maer 
oock ſchandelicke ende groutuclicke onrepnic⸗ 
heyt · Laet nu de geveynſde hypocriten gaen/eit 
de booſheydt die in het herte verborghen is bez 
houdende / arbepden om Gode door Wercken te 
behaghen. Jae fp ſullen heur alſoo meer ende Salomon. 
meer terghen ende vertoornen· Want de offer: Prov. 15,5 
handen der godlooſen / zyn hem grouwelick: Der 
oprechten ghebedt alleen ig hen aenghenaem. 
Soo ſtellen Wy dan bupten alte twyfeſinghe het 
ghene dat moet ſeer el bekeut zijn den ghenen 
Die wat in de Scheiftuere gheoffent zijn: te we⸗ 
ten/dat ooc De aldercierlickſte wercken der men⸗ 
fchen / Die noch niet waerachtichlick geheplicht 
en zijn / ſoo verre zijn ban rechtveerdichent Lao? 
God / dat fp ſelfs geacht worden ſonden te zijn. Auguſtinus 
* Ende daerom hebben Die ſeer wel gheleert die Cio Ste 
gheſchreven hebben dat de perfoon geen ghena⸗ * a vgutt. 
de en ghecrijeht door de werchen:maer Dat daer 1ib.de peni- 
enteghen de wercken Dam eerft Gode behaghen / 'trr-&Gre- 
als De perſoon heeft rerſt genade in het aenſchjn 
Gods gebonden. Ende defe oden moetmen runturse * 
neeeftichlich aenmerchen / tot de welche ons De aett.7- 
Schriſtuere oock ghelyck met der handt lepdts 
Moſes ſchrift dat Godt heeft op Abel gheſten / Genac⸗. ⸗ 
ende ap fijne wercken · Waer in ghn fiet Dat hr ì 
bedupt dat God den menſchen genadich is / eer 
Ip hare wercken aenfiet. · Baerom moet de rey⸗ 
ninge des herten eerſt geſchien / op dat de ere: 
ken die wy doen / van Bodt vriendelick antfan: 
ghen worden. Want de fententie Jeremie heeft. Jere.a.3. 
altijts plactfe/te weten/dat de oogten Gods de 
waerhept acnfien. Ende dat het geloove alleen Act . i5.6. 
De herten der menſchen repnicht / Dat heeft Dé 
heplighe Gheeſt Doo? den mant Petri betumcht. 
Waer unt dat het volet / datter cerfte fondac * de vierde 
ment ig in het waerachtich ende levende ghe⸗ NRen bez 
foave: — J——— 
9 *Aaet ong nu aenſien wat RE 7 bozente 
| e mens 



Cap.14. 
de menfchen hebben) Die Sup in ben vierdẽ gract 
geftelt hebben. Als God ong doo? De rechtveer⸗ 
dicheyt Chriſti met hem verſoent / ende anfe fan: ; 
den voor niet vergheven hebbende / ons recht⸗ 
veerdich rad s foo bekennen Wp dat met ſulcke 
bavmberticgept oac Defe fijn weldaet comt / dat, 
Bp doop ſhnen heplighen Gheeſt in ons woont/, 
door deg welcken kracht de begeerlichheden on⸗ 
fes vleeſchs daatelier meer ende meer ghedoot | 
waden : ende Wp worden Gode gefjeplicht tot 
waerachtighe tepnichept Des levens / dewtjle 

Wrom8.9, onſe herten tot ghehoorſaemhent der Wet ghe⸗ 
1.€02-3.16 ſchickt ende verandert wogden:fo dat onfe Looze 
2. Coꝛ·s s neemfte \uille is / nen Wille te dienen /ende al: 
Deſe hoe⸗ Teen fijn eere allefing te voorderen · Maer oock 
twelfpooor alg wy doo, de be weginge des Gepligen Greſts 
de lepbinge in De weghen des Heeren wandelen/foa blijven 
Geeftoen in ons nach overblijffelen onfer onbolmaecht 
— heyt / om ons ooꝛſake tat ootmoedicheyt ende 

C 6 wan⸗ gernederinghe te geven / op dat Wp ons niet en 
delen. derheffen ong ſeiven verghetende · De Schuif: 
tïkeg.3.45 tuere fept 3 Daer en is niet cen recht veerdighe 
2,}aaz-6.36 Die goet doet / ende niet en ſondicht · Wat recht⸗ 
Eccl.7 · ꝛo. veerdicheyt ſullen fp dan noch upt hare werc⸗ 
Dochtans ken hebben? Ick ſegge ten eerſten / dat het alder⸗ 
hetvefte, beſte dat fp connen voortbrengen / nochtans al⸗ 
Datfe boot: tijte met eenighe onrepnichept Des vleeſchs be: 
donmes  fp2enat ende verdorven / ende ghelijck met wat 
bieefches _Droeflems vermenght is · Ick ſegghe lact den 

onceputse diemiknecht Gode upt alle fijn leven upthie 
ieekt ende ſen Dat ho mepnt inden gantſchen laon fijns 

verdorven. ievens Get alderuytenemenſte gheweeft te zijne 
laet les alle be ffucken Daer van wel overleg: 
ghen / hp fal fonder twijfel erghens daer in wat 
bevinden dat na de verdorventheyt deg vleeſchs 
fal fimaken : Want wp en zijn nemmermeer foo 
blymoedich tot wel doe als Wp behooren: maer 
daer ig groote ſwackheydt Waer door de loop 

Inſonder⸗ vertraecht wordt · Ende hoewel wy fien Dat de 
bept, als (p fmetten Daer mede be wercken der Hepligen be⸗ 
—— ſprengt worden / niet cleyn noch dupfter en zijn / 
Bs tees foo neemt nochtans dat fp alleenlick (eer kiepnc 
Bats vlecxkens zijn / maer fullen fp den oogen Gods 

niet qualich ghevallen / boo? de welche oock de 
ſterren niet vepn en zijn 2 Soa hebben Wp dan 
Bat niet een werck ban De Deplighen en comt / 
het welche nict en berdient met (chande ghe⸗ 
loont te zijne! iſt datmẽ in hem ſelvẽ aemmerct. 

®acrenbas IO Hoven defen of het ſchoon konde gheſchien 
benisooc Dat up cenighe fupvere ende Volmaeckte Werc: 
Oerrnrnn, Hen deden / foo is nochtans de zande ghenoech 
ge genoecij OM alle de ghedaehteniſſe onfer voorleden recht⸗ 
om alle gez. geerdichept upt te wiſſchen / * gelij de Prophete 
bachtemffe font, Daer mede oac Ancobus over een camt/ 
denrecht⸗ ſegghende: + Da wie in een Dinck obertreet / Die 
beervichept is ſchuldich gheworden in allen, Nu dewijle Dit 
wottehaif? ſterffelick teven ninmermeer vepn noch pdel en 

18 gan zonde/ foo foude alle rechtveerdicheyt die 
4, wr mochten verkregen hebben / door de ſonden 
t Haco, Die altijt daer nae bolghen/ verdorven ende ver 

loren ‘worden / ende cu ſoude voor het aenfchijn 
Gode niet kamen / noch tat rechtiscerbichepdt 
toegherekent worden Semma/ alfmen ban 
rechtveerdicheydt Der wercken handelt / ſoo en 
Kleien niet Get werck Der Wet / maer het gez 
bodt aenfien. Daerom ift datmen rechtveerdic⸗ 
bept faecht upt de Wet/ foe falmen te vergheefs 
ecn werck ofte twee voortbrenghen. Maer de 
er gel der Wet moet sijn fonder op 

uden. Daerom / de verghevinghe der zonden 
daer Ban Wp geproken hebhen/en rekent Godt 
aus niet cenmael alleenlick toe (ghelijch vele 
bwafelick miepen) foo dat up verghebinghe 
ber voorleden zonden vercreghen hebbende) fair 

Het 111. Boeck. Fol,143e 
Ben daer na ín de Wet vechtigeerdichept ſoecken / 
want alſoo en ſouden wp niet anders dan tot 
valſche hope ghebracht ende beſpot worden· 
Want dewijle un geen volmaeckthent en con⸗ Saerom en 
nen hebben fa langhe als \up-met dit vleeſch conuenſp 
ecleet zijns"ende de Wet den doot ende verdoe⸗ Srentind 
meniffe vercondicht alle die aleen volcomen wercken 
rechtueerdichept met wercken en bewiſen: fan gerecht⸗ 
(al fp altjts genoech hebben om ons te befehulz Peeroiche 
dighen ende verdoemen / ten Ware Dat de barm⸗ Deuss 
hertichept. Gods daer teghen quame / die ong 26, 
dao? gheduerighe verghevinge der zonden Dick: 
mael quijt ſcholde: Daerom blijft dat altijt 
vaſt Dat ick eerſt gheſeyt hebbe / te weten / Mat 
wp oock voornemen / bedencken / ofte arbeyden / 
foo ſullen wy nochtans met alle onfen acbept 
ende neerftichept der doot eñ verderbinge Weers 
Dich zijn / ift Dat wy nae onfe Weerdichept ghe⸗ 
weerdeert worden · 
rr Defe twee dinghen moeten wy wel ede Betsoven 
neerſtichlick aenmerchen / te weten / F Dat nopt geferde 
eenich gedfalich menfche fulcls eenich werck ge: HEEEELE, 
Daenen heeft / dat niet verdoemelick en wãs / vergacit ” 
waert dat het doo? het ſtrenghe aopdeel Gods zijnde most 
onderſocht worde. Boten defen oft fchoon fulc ve genverve 
een werck ghevonden orde (het Welche ommo⸗ tegen ze 
gelick is ſoo foude Dat felbe door De zonden Daer Sopbifters 
mede de antfjeur fonder tafel bevangen ig ge⸗ Harelek, 
fchent ende Befimet warden / ende ſyn aengena? [ige Scyzite 
michept berliefen & Ende dit ig het voorneemſte clacchch 
ſtuck onfer handelinghe Die Wp hier teghen de ed deg 
Papiften hebben. Want aengaende het begin wmeverge 
der rechtveerdichmakinghe en hebber Wp met vozene zele 
de ghene Die onder de Schaol· leergers De ver· Een 
ſtandichſte zijn / geenen ſtryt / Deijle ſy met — 
ans gevoelen dat de ſondaer van De verdoemin⸗ cans aüecn 
ghe verloſt wordt / ende vrechtveerdicheyt ghe⸗ ee ges 
eeeht fouber verdienfte/ te Weten/Doo? Lergljes Toorts au 
vinghe der zanden : uptghenamen Dat fp ander. verdiende 
den naent der rechtveerdichmakinghe / de ver⸗ zei ed 
nieukwingtje ende wedergheboorte Verwaten/ ELT 
vaer doo? wy Hao? den Geeft Gods verandert veervicht 
ende vernieut worden / tat ghehoorſaemheyt der zón. 
Det. Ende de rechtveerdichert des webergebae 7 
ren menſches beſchrven fp alſo / dat de menfche ende 143.24 
doo? het geloove Chꝛiſti / Gode eenmael verſoent Aob.. ã. 
zynde / wort bp Gode doo? goede wercken 
rechtveerdich gheacht / ende alſoo doo? der Wert: 
hen verdienſten aenghenaem ig. Maer de Dee: Aom·. 13 
re betupcht hierenteghen dat bp Get gheloove 
Abꝛahe heeft toe gevehent tat rechtveerdicheyt / 
niet ten (joe doe hp noch den Afgoden diende} 
maer als hy nu eel faren lanck hadde in heps 
lichept des levens uptnemende gheweeſt · Soo 
hadde ban Abraham God langen tijt met reps 
ner Gerten gedient /ende ſulcke ghehoorſaemhept 
der Wet bewefen / alg van cenigen ſterffelicken 
menſche kan bewefen worden:ende nochtans is hab .2.4. 
fijn rechtveerdicheyt in Det gheloove gheleghen · Bom. 1.17, 
Waer upt Wp na de argunenteringe Pauli bez eh ap 
ſlupten / dat hy Die niet en hadde upt De wercken. T°"? 
Deſgelcx als by den Pꝛophete geſeyt wort: De 
rechtueerdige ſal unt den gheloove leen foo en 
wordt dat niet van onbeplige eñ godlooſe men⸗ 
ſchen geſproken / die de Heere ſoude tot den ghe⸗ 
loove bekeeren/eft rechtveerdigen: naer Die leere 
wort den geloovigen gegeven / eñ Dien wort het 
teen belooft uyt DE geloove· Paulus neenit voe 
alie twfelinghe wech / als hu de onverdiende 
rechtueerdichept bevefticht met deſe Woorden 
Davide: Oeluckich zijn De gene Dien de onghe⸗ Lom 4.7, 
vechticheden vergeven zijn Det ig (eer Dat Dae PEL3t 
vid Daer niet en ſpreeckt van De godlaafe/ maer 
taande geloovige / waer van hp cen Was: Want 

bp fpzach 



Cap‚i4. 
hy ſprack wit Get ghevoelen ſynder ronſrientie. 
Damaeten wp dan deſe gheluckichept niet al⸗ 
leenick eenmael hebben / maer dock onfe leven 
lanck behouden· Ten laetſten betupeht hp dat, 
de bootſchap ie Sercu Ban de onver⸗ 

diende verfaertinahe met God / niet eenen dach 
ofte twee en Duett maer datfe eeuwichlick im de 
ghemeynte ig Doa en hebben Ban de gheloovi⸗ 
ge gheen ander rechtveerdicheyt tot den eynde 

des levens toe f Dan Die Baer beſchreven Wordt. ; 
… Wart Cheiſtus blijft altjrs de Middelaer arti, 

ons det Dader te Berfoenensende de cracht fijns : 
doots duert eeuwichlieste weten / de afwiſſchin⸗ 
ge / voldoeninge / verſoeninge / eñ epndelie De vol⸗ 
tomen gehoorſaemheyt / maer door alle onſe on⸗ 
—— 79 — edeckt worden, Eft Paulus tot 

je Epheſiẽ en feyt niet dat wp het begin der ſa⸗ 
licheyt hebben upt-ghertade/ maer dat Wp ſalich 
zhu doo? genade/ende niet upt wercken / op dat 
niemant en taeme. > ROET , 
r2 De Schaal-lecraerg en tonnen Dao? De 
uptoluchten nief geholpen worden die ſy ſoecken 
in te ontvlie / feggende Dat de wercken in haer 
nd fa heel éerdiehept niet en hebben / Dat ſy 
duden ghenoechſaem zyn om vechrneerdichept 

er te vercryghen / maer dat de genade waer daag u 
De oden det God aen neemt/ maeckt datſe ſo veel vermont, 

Boven defen dewyle fp bedwongen worden te 
… belijden dat de rechtveerdicheyt Ber werckẽ hier 

altts onvolmactt is / fo late (p tee Dât ons joa 
_ fange alg wp leven / de verghevinghe der zonden 
noodich is / waer Daag het gebsech der wercken 
vervult worde: maer Dat wp nochtans De zon⸗ 

den die Wp doen / moeten verſoenen met ere: 
Ken die op Doen beven dat wp ſchuldich warẽ. 
Maer ick ſegghe dat de aennemende ghenade 
niet anderg cn is Dan de onverdiende goedichept 
Gods / Waer door de Dader ong aermeemt in 
Cheiſto / als hp ons met de onnaafelhept Chri⸗ 
ſti becleet / ende ons Die toerekent / ſo dat hy ons 
doa? de weldaet Cheiſti acht heylich / reyn / ende 
onnooſel te zijne, Want de rechtveerdichept 
Cheiſti (de welche alleen volmaeckt is / ende al- 
leen can Get aenſchyn Gods verdzaghen) moet 
voor ons ffaen ende als borghe Loo? ons zijn in 
het oadeel Gods. Met defe voorſien ende ghe 
Wapent zijnde / getrijgen Wp fonder ophouden 
vergevinge der zonden m het geloove · Onſe on 
repnicheden ende onvolmaeckthedẽ met De rep- 
nichept der vechtveerdichept Cheiſti bedecht 
zynde / en worden ans niet tac did maer 
oden verborgen ghelyck of fp begraven wa⸗ 
ren ſo dat fp in het aopdeel Gode met en comẽ: 
tot Dat de ure comt / in De welche onfe oude men: 
ſche fal gantſchelick verdaen ende te niet zjn / eñ 
de Godlicke goetheyt ong ſal met den nieuwen 
Adam in de ſalighe Beede ontfanghen: daer wy 
den dach des Weeren ſullen verwachten / in den 
meleken wy filler onwerganckelicke lichamen 
wederom ontfanghen hebbende / tot De eerlick⸗ 
heyt des hemelfchen rytx ghebrocht Worden. 
73 Iſt dat Det waerachtich is / ſoo en connen 
voorwaer onfe wercken upt haer felben ons 
Gode niet aengenaem maken: Ha fp en tonnen 
feae Gode niet behaghen / anders Dan fo verre 
De menſche met De rechtveerdicheyt Chzifti be- 
deckt zynde / Gode behaecht / ende verghebinghe 
ſynder zonden Geeft · Want God en niet ee⸗ 
n ghen ſekeren wercken den loon des eeuwigen 
levens belooft / maer vercondicht alleenlick dat 
de ghene Dre dit doet / ſal leven:ende ſtelt die hoo⸗ 
ghe vervloeckinghe teghen alle de gere De niet 
en Blijven in alten Dat im de Wet geſchreven is. 
Wier mede wordt ghenoech wederlept Dat ghe⸗ 

bp fehuldich if / hoe Komt dat over cen met Get 

Hoe de ghênade Chrifttontfanghen wort, Ee 
dichtſel van rechtveerdicheyt Hie op mochten ⸗ 
in cenighen deele Gebben : want daer en wordt eg —* 
ceivander rechtveerdicheyt toeghelaten in Den gedichtſei 

Hemel / dan de geheeſe onderhoudinge der Wet/ ZAL DE 
onde het en — geen meerder vaftichept Beren” 
vat fp pleghen te ſnateren van de voldseninghe beet/enve 
doo} werclen ban fupererogarie,, Bat is diemen e he 
Boet meer danmẽe ſchiuſdich ie, Want wat? val⸗ noor ve 
deit ſy niet altifs tot Bat felve daer Han fp unt⸗ overtonige 
gbefleten zyn te weten / Dat De gere Die de Wet wercken. 
delndeels on derhont dach ſoo derte rechtbeer⸗ 
dich is Als Ip De Wet vobrengt Vaer (pie 
men Beel te onbeſchaemdelick aên Loop feher ef 
vaft / dar aleen gerftarmdich menfchje hen en fal 
toelaten. De Deere betuycht ſoo menichmael 
— geen rechtbeerdicheßt der werckenen 
befieht/ anders dan in de volmaeckte onderhauwe  … 
dinafe finder Wet Wat grooter onbefchaemte ⸗ 
hept is dit / dat Wy defe recht vêerdichept in ons” 
wiet vindende / it en weet niet op at ffucrhens 
def rechtveerditheyt rdemen / ende arbeyden arr 
het ghene dat bis ghebreeckt / met Andere vol⸗ 
doen nohen wilſen Kooten / ap Dat wy niet eit 
ſehyneñ van alte eerlickheyt berooft te zyne / dat 
is / op dat op niet eri felijnen gheheel Gode gez 
weken en hebben · De valdoeninghert zijn boten 
krachtichlick ghenndech ze neder gheëwo?pen/ ſoo 
dat ſy ante niet ſelfs door dzoomen en behooren 
in ben fin te komen, Ick fegge alleen!ich Bat de 
ghene Die alfoo onabefchrchtelick fpzelten / niet 
en overlegghen hee grouwelick cen (alie de zon⸗ 
de Hao? God zp : want anders fouden fp fandet. — _- - 
twijfel verftaë/dat be gantſche rechtveerdichept 
der menſchen în eenen hoop verſamelt / niet ghe⸗ 
noech en is om voor een ſonde te Voldoen. Want 
wy ſien dat de menſche om eender ſonden wille 
ig alſoo van Godt verworpen ende verbannen 
gheweeſt / Dat hp oock mede alle middelen Herz 
lozen heeft / waer doo? hy fonde moghen de fa 
lichept weder gheerrygen. Dao ie dan de macht 
der valdaeninghe Weel ghenomen / met de welc⸗ 
ke ſoo pvemandt hem ſelven flatteert / Die en ſal 
voorwaer netmmeriveer Gode ghenoech daen: 
dert wecken gheen dinek acnghenaem en is / dat 
vant fijne bpanden ghekomen is, Ende het zijn 
alle fijne branden / dien hp heeft voorghenomen 
De ſonden toe te rekenen. Baerom moeten onfe 
fonden ghedeckt ende vergeven zijn / eer dan 
God fal eenich onfe werck aenfien. Daer pt 
het volcht dat de verghevinghe Der ſonden an” 

Gen. 3.1ve 
Eerſtelick / 
— dat ſo⸗ 
auige ghe⸗ 

dichtſelen 
nootſakelic 
ballen moes 
ten, fo haeſt 
behind. 
ninghet 
wech ghe⸗ 
nomen 
worden · 

verdient is / De welche booſelick gelaſtert wordt 
van de ghene Die eeniuhe voldoeninghen voort⸗ 
brenghen. Soo moeter wy dan na het exempel Phiuz. 13, 
des Apoſtels / vergetende Dat voorleden is/ende 
voortgaende tot het ghene Dat voor ons ſtaet / 
voort varen in onſen loap/ om te comen tot den 
lodn onfer Hemelſcher roepinghe · 
14 Ende dat yemandt wil roemen Lan werc⸗ Saer na/ 
ken Die hp meynt meer ghedaen te hebben dart omdat het 

ghene dat ons gheboden is / namelick / * Dat wy geeft Dat 
alle gedaen hebbende dat ons geboden is / moes, ghebodt 
ten ſeggen dat wy onnutte dienſtknechten zijn/ Be 
ende niet meer ghedaen en hebben dan Dat Wa fuit gedaen 
ſchuldich waren ? Doo? Godt ſeggen / en is niet hebben/etce 
vepnfen noch liegen: maer is in hem ſelven vaſt Zuco 
ende feher houden datmen acht waerachtich te 
zijne: Sao gebiet ons dan de Deere ongebepnf 
delick te ghevoelen / ende in ans ſelven te overs 
legghen / dat wy hem gheenen Dienft en doen / 
welcken wy niet ſchuldich en zn / maer Dat het 
al ſchult ist dat wp hem Dienen. Ende dat met — 
rechte / want Wap zijn fijne Dienfthmechten bent 

| foa veel Dienft fchuildich-/ Dat wy niet machtich 
en 5D 
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en zijn ghenoech te doen / al waert ooch dat alle 

ene gedachten ende alle onfe leden tat de were 
Ken der Wet alteentick gewent Warden. Daer⸗ 

am alg Gp fept : WDamneer afp al ghedaen hebt 
dat u geboden ig: dat ig foo veel/als of hp (cp: 

De / neemt dat meer dan alle rechtveerdiche⸗ 

den aller menſchen in eenen menſche verſa⸗ 
meit waren. Daerom hoe ſullen wy (Die verre 

ban deſer mate zjn) beſtaen te roemen Dat Wp 
eenen beop wercken ghedaen hebben 

boven de behoorlicke mate t Dat hier aach niet 

pemaudt teghen en Worpe Dat cen menſche 
farel foude connen Doen boven dat hp ſchul⸗ 
Dich ware / al waert dat hp ſyn ſchuldighe 

merch in eenighen deele niet en volbrachte. 

Want op moeten gantſchelick achten / dat 
ons gheen dinck dat tot den dienft Gods / ofte 
tat de Liefde Dient /_en can inden fin comen/ 
bat niet onder de Wet Gode vervaet en zy · 
Ende ift dat het cen werck der Wet is / foo en 
moeten Wp daer in niet roemen Lan onfe vry⸗ 
willige mildicheyt / dDewijle wp nootfakielick 

daer toe verbonden zijne í 

Regentwoz 15 Ende tat defe ſake Wordt de roeminghe 

pige, Pauli Ponrecht voortgebracht / + Daer mede hp 
Descotsin- Foemt Dat Gp onder De Cozinthen is willens 

beuprde van fijn vecht geweken / het welche hp hadde 

beroeminge moghen ghcbzupeken/ hadde hp ghewilt: + ende 
bever, Dato ben met alleenlich en heeft ghedaen dat 
els EE gp ſchuldich was / hen het Euangelium predi⸗ 

t 1809. hende / maer dat Gp oock bove dat hp ſchüldich 
d¶ Cor⸗ Wmag/ het Euangeltum boo? niet / ende vnghe 
Rint⸗ — Toont ghepredickt heeft, Maer men behoorde 

woort: ¶ De oorfakg aen te mercken Die Daer bedupt is / te 
zene meren/Dat ho dat ghedaen heeft / am Dat hp den 
ten froeg. fdachen gheen ergherniſſe en foude gheven. 
gootels. Want de boofe ende bedrieghe icke valſche Wee: 

raers fachten dao? defen ſchyn der goetwillic⸗ 
hent/den menfehen te behaghen / om dat fp haer 
ſchadelicke leere fauden te aenghenamer ma: 

Ken/ende Get Euangelium te meer in Gaer been: 
gfjen : foo dat Get Paulo noodicl was De leere 
Ehifti in perijchel te brengen / ofte Dat op fulc- 
Re wife te verhinderen. Wel aen dan / iſt dat het 
eenen Cheiſten menfche ven is / ergherniſſe te 
maken als hyſe can verhinderen / foo bekenne 
ick dat De Apoſtel den Heere eenen Dienft ghe⸗ 
Daen heeft / meleken hp niet ſchuldich en Was. 
Maer ift dat Dit ſelve van cenen voorſichtigen 
wptdeelder des Euangelij gheepfcht wert / foo 
feaate ick oat hp gedaen Geeft dat hp ſchuldich 

hob was. Eyndelick / of ſchoon ſulcke reden ende oor⸗ 

Vooꝛſtel⸗ 
lende eert 
algemeyne 

„Het ILT. Boeck. 

fàfe niet gheften en worde / foo iſt nochtans al⸗ 
tits waerachtich dat Chryſoſtonus fept / te 
weten / dat al wat wp hebben / is ban ſulcker 

Fol. 144. 

nopten heeft gheboden / noch en zijn hem oockt 
niet genghenaem / nochen falfe niet boor goct 
houden / alſmen fat meeten bp hem rekenfchap. 
Doene Wy ſüllen toe laten Dat het wercken zijn 
Diemen niet ſchuldich en is / op fulche wije als _ 
De Prophete daer van (pacect /Dacr hy ſeyt: Wie Eſai.i.ia. 
heeft deſe dinghen gheeyſcht van uwe banden? ? 
Moer laetſe ghedachtich zyn Wat op een ander 
plaetſe gheſeyt woꝛdt · Waerom geeft gp uwe Glaissan 
gelt / ende niet om bꝛoot? Waerom doet olp arz 
Bept/ende niet am verſadinghe? Het en te ſulc⸗ 
fen ledighen Doetoor niet feer ſwaer in hare 
fcholen/op ſachte ſtoelen ſittende / van deſe din⸗ 
ghen te handelen: maer als de opperſte Kichter 
fal in fijnen richtſtoel ſitten / dan ſullen alle haet 
pdele decreten gheen plactfe binden, Dit / dit 
fegge ick / belhoortmen te ſoecken / te weten / met 
wat betrouwen wy ons Daer ſullen magen bez 
fchermen / ende niet wat wp in de fchalen ende 
winchelen moghen Materen. 
16 Wy moeten in defen Deele twee peften voor⸗ 
nemelick van onſe herte weeren / te Weten / Dat 
wp gheen betrouwen in de recht veerdichept der 
wercken en ſtellen / ende dat wy den wercken 
gheen eere toe en feljzijven. We Scheiftuere bez 
neemt ong alle betrouwen der Werchen / als ſy 
leert *Dat alle onfe rechtvrerdicheden ſtincken in 
het aenſchhn Gods / ten zp dat fp een gocde reuc⸗ 
ke heben van de onnooſelheyt Chriſti ende Dat 
ſy niet en connen Anderg Dan de wrake Gods 
verwechẽ / ten zy Dat fp door fijn barmherticheyt 
op ſyn verghevinghe ſteunen. Alſoo en behaiu⸗ 
den wy upt De wercken niet dan dat wy onſen 
Hechter moeten biddẽ met defe belijdinge Da: 
vids / dat niemant en (al voor hem gerechtveer⸗ 
Dicht worden / iſt dat hp Lan fijne Dienfnechz 
ten rekenſchap eyſcht · Ende daer Job ſeyt: Iſt Jobo. ze 
Dat ick booſheyt Doe / mee mp: ende iſt dat ich Heb 10:54 
rechtveerdicheyt dae / ſoo en ſal ich niet ſelfs ale 
foo mijn hooft opzechten : Hoewel lyp Daer de 
opperfte vecht veerdichepdt Godts aenfiet / der 
Welcker oock ſelfs De Enghelen niet ghenoec 
en Doen s foo gheeft hp nochtans oock mede te 
kennen / dat alle menfchen alfmen tot het oor⸗ 4 
deel Gods comt / niet en Winden dan dat fp moes 

Want de woor⸗ 

4 Anttsoogt 
Dat de hey⸗ 
lige Schrif⸗ 
tuere ons 
alle betrou⸗ 
Wen op de 
gherechtic⸗ 
hept oñſer 
wercken 
eneemt · 

*Eſai.04.6. 

Pſal. 1430. 

gatos (che Die eenen anderen eyghen is beſit [het welt 
be al door het vecht der 

Lus, 17.9, 

wercken hoort ons toe met alle fijn macht. ich verſwiy⸗door de dwalinghe / te weten / dat ſy de oor⸗ ven goeden 

niet anders ge hier hacdanich de wercken zijn / Daer im De ſaecke haerder falichepdt altijdts ſtellen inde wercken in 

3de Dat menſchen ghelych of fpfe boven Dat fp ſchuldich | wercken. her fkelten 
4 onſer ſalic⸗ Waer iſt bat wy willen be vierderlen cau⸗ pevre 

fen ofte oorſaken aenſien / Die de, Blof Korne 
ic 



Cap.14 
ghebieden aen-te mercken / foo ſullen wy bevin 
den Dat niet een Daer ban Den wercken toe en 
tamt / im de werckinghe onfer fatichept. De 

Scheiftuere vercondieht alomme dat de barm⸗ 
hertichept deg Hemelſchẽ Daders/ende fijn on⸗ 
berdiende liefde tot ons / zijn De caufa efficiens, 
ofte werckende oorſake in de vercryghinghe 
anfer falichept / ende dat de materie onfer ſa⸗ 
lichent sp Chriſtus met ſyn ghehoorſaemhept / 
Dao de welche hy ons Geeft ſalicheyt vercregen· 
Ende wat fullen Wp Loor de formale ofte in 

ſtrumentale oorſake houden / anders dan het 
geloove, Eñ defe drie doorſakẽ vervaet Joannes 

Joan. 3.16, mn een ſententie te ſamen / daer Gp fept: Doa lief | van roenien. Sa comen ſy dan aldus over een / LEE 
Loire 8,324 5 Veeft God de werelt ghehadt / dat hy fijnen ee⸗ 

nich gheboren Sone ghegheven heeft / op dat 
een pegbelick Die in hem ghelooft / niet en Herz 
gas /macr het eeuwighe leven hebbe. Voort de 
epndelicke aozfake is ghelyck de Apoſtel bez 

_ tucht / de vertooninge der godlicker rechtveer⸗ 
Dicheptjende lof ſynder goethept ; maer hp oock 
De drie andere oorſaken met clare woorden mel 

Lom. 3.23. Det. Want aldus fpzeccht hp tot de Fromepnen: 
3 ee ed Sp hebben alle gefondicht/ ende zijn vervreemt 

ftus/Die 
‚ons de ghe⸗ 
verbeichept 
bercregen - 
heeft. 
3e De inz 

zeebiee: Gp ooch m ber eerfte Cappittel tat de Spheſten 
endeden 
Paps fijner 
goetljept, 

db 
meere 

on Tas 

Wor 30. 

—* —— 

———— dat ſulck een goet der rechtbrerdicheyt wordt 
door het eenighe gheloove beſeten · 

oe: 18 Datde Heplgen hen ſelven dickmael ver⸗ 
pugijeder ſtercken ende vertrooſten door de gedachteniſſe 
God align Gaerder onttaofelhept ende apzechtichept / ende 
elcie voch fomrijts Gen met en onthauden van Die te 
‘matiete _pPrfen / Dat gheſchiet tweeſins: te weten / Dat 
bai {teken ſy haer goede fatie met der godloofen quade far 
Bent nier He vergelhckende / een betrouwen der overtui: 
ſcheyder 

e 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 

nnghẽ Daer upt vaten / niet foa (eer op de weer⸗ 

dicheyt Gaerder vechtveerdichept / als op de 
rechtveerdighe ende verdiende Lerdoeminghe 
haerder Bpanden fiendezofte om Dat fd oock four 
der hen felben met andere te verghelycken / eeni⸗ 
ghen trooft eude meet ghecrghen dao? de ſup⸗ 
verheyt haerder confeientie / alg fp hen felven Siet. cap. 
voo? Bed overmercken. Dan de eerfte oorſake 17-fecr.14, 
ſullen wy Gier nae handelen: erde fullen nu deſe rerpess” 
laetſte met corte woorden Lerclaren / ende fien 
hae fp over een comt met Get ghene dat up boz 
gen gefent hebben/te Weten/ datmen in Get oor⸗ 
deel Gods niet en maet opeenich betrouwen der 
wercken ſteunen / noch dao? eenigen waen daer tg 

te weten / wanneer men handelt vnn de fonde⸗ haben 
inge ende beveſtinghe der falichept / ſoo flaen kerbepe 
de Heplighen haer coaten alleenlick ap De goez (achet 
Dichept Gods / fander eenighe wercken aen te genanders 

| fien. Ende iiet alleenlick en enden of cn keez baart. 
ren ſy hen voor alle dinc tot de goetheyt Gods / 
als tot den oorpronck ende begin haerder ſalic⸗ 
hept / maer vuften oack Daer in/ als in De vervul⸗ 
linghe daer van: Ende de conſcientie aldus gez 
fondcert / opaheheven eñ Berftercht sijnde / wort 
oock Doo? de aenmerckinghe der wercken ghe⸗ 
ſterckt: te weten / ſoo verre ſy zijn getuygeniſſen 
Gods die in ons Woont ende regneert · Dewijle 
dan dit betrouwen der wercken gheen plaetſe 

Gen · 24.40 
2. Aeg · 20. 3. 

niet 



Het 11 
niet weynich verſtercht our in allerlep noot de 
hulpeBods te verwachten / dew yle fp hem als 

Se ordre, eenen Pader vinden in ſo groot een ſake MWaer 
pan belebe pir geleen comen fp nict doẽ tẽ zp dat peerſt 
pepinghe; De gaethept Gods waren, Die dou? gheen ander 

gerfeherthept Dau door De belofte berjeghelt is. 
——— bat ſp Die Wilden upt hare goede 

Wercken gehten / foo en foude gheen dinck onſe⸗ 
kerde noch crancker zyjn. Want iff datmen 
wil de wercken in haer felven aenmercken ende 
weerdeeren / foo en fullen fp niet min Den tonrn 
Gode mede beenghen boty haer onwolnaeckt⸗ 

t/ dan door haer éenichfins begonnt repnic⸗ 
ept/ de goetwillicheyt eñ gonfte Bob berup: 

Dẽ gront, gen. Dorana de goede wercken prediken àtfoo 
gbehowel/ De weldaet Gods / dat ſy nochtans niet én 
Pe igens, Wijchen bart be onverdiende ghenade Gads/in 
pb, 15, De welche Paulus betupeht dat de lengde (ende 
B) breede) eñ diepte ende Goochde gelegen is: ghe⸗ 

Caps, 

lick of hp wilde ſeggen / dat de geloovighe Waer fh 
fp haer (mncu wenden) hoe hoogte (pie verhef⸗ 
fen / hoe Berre eñ hae wijt fp Dre uptſtrecken / dat 
ſp nochtaus niet en behodeen bupten dE ſiefde 
Cheiſti te gaen / maer gheheel in haer bedenc⸗ 
kinge te blijben/ want fp alle mate in haer verz 

Epb3 19: goet. Ende daerom fept hp dat fp alle wyſheyt 
te bovẽ gaet ende Dat Wp inalle volheyt Bods 
vervult worden / alg wy bekenné hoe lef Chri⸗ 
ſtus ons gehadt heeft. Gelyck hp oock ergens 
roemende bat de Godſalige m allen ſtrjt vver⸗ 
winnen / ſtelt terſtont de oopfake daer bp / ſeg⸗ 

u a EE T beftupt. 20 ewyle han { re goede Merc: 
Sade ken niet artbers en aenften Dan als gave Gods/ 
Beplgben waer ups ſp ſyn gacthepdt mogen bekennen, 
Bienstë dec ende als teeckenen haerder roepinge / Waer upt 
wercken _ fp mogen haer verkiefmge aenmercken: fo fien 
—— wy nu wel dat fp fulck gheen betrouwen daer 
vach. oock Op hebben / * dat fp fauden Garen verdienſtẽ pet 
et ontrecr taeſchry oen / ofte der onverdieuder rechtbeer⸗ 
dicheyt die wp me gzifta gecrygen / pet ontreecs 
Dichept die Hen : want dat ſelve Befrouwen Dat ‘p Gebben, 
fo m & buis comt wpt De onverdiende ghenade Chriſti / ſon⸗ 
ftoontane per de welche Get niet en tan zin. Dit felve 
Sers, gheeft uguftinug feer mel te kennen in carte 
io _ Woozden/Daer hp aldus ſchryſt: Ick en fegge 
suse ee, miet tat ee — A en Bente Eeen 

men van Wijnder handen niet, Wet is Wel Waer dat ic 
be (peeuche den Heere hebbe met mijne handẽ gefocht / ende 
in Inem / en ben niet bedzogen. Maer ick en prfe De 
twee dor⸗ werchen mijnder handen miet: Want ick vreeſe 
fc ken boo? dat God / iſt dat hp mijne wercken aenſiet / ſal 
Ried bern meer zonden Binden dan Lerdienften. Maer 
want van ick ſegghe / begeere ende bidde Dit alleen / en ver⸗ 
de Sodfau Worpr her werck dyner handen met : Siet dijn 
gen rd werck in mp/ende nict bet mijne, Want ift Dat 
vereken Bhp min werck aenfiet/ foo verdoemdp Bat: 
boor Godt Maer iſt dar ghy het uwe aenftet/fo croont ghp 
inki, Dat. Wantalle mre goede wercken comen 
- 37 gan u. Bp felt twee oopfaken waerom bp niet 

en derf ban fijne wercken voor God roemen: te 
— it deb br ——— stij 
oo en fret hp daer m niet dat ſhue zy / ende da 
ſelve Waat ooc door De veelhept der zondé over⸗ 
deckt. Waer doop het comt dat de confcientie 
er en meer — ai ar dan ge: 

Dederde ruſtichept gevoelt. Daerom en Wil hp niet dat 
Bon Sod anders fijne goede dadẽ aenfte/Dan op dat 
— bp de genade fijner roepinge daer in bekennen- 

wercken de / dat Werck volbrenge Dat hp begonnen heeft. 
Derghetoo- 21 Boven deſe Dat de Schriftuere hemirt 
bib w sn Hat de goede Werken der geloovigẽ zijn oopfa- 

ken om de welcke de Deere hem goet doet / dat Seen € we 

©oòs,  moetmen alfoa verftaen / Dát het vaft ende ou- 

L, Boeck; Fol, r4s, — 
beranderlick blije dat wy boven gheſtelt heb⸗ 
ben: te weten / dat de werckinghe onſer ſalic⸗ 
Bept is in De liefde Bode ves Dadere gelegen: 
ende de Mauiere Gfer falichept ig m De gehoor⸗ 
faembepbdt ves Boons : ende het inſtrument in 
de verlichtinge des Gheeſts dat is / in den ghe⸗ 
loove: erf dat het epnde 18 de eere fulcher groo⸗ 
ter mildichept Hierentegẽ en is wier dat delgee- 
te be wercken alg mindere gogfant aen neemt, Te ene 
Maer waer upt cont dat 4 re weten, De gjene wercken 
Dic hp dooz ſyn barmBertichept Geeft tat deer: zanmet de 
be des eeuwighen levens veropdent / de ſelve — 
brenght hp nae fijn ordentlicke uptdeclinghe / in prmcipaete 
be befittinghe Daer ban doo, goede wercken. oozfaken) 
Ende alfao het gheëne vat nae De orden fijnder Merde 
uptdeelinghe boog gaet /dat noemt Gp een oor⸗ ze weides 
‘fake bes ghenes dat Daer na volcht. Hierom den Gobd-s 
fchönt deSchzifruere ſomtyts te leeren dat Get — 
eeuwige evẽ comt upt De wercken:niet datmen atendene 
et eeuwige Ichen moet Ben wercken tac fchrijz vechtbeerz 

vers *macr dewyle God be gere Die hy uptver: en ee 
coren heeft /rechtbeerdicht/ op bat pie teu tpn- Aricen be 
de eerſitk make / foo Wordt de eerfte ghenade de ware oo ſa⸗ 
welcke een trapte tot De naevolgende van Hem oen 
cenichfing alg ef ooyfake geftelc act fo Wan- ons goet 
neet De Waerachtige oorſane moet 

1. Ante 

woort 

aengeweſen doer. 
worden / ſo en geblet Gp niet ve toeblucht te ne⸗ Nom 8,5a 
men tot de wercken / maer Ge webergout ons in 
de bedenckinghe Ber barmherticheyt Gods al: 
leen. Wát wat iſt dat hp door dẽ Apoſtel leert / 
fegabende: de befolbingge ber zonde :s de duot: 
maer de ghenade onſes Weeren Jeſu Chꝛiſti / is 
bet eruwige leoẽ. Wacram en ſielt Gp ve recht⸗ 
vrerdt heyt niet tegen de zonde / ghelyck Gp het 
leven flelt tegen de doot! Waeram en flvit jp de 
rechtueerdichept niet tot el oorſake deg lebẽs/ 
gele hp 3e zõode flelt tot ef oopfake des dootst 
Waut alſoo foude de verghelckinghe gheheel 
gheweeſt hebben / be meltke door ſulcke beran⸗ 
deriughe wat ghebroken is. Maer de Apoſtel 
beeft docz de vergelpekinge willen uptdrzucken 
Bet gere Dat waerachtich was / te Weren/dat de 
wercken Ben menſchen den doot verdienẽ ende 
dat het leven is in de eenighe barmberrichept 
Gods gheleghen. Int copre/in deſe wijte van 
ſpreken Wan de goede wercken / en wort niet gez 
handelt aerom God den ſynẽ geet doet maer 
be ordemnge Die Gob volcht wo;t meer Daer in 
aengewefenste weten/bat Bod geuade on ghe⸗ 
nade hoopende / neemt upt be eerſte genade oor⸗ 
fake om De tweede te geven /op dat ho niet ach⸗ 
ter en lare dat tot verrjckinghe fijnder dienſt⸗ 
echten bient, Ende be vervolcht hu mitdiez 
bep: alraa, bat hp nochtans wildat wp alijts 

| fh onverdrende berkiefimge aenften / De ele: 
ke De fontepne eñ bet begin aller ner welda⸗ 
den tot ons is, Want hoewel hp de gaven die 
bp ans dagbeljer gheeſt / lief beeft fa verre alst 
fe vpt due fontepne comen: fo moeten Wp noch: 
tans de onverdiende aenneminge vaſt houden / 
op de welcke alleen onte zielen ſteunen ende ru⸗ 
ften moghen: ende de gaven des Geeft die Gy 
daer nae gheeft / moeten up alfsa Haer onder 
ftellen/ dat fp De eerfter ende voorneemſter dor⸗ 
fake mieten ontneme, 

Comg, 235 
le Vetc· a . 

Og enſſtrij 
den geëlins 
Dact tegens 

Be ſtweede 
antwoort· 
Met deſe 
maniere v 
ſpreken 
wort meer 
aengewefen 
be ordenn⸗ 
gedie God 
bolcht als 
de oorfake : 
Der weldas 
den. 

— rn cor 
D erhae ⸗ 

Dat xv. Capittel. daen 35 
Dat alle het ghene dar tor verheffinghe der ver⸗ —— 

dienſten der wercken gheſeyt wort, alfoo wel Go- sbefen: obs 
de denlof fijnder rechtveerdicheydrt ontrooft, als weeft/wozt 
het onsddeverfekerthey: der falicheytbeneemt. ?en bragte 

voorgeſcelt 

N Dt hebbe wp het gene dat het voorneem⸗ ——— 
rtor. fte in deſe handelinge was / verclaert +/te nge 

Bb weten / 



ze 

Cap‚rs. 
weten / dat Be rechtveerdicheyt is in Beene 
barmherticheyt Gods / ende m de echighe ghe⸗ 
mepnicgap Chzifti / ende daerom in het geloo⸗ 
be alleen gheleghen: want waert dat (pop de 
wercken fteunde / foo ſoude fp terſtont macten 
Hoor Het aeuſchyn Gods neder ballen, Eñ bat 
Dit her voorneemſte fuck defer handelinghe is/ 
bat nieeten Wp neerftichtick aemmercken / op 
dat wp niet verwerret en wordẽ in de dwalin⸗ 
ghe Die ruct alleenlick onder de gemepren man/ 

3 maer oock onder de geleerde gemepuig, Want 
foo haeſt als van De rechtveerdichmakinge des 
gucloofg ende ber wercken gehandelt woet / ſoo 
loopen fp tot De plaecfen der Schriftuere / Die 
ſchhnen den Mercken eenighe verdienfte Laar 
God toe te ſchruven: ende dat doen fp even gez 
lick oft de recht veerdichmakinge det wercken 
genoech ſeker Ware / iſt datmẽ can bewifen dat 
de wercken van eenigher weerde zijn bp Bod, 
Maer wp hebben boven ghenoech verclaert / 
dat de rechtveerdicheyt der werckẽ is alleenlic 
in de geheele ende voltomen onderhoudinge der 
Wet gelegen. Waer upt her volcht dat de men: 
ſche niet en wordt doo, wercken gherechtveer⸗ 
dicht / ten zp Dat Gp tat de opperſte volmaeckit⸗ 
bepdt gecomen zjnde/ niet en ran van eenighe / 
jae oock met ban de aldermingte overtredinghe 

Of de goes beſchuldicht worden. Soo iſt dan cen ander 
vewercken vpraghe / ende deſe handelinghe niet gengaende / 
e weten of de wercken geen gonſte bp de tzeere 
Verdienen, en verdienen / hoewel ſp niet en connen den 
ofte mer, menſche rechrveerdich maken. 
Desefie Cen eerſten moet ich vaar al ſeggen ¶ van 
waer m dat DEN naem Verdienſte, bat de eerſte Die DE Werc: 

vbergewes (zen bj het oopdeel Gods vergeleken / dien naem 
ghen weet ghegeven heeft /Die Geeft der opzechtichept des 

ghelaof& groote ‘chade gedaen. Ick beghecre 
voogwaer (eer wel woodẽ · ſtryt te vlien maer 
ick wilde dat onder dechriſten fchzijvers had⸗ 
de altjts ſulcke ſoberheyt ghehouden geweeſt 
Dat fp alg het niet noodich en was / niet en had: 
Den Voorgenomen Maagden te ghebrupcken/ 
die ban die Schriſtuere vreemde zyn / de Welch 
veel ergerniſſe maken / eñ ſeer weynich vruchts 

®B'welrke oogt bꝛenghen. Want ick bidde u / Wat noot 
Poe nen waſt den naem Verdienfte, inte bꝛenghen / dez 
weeken wyjle de loon der goeder wercken machte dup⸗ 
toegefchzes Delich / einde fander ergherniſſe door Een ander 
ben Wod3te mopst verclaert worden, Ende hoe groate er: 

gerniſſe dat woort Verdienfte, m hem vervaet / 
dat is met grater ſchade ber gantfcher werelt 
opêbaer, Boorwaer gelije Get cen feer groot {ch 
ende hoeveerdich woort is / alſoo en can het an: 
ders niet dan de ghenade Gods verdupſteren / 
ende be menſchẽ mer berkeerde hooveerdicheyt 
opblaſen. Gr bekenne dat de oude Schrijvers 
der ghemepnte dit woozt ghebzupcht hebben: 
mact och of ſp door deſes woordekens mifz 
bruyck Ben narameren gheen oorſake tot dwa⸗ 

Nochtans linge ghegheven en hadden, Hoewel fp oock 
beeft ber felve betupghen op tommighe plactfen bat fp 
fatrgen fu Daer Doop niet en hebben willẽ de waerhept ber- 
gelfck als capten Want Auguſtinus ſpreeckt erghens al- 
zanee Dus: + Laet de menſchelicke verdienſten hier 
zuguftie ſtom zijn de welcke door Adam verlozen zijn : 
Seo: ende laet de genade Gods regneerẽ Doo) Jeſum 

Herre Chriftum Stem / De Hepughen en fchzijven 
“In Pla:139. — dinck haren verdienſteñ toe: O God fp 

ullen alle dinck uwer barmhertichept alleen 
In plal, 81 foe (clrijven. Efi op eẽ ander plaetſe: Ende alg 

' de mẽſche fal ſiẽ dat hp al wat hp goets heeft/ 
niet ban hem ſeſven maer ban ſnẽ God heeft / 
foo fiet ho dar alle het ghene Dat in hem gepre⸗ 
fen wodt / niet Dan fijne verdienſten Maer ban 

Hoe de ghenade Chriftíontfanghen vvort. 
de barmbertichept Gods is, Bier fiet ghy hoe 
Auguſtinus den menfche de cracht Lan goet te 
doen benomen hebbende / oock de weerdichept 
ber verdienſte te neder lept, Ende Chypfofto: Chꝛyſto⸗ 
mug fept : Iſt dat cenighe onfe wercken de on= HeT - 
verdiende roepinge Bode nacvelgten/ die zn in Ges, 18 
gheljck fchult die mp hem betalen s maer zijn pra,o8. 
oock gade n Gods genade / ende gaetbabichept/ 
ende groote mildichept, Maer wp willen den 
naem laten varẽ eñ lieser De fake aenfren, Ack ; 
hebbe bovẽ be fententie Bernardi verpaelt dat Zgnar⸗ 
ahelijch het tot be verdienſten genoech ig / dat⸗ "* 
tien op de verdienſten geen betrouwen en ſtel⸗ 
le / dat het alfa oock ghenoch ig tot de berdoez 
minge Batmen geen berdienften en heeft. Maer 
Bp verfaecht de harthept des woorts ghenoech 
met een verclariughe die hp terffont daer bp 
ſtelt / ſeggende: Dacrom draccht ſorghe dat ghy supratm 
verdienſten hebt: ende als ghpſe hebt / (oa Weer ſer. o. 
datſe u gegevẽ zijn Hoopt de vrucht der barm⸗ 
hertichept Gods ende dat doende / fult-ghp alle 
perijehel Ban armoede /ondanckbaerheps / ende 
valfche betrouwinge ontgaen hebben. De Bez 
mepnte 18 gheluckich / die verdienſten ſonder 
valfchbetrouwen/enbde betrouwen ſonder ver⸗ 
Bienften heeft. Ende weynich vaer boven hadde 
Dj overvloedichlick bewefen/ met wat Godſa⸗ 
gher ghevoelen hp dat woort gebzuyckt: Wat 
ig (fept bp) de Shemepute ſorchvuldich Lan 
verdienften / dewile fp ſekerder ende gherufter 
ooyfake om te roemen heeft in het voornemen 
Gode £ Bod en can hem ſelven niet verſaken / 

wilt de Scheif nere genorch/fegghende / date ant 
niet en connen Get aenfchtjn Gods verdagen! page clacc 

aack vergheldinghe daer voor Waerom behoo⸗ Vat: rechte 
ren wp daer dooz fulck groot belofte gemoet te 
moden / eñ ong (elven te verfterchë/op Dat Wp 
niet tragBe noch moede en Worden in het wel 

doen maer Doop foo groote muldichept / danck⸗ 
baerheptbewijfen. Det is fander twijfel Gode war in ae 
ghenade ende gave al wat in de wercken is DAF vewoninoe 
(af verdient: ende Dat daer Ban niet een D7uppel Bet eertse 
en ig Die wp mogen ong felven toefchpijben:als se feoapven 
wp dit Waerachtichlich ende ernftichtie beken: zp. 

nen / foo wordt niet alleenlick alte betrouwen / 
maer aac alle waen ber verdienſtẽ te nrcte. Den 
lof(fegge ich) der goeder wercken en deelen Wp 
niet Gode ende aen mentehen ghelyck de So⸗ 
phiſten doen: naer wp gheven hem geheel / vol⸗ 

camten ende onverco2t den Heere. Ben menſthe ——8 
fchzijen wp alleenlick bir roe / Dat Gp de ſelve * 

wercken die goet warẽ / dooz ju onreprichept 
kn beſmer 



Cap.is. 
zel — 

beſmet ende ontrepnicht · Want van den men⸗ 
{che (Goe walmaccht hp aock zp) en comt niet 

fonder mer eenrge onrepnichent Befiner te zyne. 

Daerom iff dar DetBeere Ger alderbefte onder DE 

wercken der menſchen tot ſyn oozdeel wil roe⸗ 

pen, fa fat hp daer in wel fijn rechtveerdichept / 

maer der menfchen ſchande ende oneere beken 

Waerom nen. Sos zjn Dau de goede wercken Bode bez 

Dat de ZOE gagelick / ende en zijn oock niet ouvruchtbaer 
k — 

Deere: eu gheenen die ſe vaen / maer worden met ſeer 
hen / ENDE te weldaden Gods vergolden: niet am DAE 

ben genen fp fuley erbienien/ maer om dar God dod fju 
prafgrenee nuldichept hen bien peis veroꝛbent Geeft. Qu 

zijne wat grodtec BaafGepr ift Dat de menschen mer 

defe groote mildicheyt Gods / waer Dao? De 

perché die niet fulcy en verdienen/ met groatẽ 

{oon vergolden worden / niet te vreden zúnde/ 

door godioo e eerfoechinge Wil voorder comen / 

op dat het ghene Dat geheel Ban De orverdiende 

nuidichept Gods camt/ ſchyne den wercken 

am haerder berdienften Wille vergoldẽ te zne? 

De ondane Wier roepe ick cens peghelicx gemepn gevoe⸗ 

bsechepar en tot getupgeniſſe. Maer Dat EEN meiiche 

oer goenev/ dien Get ghebrupck meenen acker upt mildic: 

bie oe BOE Gepr gheggeven is Wilde DEN ſelven acker Gem 

techn. telgen acnirechen oock onder den tijzel van ep- 

bave were güenfehap/ foude Die Daar ſulcae ondauckbaer⸗ 

Kenis pt, gept niet weerdich zhn/ de ſelve befettinghe Die 

Oekenije Gp Badde te verliefen £ Deſghelier / waert dae 
fevwevaer. Een epgen flave van ſynen Heere Ware top gez 

taten / ende met n vrpe conditie niet te Vrede 

znde / hem ſelven voor edel upt gave:ſoude Die 

niet weerdich zijn tot ſyneerſte drenftbaerbepr 4 

wederghebrãcht te Worden Warn de rechte 

Amie om de weldaet te gebrupcken / is Dele / Le 
Acren /dac Wp ans feloê niet meer tot en fcG2 Dz 

ven dan ong gegeven is / ende den autheur der 

weldaer van tijden lof niet en berooven : maer 
liever ong ſelpenalſoo draghen / dat het ghene 

dat jp ons ghegheven heeft ſchyne eenichſius 
iu hem gheleghen te zijne / ende bp Hem te ru⸗ 

vflen. I datmen deſe matichept begoort bp 

den menſchen te houden / ſao ſie ende averlegge 

cen pegelick hoed anighe manchept Wp Gode 

fchuïdich zyn. b Ì ° 

Be erfte 4 Gek weet wel dat be Sophiſten fommighe 
isde rim: Plaet{en wufbenpehen / om te gewy ſen dat dit 
Jelu Dor woot Verdienfte, wort in de Schriftuere ghe⸗ 
rach 

Etleß asnna De barmderti heyt ſal eenen yẽgelicken plaetſe 

De tander Maken / na dE verdienfte ſynder wercken. Ende 

re/ vorden Upt den Sendbrief tor de Hebreen: En wilt de 

Pen Dé meldadichept ende deelachticheyt niet verge: 

De be-15oz, ten:want fl ulche offerhanden verdienen de ghe⸗ 

* abe Bobs, Hoewel ic bat boec Eccleſiaſticus 

machte verworpen als onbeguacm am eenich 

fuck der Aichrgie te fonderen / ſo late ic nochtãs 

Eweeder. Dat nu ſtaen. Naer ick ſegghe dat de Schrijver 

lep ant⸗ wie hp zy / deſe plaetſe niet ghetrouwelickover⸗ 

zt Beter en heeft want in het Sꝛieckſche ſtaet van 
pp de eerfte woordetot woordt aldus:God fal aller barm⸗ 

tegentwozs Gertichept plaetfe geven: wanteen pegelick fal 

pughe, _ minder na fijne wercken. Ende dat dit het rech: 
te berffant dier plaetſe is / De welche in De La⸗ 
tönfche obergertinge vervalſcht is / dat is goet 
te verftaen / bepde upt het gene dat daer baten 

antwodet Bhefchzeven ſtaet /ende upt DE tfamenvoeginge 
op de twees Der woorden defer ſententie ſelve /in den Send: 

De, bzief tat de hebreen en behoorden ſy met te ſoec⸗ 

— kenm een woordeken bedroch te maken: Want 

in de Griechfrpe woorden des Apoſtels en ſtaet 

anders niet / ban da fulche offrchanden Bode 
‘behagen ende aengenaem zijt, Vat foude over: 

“blaedichlick genoecg zyn / om onſe groote hoor 

Het 111, Boeck. 

vanden. Spbꝛeughen voort upt Eccleſigſtico: 

Fol, 146; 

geerdichept in nd te weten / dat wp niet 
bupten de Schriſtuere en treven/om den were⸗ * 
ken eenige weerdich toe te ſchryven. De leere De tweep 

ver Schriftuere is / Dat onfe goede wercken at- antvasorr· 
tts zijn met bele onrepnichedẽ beſpeẽgt / door 
de weſchke God met rechte mach verbolghen / 
ende op ons vertoornt worden: ſoo verre iſt dat 

fp ſouden connen ong met God ver faenen/ofte 
fijn goetdabichept tot on berwechen : maer 
bat hpfe doo? Vn goedertierentheyt niet op Get 
fEvengfte onderfaeckende antfang: gedek of ſy 
feer reyn warẽ / ende daerom mer feer gele wel⸗ 

daden / bepde des tegenwoordigen ende toeco⸗ 

meubden levens vergheldet / hoewel fp ſulcx niet 

verdient en hebben, Want ick en achte Dat ou⸗ Bederleg⸗ 

derfchept niet geet / dat nochtans geleerde ende gu 
Gobdfalighe menſchen gemaeckt hebben / te we⸗ onderſcheyt 

en dat onſe goede werckẽ de gaven verdienen / datde ghe⸗ 

die ong in Dit leven gegeven worden ende Dat eid kli: 

get eeuwige leven is de loun des gelaofg alleen. * 

Tant be Heere pleecht den loon bes arbepts / 

ende de eraane des ſtrhts /m Den Hemel te ſtel⸗ 

fen. Ende dat Wp vã Aendeere mer D' cen gave 

boven ð ander begaeft arden / datmen (uier 

pen verdienſten teefchenft/ ende her der genade 

ontneemt dat is tegen de lecre der Schrifruere. 

Want hoewel Cheiſtus feot/ dat ben genen die zmatezs.ar 

Geeft / fal ghegeven warden /ende dat cen goet ende 29, 

ende getroume diẽſtſmecht fal over vele geftelt 

orden ſoo bewijft hy nochtans oach mede er⸗ 

ghens dat de waſoom der gjelaavigen is een 

gave fijuder onwerdiender mildichept. Camt 

(fept Gp) tat de waterẽ alle Die dorſten ende die 

gheen ghelt en hebben / comt caop Wijn / ende 

melch/ (ander ſAver ofte eenighe mangelingen. 

Daerom al watden gheloovigen nu ghegeven 

wordt tot wafdom et hulpe haerder falichent / 

ende de falichept ſelve bet comt al-upt de Cachel 

geetdabiehept Gods: ende nochtans betupeht 

hp dat Gp beyde in De ghenade Die hy ous nu 

doet / eñ ost in De toecomende ſalicheyt He werc⸗ 

ken aenftetzont dat hy om fi groote lief ge tok 

ong te betupghen / gemeerdicht met alleenlick 

ons / maer oock ben gaven die hp ons ghegeven 

geeft ſulcke eere te dden. 
s__Badben deſe dinghen gehandelt ende ver⸗ ende aider⸗ 

enissà 

dat het ons zp alleenlick een beginfel der falic: tigen gewe⸗ 

hept geweeſt / ende Dat de Bolbzenginghe moet gen Wordt. 

upt ang bolghjen fende heeft hp aïteentick eenen , —— 
ech geopent Boor den welcken Wp ſouden upt 

ous felven voort gaen geen voorwaer / maer 
ghelyck Gp te voren ghjetept hadde / als wy hem 1,002, r,30: 

bekennen dat hp ons is gegeven tat rechtveer⸗ 

dichept. Soo is dart niemandt wel in Ciniffa 

ghefondeert / anders Dan Die bolcamen recht⸗ 

veerdichent in hem geeft : Mant de Apoſtel en 

feptniet dat hp ons ghefonden ig om ous te 

helpen rechtveerdicheyt vercrjahen / maer op 

dat Gp onfe vechtveerdichept 3p. Ce Weten/ ae var 

de whle wy Lan der eeutmichept aen / eer be we⸗ Chriſtus 

velt ghefcapen was/ zjn tn hem uptbercozen Eb ;-hens 
bupten eenighe onfe verdienfte / maer nac Get so, 2 
baognemen des welbehagẽ Bode dat Yap Daar Epvef. 1,4 

fn doot / zijn van de verdaeminghe des doors 

herloſt / eñ van de verderviuge bebzijt/ dat Wp 
DL i in hem 



Cap.rs. 
Enlof 114 ín Gem sijn Ban ben Bemelfchen Dader tot kin: 
ende zoe _ Beren ende erfgenamen aengenomen: dat wy 

Boop fijn bloet / zjn met God den Dader ver⸗ 
Goa.ro. 28, (OENE : Dat mp hem tot bewaringhe gegeven 

zinde / bupten het perckel van verderven ofte 
afballen geftelt zijn : Dat wp alfoo in hem ghe⸗ 
lant ende ingbelBf zijnde / nu cenichfmgs des 

bemelfcgen levens deelachtich zijn / dooz de hoz 
— pret pe in Get rijche Gods getreden zyude. Hoch en 
bifekt / vat is Dier ban geen epnde: Dat hp deuijle wp alfa 
wpa Chai ſynder Deelachtich zijn /hoewmel wp noch in ong 
Bheri elven dwaes zjn / is ons Looy God mfbept 
borlvaven geworpen: dat hp / of Wp ſchoon fondaers zijn / 
altemael onſe rechtheerdichept ig : dat hp / of Wp (coon 
ate nbeen Gtepu zyn / onſe repuichept is:dat of wp fchaa 
ebben/n: ftwack / orgetwapent / ende voor des Bupvels 
ein ons clauwen geftelt zijn / nochtans die macht ante 
ede ig die hem in den hemel ende op ber aerde ghe⸗ 
hiet gheven ig / doo? de welcke hp den dupvel Loor 
Maat, 23,18 ong bertreet/ ende De poozten der hellen breect: 

dat hp anfe leven is / of Wp fchaan het lichaem 
des doots met ong ommedzagen. Somma / 
Dat alle Bet ſjne onſe is /ende Dae Wp in hem al- 
Te dinck hebben / ende geen dinck ín ons, Op 
Dit fondament (fegge ick) moeten Wp getini⸗ 
mert worden / iff dat Wp willen opwaſſen tot 
eenen tempel die ven Meere Beplich sp. _ 
6 Maer de werelt ig nu over langen tijt beel 

Oboorne Anders onderweſen: daer zijn ich en weet niet 
Bophinen Watgoede wercken ghevonden / door de welcke 
wachten. de menfchen Gode aengbhenaem Worden eer fp 
Hoste Theiſto imacljft zijn:abeljek of de Schriftuere 

leüghenachtich ware / als fp fept / dat fp alle in 
de doot zjn / die deu Done met en beſitten. Iſt 
dat fp in Be doot zyu / hoe fouden fp de materie 
deg levens baren! Stem/ ghelyck of het te ver⸗ 
gheefs ghefept ware / dat het al zonde is dat 
bupten het geloove gefchiet : ende gbelĳck oft 

grattb7. een quaet boom conde goede Lzuchten Dragen, 
bontdis Enbe wat hebben deſe feer fenijnige Sophiften 
te miet ghe⸗ Chriſto ghelaten / daer in Bp (ijn cracht foude 
Daen bebe bewijſen Sp (eggen dat hp oud berdient heeft 
arne de cerfte ghenade / dat ig de oorſake om te ber: 
becdienften Dienen / en Dar nu ong toe behaagt dele oop fa: 
feuden ke die ons ghegeven is / wel te ghebrupcken. 
fraenve, _ @ roecheloofe onbefchaembde godloofhept / wie 

foude verwacht hebben dat de ghene die den 
naem Chꝛiſti belijden/ (ouden beftaen hem alfo 
ban fijn cracht te berooven / ende bynae met de 
Voeten te vertreden Hem Wordt alomme in de 
Schuftuere deſe berber ghegeven / te 

Daerom 

Aom.14. 
25e 

weten /dar die alle gerechtveerdicht zijn/ die in 
hem gelooven : maer deſe Sophiften leeren bat 
geen ander Weldaet Van hem en comt/ dan dat 
eenen pegelichen be wech geopent ig om hem 

Maer des felgen te rechtveerdigen· Maer och oft fp ghe⸗ 
er godlool- fmaeckt hadden / wat deſe fententien bedupden: 
Vreterge Dat alle die Get leven hebben / die den Sone 
tept met _ Gong hebben:*Dat foo wie gelooft/ig ban de 
ſchoone eit Boot tot het lesen gecomen:* Bat wp gerecht: 

clare ſzeut geerdicht zijn doo? ſhn genade/om dat Wp fouz 
Schruftue Den erfgenamen des ecuwigeu Lebens worden⸗ 
re. ‚ Bat de geloovige Chriſtum in hen blijvende 
11805" gebben / doop ben welcken fp met Gode ber: 
FRoans, ecnicht zijn: Dat fp deg levens Chꝛiſti deelach⸗ 
24 tich zijnde /met hem fitten in Den Hemel : Dat 
vam 32 fp tot het rycke Gods ghebracht zijn/ ende fas 
Ephes 2.6. lchept vercregen hebben: ende dierghelicke on⸗ 
&olof,1.13 telliche vele plactfen. Want fp en bedupden niet 

Bat alleenlic de macht om rechtbeerdichept ofte 
talichept tegecrijgen / ons doo, het gheloove 
Chꝛiſti gegeven mort / maer Datong bepde/ 
de vechtbeerdichept ende ſalicheyt gegeven 
worden. Daerom fa hacft alg Wp doog het ghe⸗ 

Hoe de ghenade Chriftiontfanghen vvort, 
loose zjn in Chzifto ingelijft / foo zyn wp nu 
kinderen Gods erfgenamen der Bemelen, der 
techtbeerdichept deelachtich/ende befiters bed 
levens gheworden:ende (op dat wp Gare lene 
ghenen Bet ftraffen) wp en hebben niet alleen 
lick beguaembept om te verdienen / maer alle 
de berdienften Chzifti verrregen · want fp wor⸗ 
den Ae — a 
7 us hebben de Cheologifche fcholen/ De Berjenge 
welche be moeders aller dmalige zjn / De Hoke 
rechtveerdichmakinge des geloofs / de \melche uee 
de ſomma aller Godfalichept igang benomen. 
Sn beljdé wel niet de woorden dat de menſche Be eerſte. 
wort gerechtveerdicht Doop een geſormt ghe⸗ - 
loove / maer dat felve leggen fp daer nae upt/ 
dat het is / om bat de goede werckẽ daer upt DE 
geloove hebben / dat fp tot rechtvrerdicheyt 
crachtich zijn / ſao dat fp bynae ſchynen het gez 
loove upt ſpot te noemen / omdat fp't niet en 
conden fonber grooten nyt verſwygen / dewyſe 
bet fo dickmael inde Scheifteure Maclt wort, 
Ende noch en zyn fp Gier mede niet se vreden / me twees 
maer ftelen ooc Bode een Deel des loſs der goe⸗ de, 
der wercken / om ben menfchen te geven. Want 
dewile fp fien dat de werchkẽ weynich vermo⸗ 
gen om den menſchen te verheffen / cude datſe 
oock epgentliek geene verdienſten te noemen en 
3ön/ ift datfe geacht Warden vruchtẽ der God: 
licker genade te zyn / foa willẽ ſyſe upt het vꝛpe 
goetduncken doen camen/ te weten / fp willen 
alpe upt eenen ffeen trecken, Sp en verſakẽ miet 
Dat de voorneemſte aopfake is in de ghenade: 
maer fp willẽ nochtang dat het vꝛpe goetdunc⸗ 
kens niet uptgefloten en worde Daag Get welc⸗ 
he (gelijck fp (egghen) alle verdienſte comt. 
Ende Dit en woꝛt niet alleenlick Van be nieuwe Sr, ai 
Sophiſten gbeleert / maer oock haer opperfte son goe: 
Meeſter / Tombardus / de welcke bp beje ver⸗ ſcheyt unt 
gbeleken/ faude magen berftandich eude nuch⸗ Ery duhlen 
ter ſchynẽ. Het was vooꝛwaer eẽ groote blint⸗ Yomvarz 
hept dat hp die Auguſtinum ſoo Dickmael in Dus. Libeze 
Den mont hadde / niet en ſach met mat grooter enden 
neerftichept Die Deplighe mantce tach / Dat: angufrne 
men geenderhande deelen Des lofs der goeder wederiept. 
wercken / den menichen tee en ſchzeve. Boven 
in de handelinge des bypen goetdunckens / heb⸗ 
ben wp (ommige upt fjne ghetupgemffen tot 
deſe fake verhaelt / ſulcke alg dickmael in fine 
fehziften gewonden worden: gelijck als hp ons 
verbiet op onfe verdienſten te vaemen / om dat 
be felve oock Gods gaven zj, Item / als hp 
fchrijft dat afte onſe berdienfte camt Han de gez 
nade alleenlick /Dat fp met vercreghen en Wort 
boo? onfe macht / maer dat fp gheheel door de 
ghenade gegeven wot / etc. Beren is ſoo fect en, ros 
niet te verwonderen dat Kombardus ís blint 
geweeſt in het licht Der Schriftuere / in de welc⸗ 
ke Bp fchijnt niet ſeer wel geacffent geweeſt te 
zijne. Nochtans en mochte men niet claerders 
tegen gem ende ſyne Diſcipulen vinden ‘Dan de 
Wooden Pauli / met de welcke Gp!den Chzifte: Ephe. . re 
nen alle roeminghe verboden hebbende) de oor⸗ 
fake fept / / waerom men niet en behoort te roe⸗ 
men / te weten: Dm dat Wp Gods maechtfel 
zjn/gefchapen tor goede wercken die hp berept 
beeft/om Daer in te wandelé. Deijle dar met 
goetg ban ang en comt/anderg dã fo Berre als 
up wedergeborẽ zijn/ende onſe wedergeboorte 
geheel ſonder uptneminge upt Bab comr : ſoo 
en mogen wp niet cen Bap2upt de goede werc⸗ 
ken ong felben toeſchrꝛhven. Ten ſaetſten / Hae⸗ ®Be derde 
welde Sophiſten fonder ophouden de goede dwalinge. 
wercken prediken /fa leeren fp nor tang de conz 
fcientien alfo/ Dat fp nenumernteer eu conné bez 

trouwen 

Befe twee 

In pſal.144. 
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trouwen dat God harẽ wercken gunſtich ende Hee xej.Capittel. 
Dederleg⸗ genadich is. Maer wp daerenteghen / en mel⸗ Wederlegginghe der valfcher befchuidinghen 

gruge Der gen gijene verdienften / ende verſtercken noche fende teghenworpinghen, daer mede ‘de Papiften 

fans Door onfe leere het herte Der gijclaovigten foecken defe leere harelick te maken: 

in Bare wercken Dode behagen / ende fonder Zer doop can de groote onbefthaemtBept zaneringe 
fp in han i Dagen, Ë Plbiiiigse, godloofer menfchén lichtelick en, Bapi⸗ 

gjebieben (gier ooch Dat memant eeiuch werck weberlept worden / Die ons beſthuldighen Dat eereericten 
eu begane noch acngae (ander geloove: dat is/ wp de goede wercken te niere maken / ende DE dar wp te 

ten zp dat Gp eerft met een [cher betrouwẽ ves menſchen van be oeffenmgen ende neerftichept Hete Doen 
u goede wercken berlepben/alg wp (eggen dat ie. BIEDE 

tE vefrnt, 8 Daerom en fullen wp ong van dic cenighe fr doo? be wercken miet gherechtveerdicht Cn ende dat 

ae fandament gheenfing niet en ſtroo breet laren — — GERE — Soven ed mig 

flach — verleyden op get welche alg het ghelept is / de sr at wp DE wech to recht eerdichent Veel e offeuins 

VAD er wotfe tinmmermeefterg mel ende opdêrlick time ſte eht maken/als wp leert Dat {p in De onver: ge der fels 

——— meren: Want iſt dat Daer leeringe Ende verma eh verghebinge der aat gelegen is:ende *
 aftrece 

À uinghe noodich is Daer Dit fondament lept / ſoo Er enten ĳ — 6 Eine bat 
pf Ü À je. to 

ge. ppenbaert is om Dat hp foude de wercken deg feer daer tae ghenegen zjn. Deſe bepde beſchul⸗ ſondighen 

— ——* te mete maken /op de gene die upt Eee drab — 
zyn / niet meer € igen: Dat het ghe⸗ Ch gel ‚Ne 

Bod ziju niet meer en fondigen: Pat ber gh fat mochtane met core waarden op berde ant: PENN 

geerlichteden der Hepdenen volbracht Gebben: Woorden, Sp clagien Dat De goede wercken te amge ban 

Time Watdeupivercorene Gods / zijn Varen der ee A ed id 

20, barmerrichept upotercopen tot eere / De welc⸗ ee DD nd $ zak Ì 8 [ an id egghen Eerrelick 

he behodren van onreputcyedent gbefupbert te er neg Aer Het if ed — 

fant * —— ie. zhu te he, als fp De gautfche tetelr opelie wien 
x i en / die hen felven verſanen j HOI DE chandelicke ourepnichept haers levens 

——— en DIE Í Befinetten. Sp vepmien Dar Het hen Wee Hoer / 

ie hem elven ve rfaccht heeft / Die Heeft ben 9* ef Bo — 355 

wortel alles quaets af gheſneden / dat is / Die ZEE E Pi ge 0 rb ber bemi o . Det 

nier meer en voecht dar gem behaecht. Wie fyn 5 He al he — nije ĳí Ù Dar — 

crupce heeft opgenomen / die heeft hem ſelven De ld — 1e r —— ende GEDE oo: bet 

ce ene bm |De — 
rept, Maer her exe Ì EL DL — gIe ot LEL 

Zoan.i.5. em alie andere wercken der Godſalichz. ende eeeh kerbic HIN die fonder goede ee —— 

ee eg 
gebeel befich om de wercken Gods te volbren⸗ | De ende De goede werché noorjafeli

ck aen mal: wertken, 

Sgoa.rs.15. Zhen: hp Geeft Van gantfcher herten geſocht de | canderen hanger / feoficllen Wp nochtans dé 

P Ze sr6 cere Des Baders te voorderen : hp. heeft fijn le: | EEL teerdichmakinge uiet in be werckẽ / maer 

SOR benk rebel; KD (Reep on ree 
nen Dpanden g d Dde niet, ) zi 5 bereid 4 er 

Baertibe. Aft vat daer derrrooftinghe noodich is / fan ffEuin Wende Lord Aen —— ſtrect / 

—— * güeben (pong ſeer grooten trooſt / dat Wp be- ende van den weſcke het alle fm tracht out⸗ 

hner drucki Wodé / maer niet benaut; DAE Wp noot aught· Maeram Wordert wp van doer Het ghe⸗ 
hden / mer nier verlaten worden: dat wp ver· loore aheret PEEL wp 
riebert/ macr miet beſchaenn Worden : dat wp j 2042 Ger geloove Heerden Ehifti 
te never gneworpen worden / maer met en ver⸗ — — — Eeten, 

ú L 4 terre ad hist 4 2 in Dat 

jee beeren Getu Ciziftt altjes in onfen licha- | (Er eu caimert Wp hiet bat —— ascts mede Proline 
ie ommebdzagert-op Dat het leben Fefuin ong | de Bevhichmakt An ent Wont YP IE ONS verproeerz 

„Tims. gheopenbaer mozde : bat wp met hem, (ullen | ghegheoen LOL EEL beerbichept wij he bep: oicmakins 

u teven / ift dar wp met hem geſtorven zyn: dat | UC EDE ei verlaffige, Dacropm Ehziftus ge aen, een 

Piulj.ro, PP MEt gent ſullen regneeren / ft Dat Wp. mer f MEEL weerdicht n Din en Hp oat mede niet dare on- 

Piuls,to, Bernijeeusdat wp. alfo funder daat ghetijck: | on beplicht, Want deſe weldade sijn eeuwichlie veefedep 
formich worden / tot dat Wp tot ghelycke We: | EH —— ach makanderẽ verbondẽ bengin 

Zom.8,zo. beropftaadmghe comen. Dewijle de Dader ber; f foo Dat hp die ber oft / bie hp boo? (Gn Wifbept 5; 
prent heeft dat die moeten Den, beelde ſyns verlicht: ende Dat Gp Die re — Die hp 1 

——— ———— JJ ‚B p B Beer itbee peins h OENE: blend 

Kom8.39. ders. Ende alſoo dar noch doot / noch teghen⸗ | dept ende ——0 allcenlick twiſt is / 
fwoopdige / noch toecomeude dingen / ong tullen f (aa lullen Wp daero Blgven, Hoewel wap deſe 

— ſcheyden ban de lieſde Gode die in Chriſto ig: hwee — 6 nochtas chzi⸗ 

Be font ae alie Dinch (alone eel meer tot goet eñ (a- fſtus bephe — lick in Gem, IDitt ghp 
beboeten. Îichept gedijen. Dier / wy en rechtveerdigen den | DAN recht veerdichent in Chꝛiſts Bererdgen? toa 

e teere der menſche boor God niet upt De wercken :maer | moet ghp cerſt Chꝛiſtum beſitten ende ghy en 

—— Wp ſegghen bat alte de ghene Die upt God zijn | cont, Bem niet beſitken / fander finder heplich⸗ 

ghe. ___ wedergeborẽ eñ nieuwe creatuere worden: (oo makige deelachtich re wordẽ: Mant Gp en cant 

Bat dat fp rat Ber riche Der — — er — ief —* dan 

—J5 kerdichz: Efi dat fp door z | be Heere deſt ADE ons niet ertYaet gebzupe: 

Eetornaiz. tupgent — ————— * ken/aaders vantje elven ons Mebende do 
boomen upt de veuciten gheoordeelt worden. |geeft hyſe bepde te ſamen 1 U 44 

Ane. 9.23e 



Cap16, 
fonder Betander. Aldus is het openbacr hoe 
waerachtich Bet is / dat Wp niet fader de Werc: 
ken / ende nochrang niet boog de wercken ghe⸗ 
rechtoeerdicht en worden, Want in de deeſach⸗ 
tichept Chꝛiſti / door de welche wp gerechtveer⸗ 
dicht Worden / wordt alſoo Wel de heylichma⸗ 
kinghe afg de rechtveerdicheyt vervaet. 

Sp tweer2 Dat is oock (eer valſchelick gheloghen / dat 
beriep ma, den menfchen be gefimthept tot goede werchen 
itt nefe ene benomen Waat / alfmen hen den waen der Der: 
De nabols dienſten ontneemt, Ick moet de Leſers hier 
epnais” oock vermanen / dat defe Sopbiften dwafelick 

Wederlept argumenteren Ban loon tot verdienſte / ghelck 
—* en ich hier nae fal bet berclaven / Het welche ghe⸗ 
Bandtie feBiet om bat fp defen gront niet en weten na: 
feringe/te Melick / bat God alſoo groote mildichept be: 
Weten, Dat Wift/den wercken loon toe legghende / alg de 
afgslonk dt macht em goettebocn / ghedende, Maer ich 
wozden va hebbe liever Dit upt te flellen tot op fijn plaetfe, 
welte dor / Ende het (al mp nu genoech zijn mt copte te bez 
for, WAE toijfen Boe cranch haer feghen worpinge zp het 
weth neme welcke ick fal daen op twee wjſen: Want ten 
pet — eerſten dat fp ſeggen dat niemant en ſal ſoeckẽ 
Bermienen, Zoet te Doen /al Gp gheen hope deg loong vooe 
+®eeerte doghen Cn heeft : daer in Dwalen ſp grootelick. 
amamerebd Want dt darmen alleenlie wil bas be menſchen 
wigertegt, Den loon acufien als fp Babe dieren / ende dat 
ke 15 met ſy hem Haren dienft Berhutren oft Lercoopen/ 
berfchepde (oo Beeftimen ſeer Wepnich gheleert. Mant hp 
feet flecte SO met Beven wille ende milben moet gedient 
bewijs rez zu ahp peyſt (feage ich) ſulcke dienfthnechten 
Berti Ri Dic alg aock alte gopebân Toon te ontfanghen 

Obe bezemen mare / niet en duden af laten hem te 
Dienen. Ende is het datmen de nrenfchen til 
tot goede wercken vermanen ende verwecken / 
dat en can niet crachtichlicker noch ſtrengelit⸗ 
her ghedaen Warden / dan upt Get epnde onſer 
verloſſinge ende roepinge: ghelyckſe het woort 
Gods Germaent jas De leert dat het Heel te 
godlooſe ondanckbaerbept is / dat Wp bien nict 
wederom lief en hebben die ong eerſt lief gehadt 
beeft, Batonfe contcientië door Get bloet Ehri⸗ 
ſti ban doode wercken —— op dat Wp 

Vebzi9.i4 Den levenden Bod dienen: Wat wp Chziftum 
Beel te copt Doen /iff dat Wp eenmael gerepnicht 
znde / ong felben met nieuwe onrepuicht be: 
fmetten/ ende dat heplighe bloet ontrepnighen: 

Auc.a.74. Dar mpupt de handen onfer Lpanden berloft 
zjn /op dat Wp fander vreeſe hem dienẽ in hep= 
licheyt ende rechtbeerdichept Lao? hem alle be 
Dagen onſes levens: Dat up Lan der zonde bez 
Dept zyn / om dat wp ſouden met vryen gheeſte 

Gomes ons ſelven in rechtueerdichept oefenen : Dat 
onſe oude menfche ghecruyſt ig / op dat wp en 

nieuwichept deg levens weder opftaen. Item / 
Cotofr.3.1, Iſt dat We geſtorven zijn met Cheiſto gelpek 
Bet ſynen leden betaemt)to moeten Wop ſoecken 

dat opwaertgis/ ende ghelyck vreemdelingen 
zijn inde Werelt /op dat wp onſe herten tot deu 

Eitezar hemel heffen / daer onfe fchat ig. Bat de genade 
des Weeren daerom verſchenen is / om Dat mp 
afte godloofhept ende wereltliche begeerlickte- 
den berfakende / ſouden foberlick / heplichlick / 
ende Bodfalichlick leven in defe werelt / ver⸗ 
Wachtende de falighe hope ende beid 
der eerlickheyt des groote Gods ende Salich⸗ 
makers: Bat mp niet en zijn gheroepen nach 
geftelt om Den taopGodg over ong te verwer: 
ken / maer om falichept te gecrygen doo? Chei⸗ 

x.Coz 3,16 fEUM, Bat op tempelen des Gepligen Gheeſts 
zn / dewelckẽ niet en behooren ontheplicht te 
wordẽ: Dat wp niet en zijn dupſterniſſe / maer 
licht m Den Deere / waerom ap bebooren als 
kinderen des lichte te Wandelen ; Dat wp niet 

Diom srd· 

1. Theſ · y .o 

Eph zer. 
ende s.%. 

zC 036,16, 

Hoe de ghenade Chriftiontfanghen vvort, 
en zjn totonrepnichept / maer tot Geplichept :. Toe ap 
geroepen / want bit ig be Wille Bods/te weten) ende z. 
onfe heplichmakinge / opdat Wp sis onthou⸗ 
ven Var: De booſe begeerlickhedẽ Bar onſe vac: 
pinge heplich is aerom wyſe niet conneu na 
volgen anbers dan door reprichept Des levens. 
Dat wp ban Der zondẽ berloft zijn/ cm Dat Wp Fom s 
fouden der rechtveerdichept ghehoorfaem zjn. 
Can daer eenigh levendiger argument om ond 
tot liefde te ver wecken / gevonden worden / dan 
her ghene dat Joannes ſepdt / te weten dat Wp · Joa. a.ir 
moeten malcanderen onderlinghe lief hebben / 
gelijck God ons lief gehadt heeft? Wat de in⸗* · Aoa.z. 10 
deren Gods van de kmderen des dupvels / de 
Kinderen bes lichts ban de kinderen der dup⸗ 
ſterniſſe / daer in van malcanderen berfchepdeé 
3ĳjn/bat fp ín de liefde bien : Ftem / dan bet 
ghene dat Paulus fept/ Dat Wp m Cheiſto blj: 
Bende/zijn leden eens lichaems / de welche bez 
hoozen van malcanderen onderlinge geholpen 
te worden. Connen wy ſterckelicker tut hey⸗ 
lichept verweckt wordẽ / dau als wy wederom 
van Joanne hooꝛẽ dat alle De gene Die deſe ho⸗ 
pe hebben / hen ſelvẽ heyligen om bat Baer Gob 
heplich is? Item upt den mont Pauli / dat wp 2.002,71 
op de belofte ber aenneminge betrouwêderong Zea 5.15 
ſelvẽ ſupperẽ ban alke befmettinge des Bleefchyg * Pete z2t 
ende des Bheeftst Prem / alg wp hooren dat 
Chriſtus hem felben ons Boorftelt cen exem⸗ 
plaer / op dat wp fijne voetſtappen navolghen. 
3 Defe wepnige plaetfen hebbe ich tor ecnen Baer wort 
manfter ende exempel willen voortbrenghen: Beer abe 
want waert dat ick alle bierghetijche Plaerfen apernenke 
wilde berfamelen/faa moefte ick eenen grooten ban ver⸗ 
Boeck Daer van maken.De Wpoftelen zijn ghe⸗ dienſte be 
Geel tool vermaningen / verweckingen / eñ ſtraf⸗ reren, * 
finghen / om den menſche Gods tot alle goet weicke ve 
werck te onderwyſen / ende dat Doen fp fonder gricobigen 
— meldinge Ber verdienſten. Jae fp belep⸗ co; 
den 

2. Timi 

t. Coꝛ 6.15 

ENDE 1 zerz, 

Ee, kN 3e 

1 Zoa.z,6: 

oorꝛde ons ghendech te vermanen tatcen goet mat5.16. 
leven /te Weten/op dat God daor ous / berclaert 
ende gheeert worde. Ende iff dat daer eenighe 
ziyn / die Booy de cert Gods uiet feer gheroert en 
worde! fes is nochtans de gedachteniſſe (nz 
der weldaden om He ſulcke tot goede baden te 
verwecken. Maer dewyle be ghene Die De herz or „ror, 
bienften verheffen / moghelick eenighe knechte⸗ Bor:1, 
licke ghehoo ſaemheyt det Wet den menſchen Gene fis, 
uptdrücken / daerom Dichten fp valfchelick ban — 
ong/dat Wp niet en hebben Waer doo? wp ſou⸗ cht. 
ber connen den menſchẽ tat goede werckẽ ver⸗ 
manen } te weten / om dat wy niet den (elven 
ech ende middel cn gebruyckẽ wet hen. Maer 
fulche dienſtbare ghehoorſaembeyt als fp den 
menfchen afbzinghen/en ig Gode niet ſeer acn> 
ghenaem/ dewhle Gp betupcht/ dat he den bp: 15 0,5, 
moedigen gheber hef heeft:ende verbiet pet te 
gheven met droefhept * upt noot. Meer dit De het 
enfegge ich niet/alg de wmijfe/Der bermaningBe menerteg. 
verworpende ofte mifgpijfende / Ate de Schrift ganae/werg 
tuere dichmael ghebaupcht / op Bat fn gbeenen hé is biers 

mibbel om ong allefing te verwecken / voorbp Perle, 

en gae, Mant fp ſtelt ong oock den laan Laag 
ooghen / den welcken Bodt fal eenen vennen 

Îa 

Nutidoogt, 



Cap. 27, 
geven nat fijne wercken: maer ick ſeg ghe Bat 
Dre niet en is de renige / noch oock Lan velen De 
voomneemſte middel. Cen anderen ſegghe ick / 
datmen niet en moet de vermaninge hier mede 
beginnen. Boven dejen Dat dit geen cracht en 
heeft om ſulcke verdienſten alg ons tegentpre 
kerg ſmeden / te verheffen; ghelyck wp Gier nae 
fullen ſien. Cen laetſten / dat het noch nut noch 
voorderlick en is / ten zp tor deſe leere voor gae / 
dat wy door de eenighe verdienſte Chriſti / die 
door Ger gheloove ghevaet wort / ende niet dooz 
eenige verdienſte onſer wercken / gherechtveer⸗ 
Dicht worden: Want niemant en can rot de oef⸗ 
feuinge der heplichept beguaem zijn / dã bie dez 
fe leere eerft heeft mgedzonchen Het welche de 
Pꝛophete ooc wel te kennen geeft / als hp God 

Pſal.30.4 aldug aen ſpzeeckt: Heere bp u is ghenade ende 
verfaeninge/op Darmen u weeefe. Want hp bez 
Wijft daer mede Dar de menfchen niet en conné 
Gode eere nach dienft bewfen /ten zp dat fp 
eerft fijn batmherticgept bekẽnẽ / doo? de welc⸗ 
Ke alleen De cere ende Den Dienft Gods ghefon= 
Beert ende gefferct wort. Wet weſcke ſeer Weerz 
Dich 18 aengemercht te Worden /op dat wp Wez 
ten / dat het betrouwen op de barmhertichept 
Bobs, niet Alleenlick en is Get begin ende ſon⸗ 
Dament om God vecgt ende Wel te Dient : maer 
Dat oock de Beele Gods (De welche naer Der 
Papiften mepningde verdienftich ts) daerom 
niet en can ander Ben naem verdienfte gherez 
kent wozden / om dat fp gjefondeerr ig in verz 
ghevinghe ende que ſcheldinghe der zonden. 

Wedetleg⸗ Het is ooch een Leer lichtveerdighe laſterin⸗ 
gigeban ge / dat tp “egggen / bat Wp de meufchen ver: 
Tish wecken tat zonde / als wo de onderdiezide ver⸗ 

Be recht veerbdicheprt ftellen, Want wp achté die 
fao groot/ dat ſy Doop aeenderlep one Berdien = 
fen en cân verdiem worden: eñ Dat wyſe daer: 
om nemmermeer en ſouden vercryghen / waert 
datſe Sod met bupten onſe verdienſtẽ en gave. 

2. Wy ſeggen datſe van ons onverdient is / maer 
1,Eo3 620 niet ban Cheiſto / De welche Dre diere ghecocht 
eert heeft : te weren Anet fijn beplighje bloet/fonder 
Ket.zo zó, Het welcke geenen prijs weerdich ghennech en 

3 · was om den vordeele Gods te voldoen. Als nu 
de menſchen aldus leeren / ſoo vermanen wyſe 
daer mede Dar ſoo Veel in hen is / dat heylighe 
blott Chriſti ſon dickmael gheftert wort alg fp 
fandighen Boven defen leeren wy Dat onfe on: 
repnichept foo groot is dat fp nemmermeer en 
can aſghewucht worden / anders dan door de 
fontepne deſes alder{upberften bloets. De gene 
Die deſe onſe leere hooren / moeten (p niet groo: 
ter berfchrichmge ban de zonde gherrögen/dan 
oftmer: leerde Batfe Doo? de befppenginghe dert 
goeder wercken uptgewiſcht worden? Ende iff 
Dat fp eenighe vereſe Gods hebben / hoe en ſou⸗ 
den ſp eenmael gherepnicht zynde / niet vreeſen 
ende ont ſien wederom in den dreck te wentelen 

el _ om defe ſupver fontepne (foa teel in hen is) te 
—— beroeren ende onclaer te maken ? We gheloovi⸗ 

gie ziele fept bp Salomon: Ick hebbe mjne 

Is 

& 

5 

6. 

aëbangtels 
banbeft la goeten gewaſſchen / eũ hoe fal ſek Die Wederom 
var abre « Ontepn mahê?® 22u ift openbaer wie de verge: 

tic t den vinghe der zonder berachtelteker maccht/ ende 
— berept de weerdicheydt der rechtveerdichent meer te 
BuRcEDEne mete maeckt. Onſe regtenftrijderg benfelen dat epi — moop coude —— — dat is / 
nest {B ges 9002 dreck gepaent Woot maer wp ſegghen dat fret nahe de ſchult der zonde te ſwaer is ont dao? fo licht 
Piere hers veerdige beufelen verſoent te worden: ende Dat 
abebughe De verbolgheutheyt Gode grooter ig / ban dat 
ber zONDE, fp (ouden conhen daoj fulcke emmnutte voidoe⸗ 

Het III Boeck, Bol 143 
ningen verſoent worden. Ende dat daerom dit 
beel ende eere den Bloede Chꝛriſti alleen toecomt. 
Sp ſeggẽ Bat de rechtvrerdichept als fp ergẽs 
fn gebreckelick is / word door wercken des vol⸗ 
doeninghe weder opgherecht: maer Wat achten 
bat fp dierbaerder is ban dat ſy ſoude mogẽ by 
eenige voldoeninge der werckẽ vergelekẽ wor⸗ 
den / ende dat Wp daerom / op Dat fp wederom 
opgerecht woꝛde / moeten onſe toevlucht tot de 
eenghe barmherticheyt Gode nemen. Wnt 
meer tot het vergevinghe der zonden dient / dat 
moetmen in het navolggende Capittel ſoecken. 

Dat xvij. Capittel. 
De overeencontinghe der beloften der Wet endé 
des Euangelij. 

| Bees ong nu oock be ander argumenten ber: Gettcorte . 
volahen /met Be welcke De dupbel foecht Gone HE 

doop ſyne dienaers de rechtveerdichmakinghe „6. Lapis- 
deg gheloofs te niete te maken. Ick mepne dat tel. 
bet nu defen Taſteraren benomen is bat fp niet 
en magen met ang handelen gelijck met vyan⸗ 
den der gaeder wercken. Want wp benemen De aram ve 
Werchen der rechtveerdichmakinghe / niet om goeaëwerc 
datmen gheene qacde wercken en ſoude doen / KE benoem 
ofte erfakien dat fp goet sijn maer am Batmen VEDEL, 
niet en faude Baer op betrouwen noch roemert/ dichmakie 

nach falichept hen toefchrijven, Wãt dit is onfe she. 
eenich betrauwẽ ende vroem ende acher Der ſa⸗ 
lichept/ te weten/dat Chriſtus de Sane Gods 
onfe ië/ende dat Wp Wederom in Gem zijn kinz 
deren Gods ende erfghenamen deg hemelfchen 
eier / ende door de mildighept Godts ende niet 
door onfe weerdighept rot de Gope der eeuwiger 

{ falighept geroepen. Maer dewile fp ons boven 

Boe ende 

Bat eerfte 
argument 
is genonẽ 

gevinge Der zouden Iceven / in welche wp oock deſen nach met andere wapenen beſpzingen / ſoo ban de bez 
laet ong nu oort gaen om oock die van ong te ieften dee 
wenden /ten eerften comẽ {p tat de beloften der 
Wet / de welcke de Meere belooft heeft den ghe⸗ 
nen die de Wet onderhouden: ende fp vꝛagen of 
wp willen dat defe beloften gheheel te niete ofte 
crachtich zón, Ende bemdie bet ongheſchickt 
ende ſpottelick mate Batmen fepde dat fp te nez 
te zijn/(a nemen ſy als feker ende bekent dat fp 
eenige cracht hebben, Wier upt beflupter fp dat 
wp nietdaoz het gheloove alleen gherechtveerz 
dicht en Wozden. Wã de Meere fpzeecht aldus: 
Ende ift dat ghy defe ghebaden hoort / ende bez enes;ra 
waert / ende Boet / ſo ſal de Heere u ooch fijn ver⸗ ende :8.r. 
bont ende barmhertichendt bewaren De welcke I 5 
Gp uwen vaderen gheſworen heeft : hy ſal u lief “17 *% 
hebben ende vermenichvuldighen / ende ſeghe⸗ 
nen / ett. Item / iſt dat ghy uwe weghen ende 
wercken wel ſchickt / iſt dat ghn nieten gaet na 
vꝛeemde goden / ager vecht Doet tuſſchen man 
ende man / ende nief af en mjckt tot boof hept/ 
fa falick midden onder u wandelen. Ick en Wit- 
hier niet verhalen duyſent ſulcken ffucken van 
ſententien diemen mochte vinden / met dit ſelve 
v t over een comende / de welcke alle met 
een antwoorde connẽ verclaert worden Som: Ber,rra6 
ma / Moſes betupeht dat in de Wet is He ſeghe⸗ 
ninge enbe vloeck / de daot ende Dat lenen Waor: Seres acgie 
gheftelt. Baerom argumenteren fp aldus / Dat ments 
befe fegbemnghe moet pdel ende onvruchtbaer Ancwoorts 
worden oſte dat De vecht veerdichmakinge niët Kip et, 
alleentich upt den geloone en conit. Wy hebben Bod ghe⸗ 
boten beweſen / dat ons / ift bat Wap op de Wet techtvrer⸗ 

ſtaen alle egeninge ontvalt / ende nies ban verz BDE EA, 
vloeckinghe tae en comt / daer miede alte otter= ferven 18 
treders ghedzepcht zjn. Want de Heere err be; bar novded 
looſt gheen dinck anders dan den Lolmaeckten UPE DS 
onderhouderẽ finder Wet: maer ſulck en wort macht te 
niemant bevonden, Daerom blijft dat vaſt / rreden. 

| BL ij bat 

Be fonnna 
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1 
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Cap 17, 
dat het gantſche menſchelick geflachte beweſen 
wort Der vervloeckinge ende Den toorne Gods 
nderworpẽ te zijnesende dat hem am hier Lan 

Berloft te Werden / noodich is Ban ouder De 
macht ber Wet te camen / ende upt haer dienſt⸗ 
baeriept tor vrrheyt ghebracht te Warden: niet 
voorwaãer tot fulche viceſchelicke vryhept / waer 
Dao? Wp ſouden de onderhoudinghe der Wet 
Berlaten/ende alle ougerechtichept aen nemen/ 
ende onfer booſer begeerlichhept den thoem op 
den hals laten : maer Wp moeten gebracht 
worden tot cen gheefteliche vryhept / die de ver⸗ 
flaghen ende verſchrickte camftgentie mach ver⸗ 
trooſten ende oprechten / bewmijfende Dat fp Lap 
is vande vervloeckinghe ende verdoeminghe 
daer mede ſy van de Wet ghevangen ende ge⸗ 

Op wat Borden Was. Deſe verloſſge ende bevrijdin: 
mamere ghe Bande Dienftbaerhept der Wet / vercrygen 
* toe op/ als wp door het geloove ende barmberticz 

bent Gods in Chriſto Laten / Waer Boo: wp 
gheruſt ende ſeker worden ban De verghevinge vercondighen / faa maken defe wat wp niet 
der zanden; Doo? der Welcker ghevoelen de Wet 
ons peickelbe ende benaude, 

Bebeftiein 2 Hierom fauden aack alle beloften Die ong in ' 
gederants De Wet ghegeven worden / crachtelaos ende te 

u0 rete zyn / ten Ware dar de goethept Gods ong 
tgene.an: „Det door het Euãgelium te hulpe quame. Want 
mogbelfek, deſe conditie op. de welche fp ghegheven zijn/te 
i3, weten / dat wy moeften de Wet volbrengen /en 

fal nemmermeer volbracht worden, Ende de 
Heere comt ons te hulpe met eẽ deel der vecht: 
Yeerdicheptans in de wercken latende / ende 
eenfdecl& doo? fijn goedertierenhept voldoende: 
maer Cheiſtum alleẽ ong tot bolmaechte recht⸗ 

Ende vant PeErdichept aenwijfende. Want deApoftcljdau: 
getupate - lus gefept hebbende dat hp ende de audere Foz 
núffe des den / wetende dat de menfche nier gherechtveer⸗ 
Ere Dicht en wort unt de wercken der wet /in Chei⸗ 
Bom 328. fun ghelsoft hebben / foo ſeydt hp terſtont de 
%cro 13 38 oorſake Daer bp/ te Weten /niet om doog het gez 
Deb? 7, 15e Jod ve in Cheiſtum rat de ſomma der rechtveer⸗ 

dichept geholpe te worden: maer om Daer dao? 
gerechtveerdicht te worden / ende niet upt de 
Werchender Wet. Iſt dat de geloovige Lan de 
Wet af mick tot het geloove / om daer in recht 
beerdichept te geerd geu/de welche fp in de Wet 
niet em Binden : foo laten fp voorwaer He recht⸗ 

veerdicheyt der Wet Laren: Vaerom wie wil 
die berheffen de beloften ende vergeldingen der 

Wet / die ben onderhouderen der Wet ffaen te 
comen : maer dat hpoock aenmercke Dat het 
doo? onfe verdraeptheyt ghefchtet dat wp geen 
bucht daer ban en gecrygen / foo Dat wp cen 

ander vechtveerbichept upt den gheloove ont: 
Atem Vas fangen hebben. Alſoo als Bavid heeft de verz 
bios Pal gefdinge ghemeldet die He Meere ſhnen dienſt⸗ 
re knechten berept heeft / fao comt hp terſtont tot 

bekenninge der zonden/ door De welche de Herz 
Vſal,9.20 gelbinge verhindert wort. Oock inder negen 

thienden Pſalm prijft he grootelice De Welda- 
den der Wet : maer terftont roept hp oock upt: 
Wie verftact fijne zonden 4 Meere repnicht mp 
van mine Verborgen zonden. Deſe plaetfe comt 
gantfcheliek met de boven-gefchzeben overeen 
in de welche hp gefent hebbẽde / dat alle be we⸗ 
ghen des Weeren zijn goethept ende waerheyt 
den genen Die hem vreeſen / foo tept hp terftont 

Pfal,2s0, 

daer bp: Om uwer naems wille Heere fult ghp | 4 
minder ongerechtichepdt genadich zijn/ want 
fp is groot. Alſo moeten Wp oock bekennen dat 
be gaetwillichept Gods ons Welig m de Wet 

vooꝛgheſtelt / waert dat wyſe connen Doo? onfe 
„wercken Berdienen / maer dat wyſe nemmer⸗ 
meer Daag de Lerdië fte Der Werchte en geerjge, 

Hoe de ghenadeChriftrontfan ghen wort, 

3 Wat fulleri wp dan feggen? zijn ons de be- Ve beieg:t 
(often Ber Wet gegeven/ om dat (p ſouden fon- woz naer 
ber vrucht vergaen? Ick hebbe bov Geeumeht enne toont 
dat ick ſulck geen gevoclen en hebbe, Ick fegge tot war 
voorwaer dat Baer cracht tat GS niet en COML/ gEtofren 
foo lange alg ſy ep de Berdienften der wercken geven sj, 
fren:ende dat fp daerom in haer ſelven genghe⸗ te Weten, fa 
mercht / eenichfins te niet zijn. Ulfao Ieert de (BT Pae 
| Apoſtelen dat die overſchoon belofte / te weten / gemerkt 
deſe: AIck hebbe u goede geboden gegeven / foo orden / of 
| moie Die doet / die ſal Daer in leven: Van gheender eeſten 
weerde en is /ift Dat wp Daer m blijven ſtaende / onfer were: 
ende dat fp ong niet een hapr meer voordeels ken ſien / 
doen en fal dan of fp nopt gegeven en ware. Bats bare, 
Want fp en comt niet ſelfs den alderheplichften voo: en 
dienftknechten Gods toe / want fp zijn alle Bere brengen / eñ 
re Ban be volbrenginge der Wet / ende zjn mer DALE centch 

| vele overtredinghen bevanghen. Maer alg de worden ges 
beloften des Cuangelij voorgheſtelt worden / de dae: acc 
welcke onverdiende vergheymghe der zonden — 

al mangel 
leenlick Gode genghengem ew zijn / maer ooch (che ve!oftE 
dat onfe wercken. genade hebben: ende dat niet Mder tels 
alleenlick op datfe Bod aengewaent zijn/ maer Bea 
sock op dat hyſe mer de ſegheninghen begave / den/dacfe 
die upr het verbont den anverhauderé der Wet Riet alleen 
toe quamen. Doo bekenne ch dan dat de were⸗ 5 eer 
ken der gheloovighen met dien laon vergolden aengenaem 
worden /dien de Heere m ſjn Wet heeft den gez Zun — 
nen belooft / die hen ſelven in rechtveerdicheyt orenen 
ende heplichept oeffenen : maer in deſe verghel⸗ eenige ghes 
dinghe moetmen altijt de oorſake aenmercken, Hade genie 
‘waer door de wercken haer acngienamichenbt Bar pe 
gheerijgen. De oopfake ſien Wp driederlep. Ten dzredcriep 
eerften dat Bad ſyne oogen af wendende van de voerſabe vã 
wercken fijnder dienſtknechten / den welckẽ al- deens” 
tĳts meer fchande dan lof berdienen / hen aen- waec doo: 
neemt in Cheiſto / ende door het eerighe geloove bet ghe⸗ 
onder huipe Det wercken met hem {elven ver⸗ EU! dat 
toent. Cen anderen dat hp de werckẽ ſjner Da⸗ viger werc 
derlicker milbichept ende goedertierenhept tot ker Bode 
fulcke cere verheft dat hpfe van eeniger Weerde senaem 
houdt / niet aenftende of fp Get weerdich zijn oft + om. os 
niet. Cen derden dat hyſe in barmherticheydt Leb. 15.5 
antfangt / de onpolmaeckthendt niet toerches 53621? 
nende /met de welche alle hare wercken foo feer 2,” 
befmet ziyn / datſe bet Berdienen met de zonden/ / 3 
dan met de Duechden gherekent te zijne. Ende 

hier upt iff openbaer boe feer de Sophiften bez 
—— zijn / die meynen alle ongheschichthept 
ger wel te ontvlien / als fp ſeggen dat de werc⸗ 
ken door haer epghen goethept niet en vermo⸗ 
gen De falichept te Berdienensmaer am Hes verz 
donts mille / te meten /am dat Bod boor (jn 
mildichept foo weerdich acht. Maer bierentuf- nsenertegz 
fchen en hebben fp niet genghemerckt dat de guahedes 
wercken de welcke fp Willen datſe geel verdie⸗ Onder 8 
nen / (eer verre zijn ban be conditie der belofte! eh Aen 
ten 3p Dat de rechtveerdichmakinghe die in het va de weerz 
eenighe gheloove ruſt / ende de vergevinghe der dicbent ver 
zanden Booz de welcke oock de goeden wercken Bn nee ber 
van hare fmetten gherepnicht worden / poorga. dots wille. 
Aldus / upt die ooraken der Goddelicker milz 
dichept/Daoy de welcke de wercken der gheloo⸗ 
bighen aen ghenaem worden / hebben fp alleen 
lie een aengeteeckent ‘ende zijn de andere tmee/ 
jae de voorneemſte voor bp afhegaen. 

Ick hebbe de fententie Perri verhaelt / de Bet twee⸗ 
welche Tucas beſcheft m de handelinghe der mits 
Apoftelen/te weren:+ Pek beainde in der waer⸗ ghenomen 
hept dat Bad geen uptnemer der perſoonen en HoE De hie 
ig/ maer darin alle natie hem aenghenaemig, (f9tie van 
foo ‘wie rechtveerdicheyt doet. Erde hier upt +4ctz0,34, 
beflupten fp het ahene dat hen gheenfins twijz 

ſelachtich 



EH. 5: …_ Het III Boeck, Fol.r45 
felachtich en fchnt/te weten: ®ewmjle de mẽ⸗ j Bod wil met waerachtighe vepnichept vereie⸗ 
ſche God genghenaem Wot door goede Werc: f ren/geldek hyſe heeft tot cerlicke Laten uptverz 
Ken / foo en ig Ber ggene Haer boog be falichept | copen? Waer upt wordenſe goct geacht gelhck 
vercregen wort / miet alleenlic Gods Barmher: f oftfe volmaeckt waren / anders ban om Dat dé 
tchept / maer bat God alfa den fondaer te huls f goedertieren milde Bader ve feple ende ſmetten 
pe comt door ſyn barmhertichepdt / dat hy door f Die daer ban gecomen zjn/ vergeeft Somma / 

: de goede wercken tot barmherticheyt beweecht | Petrugenbedupt te Dier plaetje miet anders 
uwaezt / ig, Waer men can De ſchrift geenſins over een f Dan dat Bod fue kinderen aenghenaem ende 
Erenereer Bgengen/ten zp datmẽ aeumerche dat be men: | lief heeft/in De welche hp be teechenk ſyns acne 
woar tone fee wordt tweefimg van God aeunghenomen. ſchns fret. Want wp hebben ergijens geleers 
decfchepdt är de menfche ig fulck ban natuere Dat Gad | datde wedergheboorte ig een wederoprechtine 
Drtep aens BEEN dinck in gem en bindt waer doo hp foubde | ghe des deelt Bodein ong. Vaerom dewile 
weminghe tot barmhertichept beweecht wozden/ uptghe j God alle die te rechte lief Geeft eù in eere houd / 
* mſche. nomen alleenlick des menſchen ellendichepdt, f tm de welche hp fijn aenſchyn aenſchout / foo enn 
Dei Vaerom ft Dat het openbaer is / dat de men: f Wozt niet (onder oorſake ghefept / dar het leven 
gie. fche is naeckt ende poel va alle goet / ende daer⸗ J der gheloovigen Hem behaecht alg het tot Bep 

euteghen vol ende bei waert met allerlep boofz f lichept ende rechtbeerdichepi gheſchickt wordt, 
hept ende quaet / als hp eerſtmael ban den Beez f Maer dewyle de Bodfalige due ſterffelit vleesch 
re wort aengenomen: ick bidde u am wat gaz.f draghende/noch ſondaers zin / ende Bare goede 
ven wille fuilen wp Gen der hemelfcper roepin: f Wercken alleenlick begonnen / ende met de ghe⸗ 
ge weerdich oopdeelen Baerom / verre zp Van } bzechelickgept des vleeſchs befmer zijn / (oa en 
dus dien pdelen waen der Lerdienften / dewhle can hp noch Gen noch hare wercken ghenadich 
Gon fa crhachtichlic jn onverdiende gaeder: Ì zÖn/ ten zp dat hyſe meer in Chriſto dan in Hen EER 

Wedel cierenhept boozjet. Want dat m de boven· ver⸗ | felven aen neme. Op defe wije maetmien De Eren he 
nghe bart 

Se wincbt Baelbe plaeife wodt door den Enghel tot Loy: 
dec Sopbif nelrum gheiept / Dat fine gebeden ende aelmoſ⸗ r 
— „, fer zjn opgeclammé voor Get acnfchijn Gode: | barmhertich ig Moſes fepde cot ve Arvaclivens ME hide 

"05 Dat verdzaepen fp valſchelie / daer upt ſeggende | f Ve Deere uwe Bod bewaert ſyn Berbant eñ fer mozteke 
dat de menſche daor de „oeffeninghe Der goeder ; barmhertichept tm dupſent geflacpren den ghe⸗ Bod berun- 

wercken berept wort / om de ghenade Gods te | nen Die Gem lief hebben /ende fijne gheboden bez — 
ontfanghen. Want Cornelius moeſte doe dooꝛ waren:welcke ſententie Daer ra was ouder Get Ene barmz 
ben Seeft der wijtbept berlicht zyn / dewhle Gp | volck voor een ghemeyn woort ghebjupcht, bertig boog 
met be waeracitighe wijfbepdt/ te weren/met | Alſoo fept oack Salomon in fhu gebedr: Heere Her Hef 
be Wees Gods begaeft was : bp moefte oock | God Iſraels dre ghy uwe verbant ende barm⸗ —— 
boog den feluen Geeft gheheplicht zyn / dewjle Bertichepr bewaert uwe dienſtknechten Die voor beet. 
Pp een lief hebber ber recgtucerdichept was de uwe aenſchyn Wandelen / met hare gantfch Peu”. ss 
welcke cen ſeker brucht des Gheeſts is gelyck herte, Dele ſelve waagden Wazden oock ban geg 

Batas. De Apoſtel leerr. Sao dan alle Het gene Dat ver⸗ Nehemia verhaelt. Want ghelck Bod in alle Bebe 9 
aelt wordt Gode in Cornelio te behaghen / dat verbonden ſynder barmbertichept / ooch Wez Beszorj 
adde hp upt Gods ghenade : foo verre if dat ; derom gheheelhept ende beplichept des levens 

bp Bem felven ſoude daer door berept hebbẽ om | Ban fijne dienftinechté epfcht/op dat ſyn goet⸗ 
be ghenade Sods te ontfangen. Baer en wort | Bept niet befpat en worde / oft dat niemant daag 
baorwaer mer eẽ (pllabe im de Schriſtuere ber: | een valſch betrouwẽ der Barmbertichept Bode 
haeit / die met defe leere niet ober eẽ en comt / te opgheblaſen / hem (elven en zeghene/Daerentuf= 
Weren / bat God gheen ander oorſake en Geeft } ‚chen nae de booſheyt fijns herten wandelende, 
am den menfche aen te nemen/ anders dan our f Alfoo wil hy oock de ghene Dre hp tot de ghe⸗ 
bat bp fiet bat de mẽſche allefing verdorvẽ is } mepnfchap us verbonts heeft acengGenomen 
alg hp verlaten wort: ende om Dat hp niet hem f in de oeffeningeder goeder wercken behouden, 
en wil verdorven noch verloozẽ laten/fa Bewift , Ende diest niet te min wozt dat verbont iu bet 
Bp fijn barmherttcheyt / den menfche verlof: f begin upt genade ende onverdient ghemaeckt / 
fende, Pu fien Wp hoe dat defe aenneminge De | ende blijft alt hts fulck. Nae defe wy/e/ hoewel 
rechtveerdichept des menfchen niet en aenſiet | David verrandicht dat Bod Gem den laan der Bang 
maer Dat fp is een ſupver eft enchel bewijg der f (upverhept fijnder handen ghegeven beeft /(oa * 
geetbept Bode tor de ellendighe ſondaers / die f en Gerfwicht hp nochtans de fontepue hiet Die 
foe groote weldaet verre onweerdich zijn. ick aengeweſen hebbe / te meten / Dat Kp ig upt 
5. Ende alg God DE menfche nu heeft upt den | sus moeders bupck getrachen / am dat Gok 
afgrant best verderfs verloft / ende door de ge: | hem lief hadde. Alſoo fppethende pijft Go alle de 
nade ber geuneminghe tot hem uptghefondert/ | opsechtichepdt fijnder taken / dat hp de onver⸗ 

ac 118, om Dat Bp Gem heeft wedergeborẽ / ende toteen f diende genade niet en vercort / de welcke eer is 
nieu leven Bernieut : foo neemt hy hem nu aen f dan alle andere gaven /ende ig der anderer gaz 

plaetfen verſtaen die berupgen dat God dẽ lief⸗ ene mep: 
bebberé der rechtveerdichept goedertieren eade ninghe hee 

Be Anser 
akneminge 

als ef nieu creatuere met de gavefjnsGeefig, | ven ooꝛſpronck Berelarin⸗ 
Bt dit ane Dit ig de acnmeminge die Petrus meldet / door 6 Het ſal nut zijn hier int corte te bemercken geder oe 
Beefchendt pe welche de ghjelaavigJe nae dat fi h ads ie opdbaers DE : p gheraepen | Wat onderfthept defe wijfen ban ſpreken hebbẽ 
Bator zijn/ Gode behagen / goc aengaende Bare Werc: | ban de beloften der ier, De Beloften * Wet — 
pee gs id — de — en * hr, De eed a de — alle — die hier ende daer in Ee. 

ebben ende omhelten al Wat hp doop ſtjnen De boecken Moſes ghebonden worden : (want 
———— Sheeſt in Gen merck. Maer men moet altĳts St Ô es 
ede gherencken dat fp aengaende de wercken / niet 
fine goene ders Gode nenghenaem en zijn / dan am Dat 
wercken ¶ Sod alle de gocde wercken die he ben upt liefde 
annen aen die bp tot hen draecht gegeven (eeft / fn mil 
Bi dichept bermeerderende ende ghemeerdicht om 
3Cim,zz0 Barent Wille teon:fangen. Want waer upt coz 

mien hẽ de goede werckẽ / anders dan om datfe 

daer zjn ooc bele Euangelifche beloften ) maer iſt darmen 
die eyghentlick den Dienft der Wet aengaen, moet ber 
Sulchebelofteu (men gheve haer Wat nacm em bes 
men tail) vercondighen berepbe vergheldingBe ore des 
met befe conditie: * Iſt dat gho doet dat u geo Wrs ofte 
ben Wardt, daer alg daer ghefept mart bat be Br 
Deere het verbondt fijner barmherticheydt be⸗? Deut.. 
waert den ghenen die Gem licf hebben: fa — 
— — — — 



Cap. 17, Hoede ghenade Chrifti ontfanghen wort, 
Baer mee meer beweſen hoedanich fijne dienſt · ver armen ſhynen pant dien fp u gegevẽ heeft / 
knechtẽ zijn die (jn verbant getrauwelie heb 
ben gengenomen / dan de oorſake waerom Gov 
ben goet doet, Ende de reden om Dit te bewyſẽ 

————— ig deſe: Ghelck Godt ong tot bit epnde ghe⸗ 
3e ers wort Werrdicht de ghenade des eeuwighen levens te 
bä ersmet gheben/op dat bp bemindt/genzeeft ende geeert 
Borne Bes opde : alfoo worden oock alle De beloften der 
epftor,te barmherticheyt Die in de Scheif:uere ghevon⸗ 
Weten / foo DEN worden / te rechte tat Dit epnbe geſchickt / te 

_ Wp rule — weten / op dat Wp den autheur der weldaden 
de Enange 
li bebo hooren Dat Bp den genen goet doet bie fn Wet 

Jet 1D eez 

Seok Kinderen Gong daer in beteechent worden bp 
ke voert, fo haer werck / Waer in fp fonder ophouden moe⸗ 

n geloos 
u @ BEE Ne Beren aengenomen om Bar mp hen fouden alg 

nochtans onſen Paver ceren. Baerom op dat Wp ons ſel⸗ 
Es ne ons per Ban het vecht Der aenmeminge met en out⸗ 
gebarmwee P2cemden/ fas moeten Wp altpts ſtaen nae Get 
tichenve _Bhene tot het welche onfe beroepinghe firecht, 
ged daer Maer Dit moeten wp nochtans wederom mer 
buttindje” ten / dat De vervullinghe der barmbertichepdt 

Gods /niet en comt vpt de wercken : maer Dat 

Want de 

eenſins en 
anshraen Gp den genen Die doo? oprechticheyt des levens 

Beje Wees? nae haer raepmge leven/ De belofte de falichept 
volbrenght / om Dat ho im hen de opzechte teec⸗ 
kenen ſhnder kmderen bekent / die door ſynen 
Gheeſt tor goede wercken gheregeerr Wozden. , 
Aldus moermen verftaen dar ghefchzeven is in : 
den viſthienden Palm / Ban de burghers der * 
Bijemepute : Heere wie fal in uwen Taberna- 
kel woonen / wie falin uwen heoligjen berch 
ruſten? die onnoo el is ban handen / ende ſupver 
van herten / ett. Item bp Eſaiam: Wie fal met 
dat verteerende vper Waonen · Bie rech veer⸗ 
dichept Doet Die pzeeckt Dat recht is / ett Want 
daer en wort dat fandament/waer op de geloo⸗ 
vige voor DE Deere ſtaen / niet bescheven /maer 
de wijſe alleenlick Waer doorſe De ghenadighe 
Bader tat fn gheſelſchap brengt / ende daer mm 
Beichermt ende verftercht, Want dele hp de 
zonde haet / ende de rechtveerdichept lief heeft / 
foo repnicht bp die boo hen Gheeſt / Die hp 
met hem vereenicht / op dat hpfe hem cft aen 
xijcke gelijck make, Baerom iff datmẽ v2aecht 
welcke de eerfte oorſake zp Waer dooz der hep⸗· 
Yigen den toeganck geopent Wot tot het riche 
Gods /ende Waer boo? ſy daer in blijven ffaen: ! 
de:ſoo is deſe antwaorde berept ‘te Weten: Om , 
datſe de Veere heeft Doo? ‘Dn barmbhertchept | 
eenmael acenghenomen / ende fonder ophouden 
bewacrt ende beſchermt. Maer iff datmen 
vraecht ep wat Wijte bar ghetchiet / ſoo moet⸗ 
men comen tot de wedergheboorte ende hare 
zuchten die ín dien Pfalm verhaelt worden 

Derden, 7 Baer daer fchijnt Veel meer ſwarichepdts 
is genomë «€ zijn in De plactfen Die De goede wercken mer 

den naem rechweerdicheyt Bercieren / ende 
he gorve ſeggen dat de mensche Daer door wort gerecht 
mercke met veerdicht. Dan het eerfte zijn ele plaetſen daer 
Ben naem De onderhoudingen der geboden worden recht⸗ 
Aehoncger Veerbichmakkingen enbe rechtveerdicheden ge- 

_gierevende nacmt, Dan het anber ig een exempel bp Po⸗ 
feagen dat ſen / daer Gp fept:t Bit fal onſe rechtveerdicheyt 

Desentebe mefen / ift bat wp alle befe geboden bewaren. 
waat hee Ende iff dat pemandt Wil antwoorden dat Dit 
rechters gen belofte der Wet is / bp Be welcke een candi- 
Debpii.6.ay, tie geftelt is bie onmogelick zp / ende datſe daer 

om gheen dinck en bewijſt: daer zijn andere/on 
de welcke men dit ſelve niet en can antwoordẽ 

Deut. a 13 ghelyck daer ghefept wordt: Ende dat fal u tat 
rechibeerdichept zijn vooz den Heere / dat ghp 

Pal 15,1 

Efa 33014. 
E 

uptde 
plaetfe/Die 

vreeſen ende ceten. ®aerom foo Wanneer Wp 

onderhouden / (oa moeten Wp gedencken dat de 

weder geeft / etc. Stem dat de Peophete fept dat 
De bperichept Phinees om de fchandeF(rael te 
wzeken / hem was tot vecht weerdichep: ghere⸗ Pfa.1s6 zo 
hent. So meynẽ ban De Phartzeen onſes thts / 
bier groote oorſake te hebben / om haren mont 
tegen ons opte Deen Want dewyle wy se gaen 
dat de recht aeerdichpnakunge Her werckẽ moet 
ballen /als up ve rect beerdichept des geloof & 
beweſen hebben: Iſt dat de rechtvrerdicheyt ig 
upt de wercken / foo ift valſch dat Wp door bet 
gheloove alleen gherechtveerdicht orden, Of Autboort 
Wp ſchoon toe laten datde gheboden der Her LP LE eers 4 Et fien 2 
rechtbeerdichepdt ghenaemt Worden / het en is jes dan 
‘gheen wonder, wantſe zijn met der daet recht⸗ Menrs/van 

p gez | Veerdichept Hoewel de Leſers zijn Gier te wers De Haen: 
ten blijven : ende dat Wp Lan hem zjn tof kin⸗ manen/dat de Griechche het Hebzeiſch waort weed °t 

gqualick overghetet hebben/ voor gheboden ofte 
ftacuren / flellende rechtveerdichmakinghen. 
Nochtans late ic geerne dẽ ſtrjt vã Get wooret 
varen: Ende Wp en verſaken niet Dat de Wet 
volmaeckte rechtveerdicheyt vervaet. Want 
hoewel wp oock dan onnutte dienſtknechten 
ziyn / ale Wp volcomelick gehoorſaem zn (am 
bat Wp al wat bp gheboden heeft / ſchuldich 
zjn:) nochtans dewijte God de onderhaudme 
ghe der Wer ghemeerdicht heeft reeteerdicz 
heydt te noemen/ foo en benemen Wp haer met 
dar de Weere gegeven heeft. Sao bekennen we 
dan gheerne Dat de volcomen gehaastaembept 
der Wet rechtveerdicheyt is ende dat de onder 
houdinge eens pegelicx ghebots / is een deel der 
rechtveerdicheyt :fag Verre oock in de andere 
deelen der gantſcher ſomma der rechtueerdicz 
bept nier en ghebreeckt. Maer wy ſeggen dat⸗ 
men in genen men che en can ſulcke rechtveer⸗ 

dicheyt toonen, Ende hierom maken Wp de 
recht veerdicgeyt Der Wet te niete / mier om Dac 
fp in haer ‘elven anvalmaeckt of:s gebre kelick 
zp: maer om dar Pp omde ſwackheyet ones, Maerom 
hlee ths nergens gewonden en wort. Maer de DDS Boes 
Schiftuere en gheeft nier alleenlick den goeba: de: henligë 
den des Beeren Dejen naem rechtveerdicheden / aberechtiez 
maer oack de Wercher der heplighen : gelipes ——— 
alg fp verhael + dat Zachariag ende jr Wijf den. 
gewandelt hebben in de rechtveerdichcden deg + Luc, 1,6. 
Heeren. Doozmaer als fp alfoo ſpreeckt / ſoo 
weerdeert p De werckẽ meer upt de natuere Her 
Wer / Darrupt haer epghen conditie. Ende hoes 
Wel men maet hier wederom aenmercken dat 
ick wepnich te Bozen gefept hebbe / datmen upt 
de onachtſaemheyt des Grieckſchẽ overſetters 
niet en moet eenige Wet maken: dewhle noch⸗ 
tans Lucas niet en heeft willen verander van 
de ghewoonlicke overſettinghe / foo en wil ick 
oock Bier niet ſeer ſtryden. Want het ghene dat 
in de Wet vervaet is / Dat heeft Bad den mens 
chen gheboden tot rechtBeerdichept : maer de 
rechtveerdicheyt en volbꝛengen Wp niet/ten 50 
dat Wp geheel de Wet onderhouden : Want zp Fac: ro. 
nst Door een pegbelicke overtredinghe ght- 
maken. ®aerom dewijle die Wet niet anders Batomer: 
dan rechtbeerdichept en ghebiedt / alg wp haer — 
aenſien / ſoo zijn alle Gare gheboden rechtveer⸗ te nemen, 
dicheden: maer iſt dat Wp He menſchen genſien 
van de welcke de geboden ghedaen worden / ſu 
eeu verdienẽ niet upt cen werck DE lof der rech⸗ “Op bet 
veerdichept/ Want fp overtreden in velen / ende deere Heel 
bat felve werck Daer in fp qheheorfaembept Bez wenter aat 
wüſen / is altijnts cenf deels am der orvol⸗ de menfche 
maeckthepdt mille gebreckelick. Kral 
8 _* du comeick rot het tweede / in het welcke 
de meefte ſwaricheyt is, Sp ſegghen Paulus dacht wozt, 
eu heeft gheen flercher argument am de recht⸗ 

veerdicheyt 



Cap17; 
veerdicheyt des geloofd te beveſtigen / dan dat 

Galat,44 Van Wozagam gheſchreven Woz: ‚Dat hem ſyn 
gelsode is cat vecijvacerdichept gerekent. Der 
Wijle dan geſchzeben is dat het were Phinees 
Dat hp ghedaen hadde, hem is tot rechtveerdic⸗ 
heyt gerekeut: (oa fullen wp mogen dat ſelve 
ban be wercken beflupren dat Paulus wil Lan 
den geloove Gouden ftaende, Daeram ghelck 
oft onſe regenftrijders de fake gemonnen had⸗ 
den / alſoo veflupsen 1p / haeweſ wp niet fander 
geloove gerecitueerdicht en Wozben / bat Wp 

neöõchtans nier doo Ge: geloove alleen gerecht 
veerdict en worden:maer dat onſe rechtvrer⸗ 
dichept door de wercken Verdult wordt: Ick 
betupgje gier de God alighe Leſers / iſt dat fp. 
Weten dar de waerachtige regel der vecht veer⸗ 

too Diegept mact upt der Schafeuere genomen 
worden / Dat fp Godvzeeſentlick ende ernſtich⸗ 
lick mer mp aenmercken / hoede Schriftuere 
mach onder teghenſpzeken met Gaer ſelven be⸗ 
hoorlick ovder cen comen. Paulus wetende dat 
De ceci deerdichmakinge des geloofs cen toer 
vlucht is oen genen die geen epgen recht beer: 
dichept en hebben / ſept ſtoutelick Dat fp van de 
recht veerdichept Der wercken zyn uprgeflaten,/ 

Gal.rr6 Alle Dre Dogg het gelaave gerecht veerdicht wor⸗ 
Aromt 3.28 Den Ende de wijle her ener is Dat De vecht eer: 

dichept deg geloofs allen gheloovigen gemepn 
is / Daer wor beflupr hp aaca ſtoutelick dat niez 
mandt daag Dey wercken gherechtveerdicht en 
agt: maer daerentegen / bat Wp (onder eenige 
hulpe der wercken gyerechtveerdicht worden, 
Maer Get is cen ander dinck te vragjen at de 
wercken in haer ſelven vermogen / dau het is te 
vragen / van wart weerde de wercaẽ zyyn / als de 

ede vechtoeerdichep des ggelsofs nu beveſticht ie, 
sn baer Iſt Darmen den Wercht fau prijs ende taan ſtel⸗ 
fetven att len NAE haer weer dichent /loa eZ gen Wp datſe 
— niet weerdich eu zij: vooor het acufchtn Gode 
maer top te comen: ende alfa da: pp gheene wercken en 
worden ges Deef t Waer op Gp voor Boat mach roemẽ:ende 

eer- 

We geede 

Dronter zijnde / wopt doop her ecnige geloove gerecht" 
ïcobe, Beerdicht. Ende defe vecht veerdichept beſchry⸗ 

Ben Wp alaug, dar De ſo idaer tot de ghemepu⸗ 
fchap Chriſti onrſanghen zijnde/Woxt daor des 
felven ggewade mer Bod vertoent : dewijle hp 
Doo? ſyn bloet ghereynicht zynde / verghevinge 

— der zonden gecrcht / ende met des elven recht⸗ 
fprone van veerdichent gelyc met ‘Her cpgen becleet zynde / 
Be weerde⸗ geruſtelica voor den Richtſtoel Gods ſtaet. Nie 
pa bad der nu de verghevmge der zonden cerft gheſtelt 15, 
weeken, ſos worden de goede wercken die daer nac vol⸗ 

ghen anders Dan nae haer Berdienfte gheweer⸗ 
deert; want al War daer in onbolmaecht is / dat 
Yost doo de volmaecktheypt Cheiſti bedeckt: 
ende wat fimerte ofte onveprichept daer m is/ 
Die Woet dao? de reprnichepe Cheiſti afgewiſcht / 
foa dat ſulck in het oordrel Gods noch onder- 
ſocht nach gherekent en wort Als nu De fchult 

» opper, Alet overtredingen is wech genomen / dao de 
gtnge ner Welcke Be menſchẽ verhindert wordẽ pet Loot 
— te bꝛenghen dat Bode behagelick zy: ende alg 
Cen ee oock ber ghebreck Ber anbolmaechthept ig bez 

—— ip graven / waer Boo? oock de gaede Werchen plez 
be ghereb⸗ ghen ontrepnicht te oden : fag Worden de 
hadreker goede wercken die de geloovige doen / recht 
in baer fers Beerdich gheacht / of (welck even foo Geel ig) 
ben / ofte opde tot vecht weerdichept ggerekent. 
Behe 9 + ff dat nu pemant mn dat bobe·geſchre⸗ 
ber emde VEN argument teghenworpt om daer mede De 
ele te fas rechtbeerdichept des geloofs te beftormen: ſoo 
Iwelt a ich ten eerften vragijen of de menfche wordt 
acijtich is. rechtveerdich geacht om een heylich werck ofte , 

Het III. Boeck, 

dat Gp daeram fander eenige hulpe der wercken. 

Eol.150, 
twee / alg hp in de ander wercken fijns levens 
se overtreder Der Wer ist Dat Ware veel te onz 
redelick. Cen anderen fal ick zagen of De men⸗ 
ſche oock om veler goeder wercken Mulle Wort 
rechtveerdich geacht / als hp m eenige overtre⸗ 
Dinge fchuldich is. Miyn tegẽſtryder enlalaac Ber. 27.25 
Dit miet dorven feggen/ dewijle de Wer daer te: Sala.z. 1o, 
ghen roept ende vercondicht/Dat alle menfchen 
Berùloect zijn Die niet alle de geboden der Wet 
tat het laerfte toe bolbracht en geben. Bauen 
deſen (al ick voorder camé ende vꝛagen of vaer 
aoc eenich goet werck des menſcheñ is dat met 
en verdient ban onrepnichep: vf.e anvalmaects 
hept geſtraft te zijne, Ende Goe ſoude ſulcx con⸗ 
neu zijn vaag de ooghen Gods / vaa? de welche 
aack ſelfs de ſterren niet reyn genoech / noch de 
Engelen niet rechtveerdich ghenoeh en zyn? 
Alia (al Gp maeten belijden dat daer geen goet 
werck deg menfchen en is / dat door de aenhan⸗ 
gende overtredingen / ende Dao ſyn epgen on: 
dolmaecktgeyt/ net onreyn ende befmet zy / ſoo 
dattet de eere der reehtucerdichept niet en can 
behouden Iſt dat het openbaer is dat het daor Ofte / fn 
de vechteerdichmakinge des geloofs comt/ — 
dat de werché die anders onrepn/ onvolmaect / Bet gere, 
ende niet alleenlick gheen lief ae weerdich maer kent door 
each onweerdich zijn Boor yet aen chyn Gods EOL 
Aan /worden tat rechtveerdicheyt ghere⸗ wegen de 

nt. wat willen ſy de rechtveerdicheyt Der gerechticz 
wercken verheffen am de rechtveerdichent des Er 4 ze⸗ 
gheloofs te niete te maten: ſonder be welche fp Et aren 
te vergheefs (ouden op De rechtveerdichept Der ercke bpfäz 
wercken roemen? Dillen (peen Woer ghebroet⸗ der niaer 
fel maken / ſo Dat de kinderen haer moeder doo⸗ gbeiickad 
dent Want daer coe ſtrecken de woorden onfer 
gobloofer;tegenfkcijderen; Spen cannen nict 
berfaken dat de recht veerdich makinge des gez 
laofg ig het begin / de oorſpꝛonck / Get fonda⸗ 
ment/de oorſake ende ſubſtautie der rechtveer⸗ 
Dichept der wercken. ende nochtans beflupté ſy 
datde menſche mier en wort door her gheloove 
gerecht veerdicht / om Dat de goede \mercken ooc 
tot rechrveerdichept gherekkent Worden. Soo See dari, 
laet ong De beufelingheraf laren /ende belijden Fes oe, 
dat de waerhept is te meten / iſt dat de recht⸗ rechtocers 
beerdiehept der wercken / hoedanich fp oock dich / mee 
geacht worde / ffeunt op De vechtbeerdichma- gren, Det 
kinge bes gheloofs / ſoo volcht daer upt dat fp enk, 
Daer daor miet vermindert /maer Beel meer ver⸗ maer ooch 
ſterct ende beveſticht mozt/Dewijte haer cracht ALL, ſone 
te crachtelicher gefren mort, Wp en (uilen gock wercken. 
niet dencken dat de werckẽ nae De onverdiende 
rechtbeerdichmakinge alſoo gemefen worden / 
datſe oock daer nae ſouden in de plaetſe comen 
am Den menſche te rechtveerdighen / ofte ſulck 
werck met den gheloove deelen, Want ten zn 
dat de rechtveerdichmakinge des geloofs alt hk 
bliy ve / ſo tal de anrepnichept der wercken ont⸗ gn dien 
Becht warden, Ende hier men is gheenonghe- Gn _woze 
fcBichthept / maer came feer mel over een / te Beebe ole 
weten dat de menfche alfoo mort doo? het qhie: reehrichevt 
loove gherechtveerdicht / dat hy niet alleenlick der geloos 
rechtveerdich en zp / maer bat oock (ne mere: DIDEN 
— hare Weerdichept rechtveerdich gez mac is 
acht warden. fEucrz wife 
zo t Op deſe wife fullen wy toe laten Dat niet fe bat 15 
alleenlick een Deel Der vecitveerdichepdt in de AAO, 
wercken zp (Get welcke onfe tegenftrijders wil⸗ aengenacm- 
len) maer datſe Gode aenghenaem ende beha⸗ is:enve met 
ghelick zijn / ghelyck ofte volmaccht Waren, MAAS 
Waer iff bat Wp ahedachtich zijn op War fon- doorhet ge= 
damen haer rechtveerdichept ſtaet / foo ſal alle leave’ foo 
(warichepdt wech ghenomen zón. Want he: Wreker 
werck begint dan cerft acngijenaem te zijne als ver Geren 

et met 

Tob,4.18, 



a 

Cap. 17 

het met vergebinge Het feplen wordt aengeno⸗ 
met, Ende waer unt conit be vergebinge an: 
ders / dan om dat Got ens ende alle onſe were: 
ken aenfiet in Chat? Baeraingelijek wp ſel 

‚be im Chpifto inghelhyft zijnde FDaerom recht⸗ 
Beerdich verſchynẽ boor God! om dat onfe on⸗ 
gherechticheden door de onncoſelheyt Cheiſti 
ghedeckt worden: alſoo oock onſe Mercken zjn 
eñ worden geaeht recht veerdich / oni dat alle de 
gebreckelickheyt Die daer in is door de ſupper 
Bept Cheiſti bedecht ende begraven zijnde / niët 
toegerekent en Wordt. Alſo mogen wpte rechte 
feggen/ dat net ‘alleenlick wp / maer oech onfe 
wercken deer hef ghelaove alleen gherechtveer 
Dicht worden. Fu itt dat defe rechtaterdichept 
des gheloofs / ſobdanich als fp is /fómt vpt den 
gheloove ende omberdiende rechtvrerdichma 
kingesef daer op’ ſteunt: ſoo moer fp daer onder 
beflaten zijn/efì als cen bzucht daer ban geſtelt 
Wapen, foo berre iff bat (p ſoude behangen verz 
Beven te Worden on: Die te niete te beergen / oft 
té berdupfteren. Op defe wijfe als Paulus vrl 
crachtichlick overwinnen Dat onte rechtucer= / 
Dichept is in de barmbersichept Godee / ende 
niet in onſe wercken gelegen /foo dringt hr ſeer 
op de woorden Bavidg, daer hy ſeyt: Salich 
zijn de gene Der welcker ongerechticheden ver: 
geven zyn eñ der Welcker zonden bedeckt zijn, 
Salich ig die/ben welcken de Weere geen zonde 
en geeft toegherekent. Iſt het dat pemant hier⸗ 
entegen wil onrellicke veel plaetſen tegen wor⸗ 
pen/ in de welche de falichept fchijnt deu were: 
ken tobgeſchreven tc — deſe sijn: Sa⸗ 
lich ig de man Die Der: Heere zeeft / die Den ar: 

men barmbertich is / dre niet en Heeft in dẽ raet 
der godlooſen gewandel / Die ver ſoeckinge ber: 
draecht:Salich zijn De gene Die recht cũ opzech- 
tichept Doen / vie onbeſmet / arm Ban gheeſte / 
ſachtmoedich ende barn:bertie zn / Cte. daer 
mede en ſullen fp wiet maken vat het ghene dat 
Paulus fept niet Waer en fp. Want dewyle al- 
lede werckẽ Die Dact in gepreſen worden nem 
mermeet alfo in de menſche en ‘jn bar hp daer 
om ran Gode aergeracm ſyn / fe blyft Be men: 
fche al: út ellendicty / ten fp dar hp doo de ber: 
ghevinghe der fonden upt fijn ellendichept verz 

L loft wogde. Bewijle dan alle De ſalicheden Die in 
Der leGdbet de Schriftuere ver heven eft gepreſen worden / te 
Des derden Vergeefs fn eñ te neder Lallen/ fo dat de men- 
argumenis sche van niet eene en can vꝛucht on fangen / tot 

dar hp de falichept door De bergevinge Her zon: 
den berereghen heeft/ daor de weleke De andere 
falicheden plaetfe geerijgen: foo volcht hier upt 
Dat dete met alleenlie de opperfte en voorneem⸗ 
ſte / maer oock de eenighe gheluchkichept is : ten 
{p datmen wil dat fp ghecranckt ende te niete 
Wopt door de andere Die in deſe eenige geleghen 
fijn. Qu is daer beel te min oozfake Macrom 
Wp fouden fwarichept hebben om dat de ghe⸗ 
loovig be dickmael ghenaemt worden / recht⸗ 
veerdich. Ick bekenne dat ſy om de heylicheyt 
deg levens worden rechtveerdich ghenaemt: 
maer dewyle fp meer nae De rechtveerdichept 

Bont, 4.7. 
Wal. z2er 

Prialirz.r 

01 

Matthe5.3 

TC’ beftnpt 

Hoe de ghenade Chriftí ontfanghen wort, 
SE 

loove alleen, Maer watew iſlen fp dan Paulum ende Pacobum maken tegen malnande ẽ ſirhe B ecurte* bende It dat p Jacabum ho den boog eenen W'woorr. bienaetCBifti/faa moeren fp ſyne moorden al- aen ernen 
ſoo nemen/ bat{e tegen Chriſtum die daor Der: Hwafrer ez ment Pauli ſpreeckt nei en ſtrydem De Geeft es EAN 
betupeht door deer mont Pauli / bat Abraham en benaast 
beeft daoz het geloope ende ntet door de Werd: fteivende 
hen rechtbeerdichept bercregë Boor Gad zende Gons 3 
wy leerẽ oac bat alle de menfchen boor het ge⸗ vm. as. 
loove / (onder wercken der Wer- gherechtveer⸗ 
Dicht Worben. Dele (ele Gheeſt leert doo? Na mom 3.25, 
cobum dar de vechtbeerdichep: Worahesert oock 
de onſe / is in de Mercken /ende niet alleenlick in 
bet gheloove gelegen, Wet is feker dat de Geeft 
tegben hem felven niet en fEct. Welch fal dan 
de recht veerdicheyt hier van zijn Wet mare onz 
fen tegenſtryderẽ genoech / waert bat fp conden 
de recht veerdichept des geloofs te niete makë/ 
he welche Wp toectzen feer flercheliek re beveftiz 
gtsen: maer fp Dragen feer clepne ſorghen em de 
conftientie Gare geruftichept te gheven. Wacr- oe tweede 
om fietmenfe Wel tegẽ de recht beerdichent beg Antwaozt. gelgefd ſtryden / maer hierentuſſchen en ſtee —— 
len fp gheenen regel der vechtueerdichept Maer kere ruclz 
in be confcientien mochten haer felben houder, ke niet feer dLaetfe dan triumpGeren alfoatp millen / foo Pel 
Verre fp Van gheen ander oberwnminghe en baorve bes 
connẽ roemen/Ban dat fp alle fekerhept deg gez ruſtichent loof hebben veels genomen. Woer dit (al jen Ber confrise 
een ellendighe overwinninghe Weten / als hen aen ers 
bet licht ſal uptgebluſcht zijn / endede Weers 3o/fan fo de 
fal be duyſter iſſe ber leugenen laten over hen 85E bald 
tomen:maer foo waer de maerbept Bods vaft oder bes 
ſtaet / daer en fullen fp geenen Doortganck heb⸗ ftcgden. 
ben. Ich ſegghe dan Dat de fententie Bacobi de 
welche fp alchjts alg eenen (chit vaorwenden/ 
hen niet een Jap? boogberlich is. Eñ ap bat dit 
openbaer worbe/ fas moetmen ten eeryten aen- ts genome fren / wat de Apoftel Jacobus Loop Heef:/ ende vet het 
tot wat eynde hy de Wooyben Mpseeckt:daer nac lied 
moer men fien waer in fp Dmalë.Bemijle daer freie geese 
doe Vele Waren bie haer ongeloobichept opentz bi. 
lick bewe en / de wercken die den gheloobighen 
epgbeutlick toe comen / verachtende ofte verlaz 
tende (Welch quaet plecht altijt in de gemepnte 
te zijne) eñ nochtans met af en lieten balrchez 
lich op den naem Des geloefs te roemen : foo 
befpot arn hier dit dwaes betrouwẽ. Sa 
ig dan fijn voornemen niet de cracht deg waer⸗ 
achrigen geloofs eenich ſins te bercopten (maer } Pe tuele: 
te bewijfen hoe ongbefchichtelick fulcke beu e⸗ neee te. 
laerg Der pdelder beelde ende fchadume des ge- dzoch van 
loofs /foo veel toe fchaöven/Dat fp daer mede te De 
vzede znde / hen fele bpeliek tot allerlep zan- Lite onz 
den lieren Vallen, t Als dit Wel acngemerct ig/ + zn bet 
fe en fal het niet (waer zijn te aemmercté waer —— 
in onfe tegen ſtryders ſeplen Want fp bedeiegẽ pet etude 
ben feltven tweeſins:ten cerften het oort che- he wart ais 
loove, tet anderen Bet Woot rechtveerdich- hier geuo⸗ 
makinge,t” onrechte verftaende.+ Ws Jacobus He „boo daer het gheloove noemt / ſoo verſtaet bp daer maen dooe 
door eenen pdelen Maren die verre vã de waer⸗ toclatinge. 

Be derde 
antwoort 

ſtaen / dan De rechtveerditheyt bolbrenghen: too | achtichept des geloofs is ende dat doet hp Hanz elis, 
betacmt het Bat defe rechtbeerdichept/fulck alg | een toelatinghe Daoy de welcke Be fake niet ver⸗ 
ſxis / der rechtveerdichmakinghe des gheloofg cort en wordt. Wet welche hp Ban den eerfter 

et bierde Plaetſe gebe /op de welche fp gefondeert is /ende 
Bement Van de welche fp heeft het ghene dat fp ig. 
Baht um A1 daer ſy fegghen dat ong noch beel meer 
den bef fWaricherte comt upt Paroba / ale die met 
des %pos openbare moorden teghen ong ſtrjt. Want hp 
frets Jaco: leert dat Abraham ie upt de wercken gherecht 
ae. 14, Peerdicht: ende dat wp oac alle upt de werchert 
emdezi,  gerechtdeerdicht mozden/ende niet unt den gez 

Apo⸗ 
ftel Pans 
nm is tgez 

aë bewijſt met defe Woodê:*Wat voordeel ift —— — 
mijne broeders / iſt Dat pemant fept Dat hy het ende mis 
geloove heeft/ende en heef: de wercken niet?WJp det — 
en ſeyt niet : Iſt bat pemant bet gheloove heef, Chaume 
fonder wercken : maer / Iſt Dat pemant fulcr toe onge 
roemt, Ende wepnich Daer nae fpreecht hp gereeitie: 
noch claerlicker ‘Daer hp fulch gheloove befgat- ZERE, Acts 
tenbde/dat erger maeckt dan des Dupvels we⸗ « zac. 3, 

tenfchap: 



Gap. 17. 
tenſchap: ende ten laetſten als dat hp een 
Doot geloove. noemt, Maer upt fijn bez 

Het IL, Boeck, 

hꝛhvinge machmen genoech verftaen Wat. fch2 
Bp wilfeggen: Ghp gelooft(fept hp) datter 
een Gobig. Doeywaer iſt Dat. in ſulck ge⸗ 
gheloove niet anders berbaet en wort dan 
Datmen gelooft Dat daer een God ig/ fo en 
ift-gheen Wonder dat het niet en rechtveer⸗ 
Dist. Ende alfmen fept dat ſulcke geloo⸗ 
ve niet rechtveerdich en maeckt/ Daer door 
en Wordt het gelsobe Der Chziftenen niet 
vercort / het welcke een veel ander natuere 
Heeft. Want hoe rechtveerdicht het Waer: 
achtich geloove / anders dan alg het ons 
met Cheiſto bereenicht/op dat Wp een met 
Hem geworpen zynde / ſynder rechtveerdic⸗ 
hept deelachtich worden? Soo en recht: 
beerdicht dan Get geloobe niet om Dat het 
eenige kenniffe deg Godlicken wefens ont: 
fangen Geeft : maer om Dat het op De ſeker⸗ 
heyt der barmhertichept Gods ruft. 

Wetawdee 12 Nogen hebbe wp het wit niet geratct/ 
bedzocbis ten zy dat wpeerft De ander Dwalinge ope: 
renten nen. Want Jacobus felt de rechtveerdic⸗ 
EROP, makinge eenfbeelg in de wercken. 1Daecr ift 
daken dat Wp willen maken dat Jacobus met an: 

De ooꝛſa he : ï N j ⸗ — wp het woort rechtveerdichmaken hier an 

dityraakan. ders verſtaen Dan bp Paulum. Want Pau⸗ 
gejende Ja: lus leert bat Wp gerechtveerdicht worden / 
tobusban alsde gedachteniſſe onfer onrechtveerdic⸗ 
ber reeet hepdt wort uptgewifcht/ ende wp rechte 
bandelende Heerdich gheacht worden. Hadde Jacobus 
ban Abrahã hier opgefien / foo foude hp verkeerdelhck 
—— pan HEE Moſe vosrtgebracht Gebben/* Abra⸗ 
borovsenen ham gheloofde Sode ect. Want hp voecht 
niagt det ge ſjn woorden aldus te ſamen: Abraham 
kechtishent. heeft doorz de wercken rechtveerdichepdt gez 
Eentje. Eregen/om Dat Ge nit getwfelt en heeft 
erve openba fDnenfone nae Gods bebelte offeren. En- 
ïngeder fel De alfa is de Schzifcuere vervult de welcke 
2* fepttdat Abraham Geeft Gode gelooft / en⸗ 
ende23. de dat het Gemis tot rechtoeerdichept gere: 
S@Gen.ise6 Kent, Iſt dateen dinck nieten can eer zjn 

dan fjne oorſaken / waer upt ende waer door 
het comt/fo moet Moſes te Dier plaetfe bal: 
fchelic betupgen dat het geloove was Aba: 
he tot vechtbeerdichept gerekent / oft hp en 
beeft door de gehoorſaemhept Die hp inde 
offeringe Iſaacx bewefen heeft/geen rechte 
beerdichept verdient, Abzafam was doo 
ſyn geleobe gerecht veerdicht / doe ſelfs Iſ⸗ 
mael noch niet ontfangen en Was / de welc 
groot was eer Iſaac geboozen wert, Hoe 
fullen Wp dan feggen dat hp reehtveerdic⸗ 
bept gecregen Geeft door De gehoorſaemhept 
Die hp lange daer na be werfen heeft! Daerõ 

‚ moet Gacobus de oꝛden qualyck berkeerd 
hebben (het welche niet geoozloft en is te 
dencken) ofen heeft niet Willen ſeggen dat 
bpalfoa is gerechtheerdicht geweeſt / dat 
Yp foude de verdient Gebben rechtveerdich 
geacht te worden. Wat fullen Wp dan ſeg⸗ 
en; Boorwaer het fchönt dat hp niet en 
preechkt van de toerekeninge/ maer ban de 
Berclaringe der vecht veerdichz. de menſcht 
gelöck of Gp fepde : Die dao? het waerach⸗ 
tich geloove rechtveerdich zpu / Die bewe 
{haer vechtveerdichept dooz gehoorſaem⸗ 

Seſemma Deptende goede wercken / ende niet Doop eer 
ban be ham: HEN naeckten ende gedichten (chin des gez 
zelingbe ves loofs. In ſomma / hp en handelt daer niet 
ooltels Ja op wat wife wp gerechtveerdicht wozden: 
Aan. 3.29, Maer hpepfcht ban de geloovighe een wers 
Galc,ip Kende rechtugerdichtpt.Cnde geldeh Paus 

uws ve dere plaetfen der Schaiftuerc/ ende oock 
Porter van met hem ſelven overeen come/ foo moeten 

| 

tak Fol, If Te fi 

tus leert dat wp fonder hulpe der wercken 
gerechtbeerdicht worden. Alſoo enlĳdt 
Jacobus uiet dat Die vecht heerdich geacht 
wozden/ die fonder gheloove zjn, Als wa 
Dit aenmerthen / fo Wozt alle fwarichept 
ende twbfelinghe wech ghenomen, Want 
voognemelick hier mede bedriegen onffe tez 
genſtryders hen felben/ te weten / Dat fp 
mepuen dat Jacobus De Wife Der recht⸗ 
veerdichmakinge befchabft « daer hp niet. 
anders en Wil dan de verkeerde fozgeloofe 
hept ende geruftichept Wwerh nemen / daer 
mede Die bebangen zyn / Die om Baer verz 
achtinge der goeder wertken te bedechen/ 
het gelvobe pebeliek voorwenden ende Daer 
op roemen, Daerom op wat wite fp de 
Woozden Jacobi drapen/ pen connen daer . 
upt niet anders Dau defe twee fententien 
trecken/te Weten/ dat De pbel ſchaduwe 
ves gelooft niet en techtbeerdieht : ende 
dat te geldovige met fulche gedachten niet 
te vꝛede en 5hjn/ maer door goede Werchen 
Deest eine dh he 
134 Dit felbe gevoelen voort⸗ et s, 
bzengen vpt Paulo / darten helpt Gen niet, —— 
te weten/*Dat niet De hoorders / maer cexe 
doenders der Wet gherecbtueerdicht woz Krom2rs 
dert. Ick en Wil mp hier niet helpen metde vac.r.z2. 
antWoozde Ambzoſyh / de welcke fept dat dit Keet, 
Paulus geſproken heeft/ on: Dat Get geloo⸗ 
be in Chriſtum isde ver vulliughe der Wer, 
Want it ſie dat fuler miet enig dan een 
uptblucht,De welcke niet noodich en is/Daer Air, 
een opé wech betept is.De Apoftel (preecht were ker, 
daer tegen het dwaes betrouwen der Gos claer: ve, 
Den / Die op de entkel henniffe Der Met fr dee Ape: 
roetnden/ Hoewel fp daerentufiehen grocte 1 
berachrers Der Wet waren:Paerom om 
dat fp niet foo feer en (ouden hen felben bez 
haghen doozde naeckte Wetenfchap Der 
IDet/ ſoo vermaent hpfe dat nietde Weten» 
fchap/maerde onderhoudingbe der Wet 
ghefocht wozdt / iſt datinẽ in de Wet rechts 
beerdichept fgecht, Wp fpzeken voorwaer 
daerentegen niet/ dat de rechtbeerdichept 
der Wer im de wercken ghelegben is : noch 
oock ſelfs hierenieghen/ Datin de weerdic⸗ 
heyt ende Berdienfteder Werchen rechte arrwoors 
veerdichept gheleghen is. Maer Get en ig be weicke 
noch niet bewefen dat Wp boog be wercken piAstdelse 
gherechtveerdicht worden / tensp Datmen sonnet gene 
pemant voortbrꝛenghe die De Wet volbracht 

Berite 

bat 
Geeft. Dat Paulus niet anders gevoels wekt. 
en heeft/ dat ſal het vervolth ende de tfa- Weerom 
menboegingbe ſynder woozden ghenoech veulus futs 
betupghen. Als bp bepde de. Fobeuende vm Aer” 
Hepdenen int ghemepn hadde ban ourechte vzupes bevin 
beerdichept overwennen / foo ſpreecki bp 
daer nae ban elcken bpfender / feggendes 
bat de gene Die fonder Wet gefondicht bebe 
ben / fender Wet bergaen / het welcke den 
epdenen tee guam:ende Dat de gene Die in 

de Wet gefondicht hebben / door beet vers 
ooꝛdeelt worden / het welche den Goden toe 
tomt, Qu omdat de Joden haer obertres 
dingen door De bingeren fiende / alleenlick 
op de Wet roemden:foo ftelt bp daer bp dat 
feer beguaem Wag/te meten : Wat de Wet 
baerom niet ghegeben en was/ op de ghene 
diefe alleenlic gehoort hadde, fouden rechte 
veerdich WozBen:maer dat fp dan erft zou⸗ 
de vecht beerbig zin/als fpder Wet gehoor⸗ 
faem waren; geſyck of hp — t ap 
rechtpeerdichz. in De Wetẽſo en ſiget op het 
gehoor niet / het welcke in hem felbenban 
glepnder weerden is:maer Boet De wercken 

é €: Do 



Cap; 18 

pos be welcke ghy meucht Betbijfetr dat de Wet 
web te beroheefs pegehen en is. Betwúle fp hiet 
ûr álle gebgethelfC waren / foo Holchde der npt 
ad Aah aA oft taten. So 
gidetmen Dan eer vert cortttarie dtgumert npt dé 

Paul makeri/te Weten/ aldug-We vecht heer? 
dicheyt der Wet ig in De bolmaecthept der terr: 
Ken gelegenniemaut eu cart Eoemert dat hp doo? 
de Wetchen der Wet genoech Doet: Doo en cort 
tan upt de Pet geen rechtheerdicheyt Ae 

Vet ſeſſe ar 14 Mu ſtruden ſy tegerſdus mer die plaetſen / 
gumentis (pbo twelche de geloobige haer rechtbeerdicheyt 
Bor de piact: ſouteltk hoo?t oordeel Bote Hellen om te lärer 
f:n/ive «_onderfoeche/ Ade behooder sta die geoogdeelt te 
meleke De ge worden. Geliick als Davin ſeyt “Deere aozdtelt 
erteebrtede. tmp Mae mit vechtbeetdichept/chBe ae mij ou 
bipmoevih Hoofelhept Die in my (9. Item: * Heere berhoort 
Ke borgt oo7 mijn rechtbeerdithept. Bhp hebt mij herte bez. 
teanberer Woeft/ ende des nachte verſocht/ oe Daet eit is 
Ben; bijen: geen origerechtichept in mp gedonden. term: 
gen ende De deere Lal mp bergelden Hac ntt rechtbeer⸗ 
gegeten dichept ende nae de vepniichept minder handen. 
Be felbe met. Waut ich hebbe de megen des Heeveri bewaert/ 
Heer ſoude 
Hanbeteis. 
* Dfal.7.9 

We Derde 
ant woort / 
weicke bet 
arginnert ge fit? 
bupest te- 
gen be tegen 
Spiekers. 

Bod. Tek falonbefimet zn /ende mp (elven hee: 

Pfal,1B.21 amp Beere/Waut ick heb in món onvofelbept gez 
PAL Zón wandelt. He en Geba suct gefcten mer mannen die ' 

leugenathtich wareu / it eũ (al niet ingaen met be- 
Vſal,6.. gene Dieorwecht doen. Eu berderft min ziele nitet 

_ met de godlooſe/ noth mijn leben inet De bloetgie⸗ 
“5 iahe mannen in des weleker handen ongerech⸗ 

ae, ottehept fe/der welcker vechter-haut bol gefchent: 
An bocen/ Keris. Maerick heb ouncoſelick gewandelt Ick 

Woetche hout Geb boven gehandelt van das betrouwen datde 
m een at: Heplighen ſchuuen euckelttk uxt de wercken te 
merekunge gemert, Ende etzwgeniſſen Diep, nu bier 
dep omftans voortgebratht hebben / en ſullen ons niee ſeer Ber: 
Bisbepte hinderen / iſt dat wiſe verſtaeung hacer gelegent⸗ 

hent ofte circonſtautie / de welche tweederlep is. 
Es, mett ſyen willen niet dat gantfchelick alle hae Á 
Pr scloobiaë ve speechen óftder ocht wozden/ om ae den Îoop 
tgertepte haers gantſchen levens berdoemt / of geabfol: 
Sobs een by hᷣtert/erde quit geweſẽ te worden:maer fp bren⸗ 
fonberefahe gen gen ſonderitene fake boog het vorder din te 
eacgat ves laten onderſoecken. Ende fp en: ſchruben hert 
pregelgektn felven geen rechtbeerdicheyt toe nae de Godlicke 
ge Die fp met bolmaeckthept/ maer upt De Hergelfjchirige Die 
Berboofen cp mee de Boofd ende gobloofe waken. Tent eerfte 
ten fp beer. alſmen vaude rechtbeerdithmakinge des men⸗ 
koe vaneges ſthen haudelt fo er Wordt niet alleenlick ber⸗ 
ercriubeot. deht det de ſaue des wenfehen in eenigen fons 
„onde petkehen fiche goet zy maer dat hp út (jn gant: 
ſche lebertvetbrbeerdich zp. ‘Pact als de heplie 

dgden hef oordeel Bode aentoepert om haet ono⸗ 
vers Gelhept goer te maken / ſoo en (ellen fp hen ſelben 

Mier ſonder eengeſchult / noch ontſtrafſe⸗ 

— 

Ken 

lit maer afsp het betrouwen haerder ſalicheyt 
in zin inchel goetheyt geſſelt hebben / ſoo bebelen 
ſy hem nothtens de fake doer in ſy outſthuldich 
Inde / verdzitkt wordẽ / betrouwinde dat hp eert 
wischer ende heſchermer Der armen is / die tegen 
reden ende recht beticht Woven. Ende ats 
fp hen ſelven rde hare teghtuſiriders boog het 
enſchijn ovg ſtellen / ſo roemen fp niet ban 
een onn eoſelheyt die der cxxnicheydt Godefovbe 
gendeth boen/ afg fp va Sin greuoicheyt onder⸗ 
focht ware’ maer drwile putten bat haer op⸗ 
Kerbtichept/rechtveerdichept onde ſuxverheyt fal 
hoben hottden tegenſirders Hooebept/ origee 
„Kbteitbér rende bedaochs one bekent ende aat 
cin pe ti Re Ar Af God tot ee: 
nen Achter cuſſchen bert tnde Mare bpanden 
AEAOFONRE Le, AlfD0/ als Eabid ſeyde tot Zaul: 
dd 

am 26. 
13, 

Hoe de ghenäde Chrifù ontfanghen wort, 

ende en heb niet boofelich aſgeweken ban mon.) godleoren gebepufthept te befchermen/ Gote tot 

eraser waren ban mon ongevechtichept Stem: @ogdeelt | 

De Heere vergelde ceren pegelicken Hat it 
techtbeerdichept enbewaerhept : fo eit Was sn 
mepnige néet bat God foube ernen pegelichen op * 
hem felhen orderfottken/ ende na ſpne berbtend 
ſten vergedden maer hy betuychde bp Hert heere⸗ 
‚boe groot ſpyn onmoofelbepdt: wag / vergeleken 
zunde bp Sauls ongerechticheyt Ende Paulus 
ſeibe als hp roemt dat hp eert goede getupgentf, Zetor r‚raì 
fe finder corifttentie beeft/Dat hp met venboudie- 
bept ene opzechtichtpt gemandelt Geeft in be qe” — 
meynte Gods / ſo en wil hp op ſulckẽ voË miet boot - 
bet genſchn Gods frac : waer door Der gou: … 
looſen laſter inge bedwongen sinde/hetupeljt hee — 
tegen aller menſthen quaetſppeken fGut getvou: , 
ichept ende oprechtichept/ be welcke bp wiſte 
Dat fp Der Goddelicker goedertierenheydt aenace 
ugem Was/ Wart op fien Wat hp op cen ander … 
plaetft fepot/ te weteh/ Dat hp heen, (elven nit e4 fchuldich en keude/ maer dat Gp daer. boog nict =S + 
gerechtbeerdicht err Wad, Wart hp verſtout dat 
Bet oordeel Goͤds / berre het crânche menfchez 
licke berſtant te boben gîtek. aerom hoewel Alſoo noch⸗ 
be Bodfalige om haer oitnoofelhepdt tegen Der tans dar (ja 

Goboiêmoe … 

eener: getrpoe ende Bichter acuroepen - marhe oren eten 
tang als fp wet Gon alleenlick handelen / ſo roe bertudept. 
pen fp alle eendrachtichlijtk: Beere iſt dat glyp WIA. 13004 © 
wilt oe ongwechticheden aeumercken: Beere Wie 
falbeozu blijken ftaende 2 Item / En treet nier 
in et oopdeel met wert dienſtknechten want 
niemant die leeft cat fal boog in aeuſchin gerecht⸗ 
veerdicht mozden. Ende op hare wercken gheen prat, 63,4: - 
betrouwen hebbende / ſingen fp geerne: Beere u 
goetbept is beter dan het het leben, 
15” Daerom zijn ooc andere plaetſen Die den boz Ket laetſte 
bengeſthreven piaetſen niet ongelijek en 3Gn/doog Araumeurie 
be welcke pemart och foude mogen berbindert.” Be gerupses 
zun Salomon feptdat de ghene die in geheelheyt v:ffens tetes 
ende opzeebtiehg.wandelt/vechtveerdich is, Jtê/ kebenwee 
bat in den weg ber recht veerdichept bet lever 1e/ Buigen See 
‘ede Dat daer: in geert Doot ent fs. Alſo ſeyt oot E⸗ tecptichepe 
zethie/* Dat de gente die vecht oogdeel ende vecht: boefcbidber , 
herrdichept boet /fal ontwófelie leben. HPp en ber: gron zoon 
faker noch at verdupfieren geert ban Defen: maer. ende 12,28, 
laet eert upr alie Adams kinderen booetcomten met pee) 
\fnleke geheeſhet S(t dat Daer niemant cute) 5:77 
foo moeten ſy alle bant booz het aenfchin Gods awoon/ 
bergaen ende verderben / ofte tot fp barmbgettice var ute: 
heyt haer toevlucht nemen. Hierentuſſchen en fveurturt 
betfaken wp oock fet bat De gheheelbept der ghe· Pps PARE: 
loobigen / hoe wel fp maer haff ende onvolmaecht ecengeprs 
is/nothtans her eers boorderinge tot de onftraffe? uret dat de 
lichbept zp. haer Waer vpt comt dat anders dan Werther bez 
om dar od de Werther der gener Die hp tot het Rt hese 

Blal.143.2 

‚ Berbont ſhnder genaden Heeft aengenomt / nier en Schoo ſce⸗ 
onberfoeckt ma bape berdiertenmacr ontfargtfe Tons ries 
tto fijn baderlicke goedichept: NP aer mede Wp niet arnrenmge 
allcenlich ert berfteen dat de School · leeraers lee: tot fulcken 
ven/ te weten / dat be wertken haer cracht hebben Verrbern 
tan de genade Eods dieje acnnecmt, Pant als worden, 
fp alfoo ſpreken / ſo verſigen ende gevoelen fp dat 
be wercken bie anders (oudt upt het berbont det 
Wet nier genocchſaem zyn om falfchept te gecrij⸗ 
gen / noth teus bed? De genneminge erde geweer⸗ 
diguige Gods tot ſulcke hoocheyt berheben wor⸗ 
ben. MWoaer it ſegge dat fp doog andere obertredin⸗ 
gen (nde Doos haer eygen onxeynichz beſmet zyu⸗ 
de / geen weerde ent hebben / andens Dart om Dat DE 
Veere fulche (metten ede onvepnichept vergeefs: 
Eet welche is den menthe onverdiende techt- - 
beerdiehepdt geben. Hier Woven ooc te onthde 
tribe onbequsmelitk Die gebeden des Apoſiels 
vboortgebratht/ in be weltke bp den gheloobigert 
foo groote voimaccktheyt Wenfcht/ Dat — 



Cap.18. 
ſthuldith ende onſtraffelic worden in de dach bes , 
Heeren. Wefe woorden waren Wel ſeer gedreben 
ban de Celeſtinen / omte bewijſen dat de menſche 
machtot volmaecktheyt der rechtveerdicheyt 

td 14. comen in dit leben. Maer wp ſullen na Anguſti⸗ | 
be3 18 jum met copte woorden avittmoozben / Dat tp | 

mepnê tot deſe ſake genoech te zjne: te weten DAE 
alte Godſalige wel moeten Daer na ſtaen / op Dat 
ſp namaels oubeſmet ende onſtraffelit verſchiuẽ 
vᷣoor het aeuſchin Gods. Maer dewyle den als 
berbeltert ſtant defes tegenwoordigen lebeus / niet 
anders en is dau eenen voortgauck nae De vol⸗ 
maechthept / ſo ſegge ick Dat wp dan eerſt daer 
toe ſullen comen / als wp Dit ſondich bleeſch afge⸗ 
lept hebbende / ſullen voltomelick dert Heere aen⸗ 

De bol⸗ mn Nochtaus ent wal ick niet hartneckich⸗ 
macentpept lic ſtriden tegen Den genen die den Bepligen Wil 
Dec bepligen Der naem der bolmaecthept toefchrijver :f0 vers 

k ve alg hp die ooc mil met Auguſtino beſchriven / 
Libad Bo pe melche fept aldus ·Ais wp der Bepligen deucht 
nif,zCap-7 bolmaecthept noemen / fo behoort totde bol- 

maecthept ooc / DAL fp in der waerheyt ende in 

— haer onvolmaectheydt beken: 
rt, 

Het xviij. Capiteel. 
Darmen om dat God den wercken loon be- 

looft,verkeerdelic daer uyt befluyt, dat wy door, 
den wercken rgdhtveerdich worden. 

Let ons wu tomen tot de ſententien die betuy⸗ 
Keuwojpi, gẽ dat God fal eenen pegelicken na fijne Werc 
e kent vergelden: Gelic/GEen pegelic ſal outfangen 
—* 16, Dat hp gedaen tt zijnen lichaem/het zp goet 

2 goz,s.ro Oftquaet. Lof ende eere (al wefen den geuen Die 
Vom.2.6. goet doet / maer berdruckinge ende benautheyt 
Aoau.5.2. ober alle ʒiele des menſchen die quaet doet. Itein 

Die ſullen goet gedaen hebben / ſullen tot de we⸗ 
deropſtandige des lebens gaen: maer die quaet 

25.34 fullen gedaen hebben / tot De wederopſtandighe 
der verdoemeniſſe. Item / comt ghy gezegende 

mijns Baders: want ic hebbe hongerich geweeſt 
ende ghy hebt my ſpijſe gegheben: itck hebbe 
dorſtich gheweeſt /- ende ghp hebt mo te Deine: 
ken gegheben / ett. Ende hier bp willen wp oock 
ſtellen de plaetſen die het eeuwighe levert noe⸗ 
went eeuen loom der wercken / ghelijck: Be bees 

Yrob.rz.ra geldinghe der handen deg meufchen (al heur gez 
kr KE t wordeu. Wie het ghebodt vreelt / Die fal 
Zuc,6.53.” gheloout worden. Derblgt ende bevheucht u 
2,{0j, 3,8, Gtt umen loon ie groot in De Bemelen. Een pe: 

ghelick (al loon ontfangen na zitt werck. Dat 
baer ghefept wort dat God (al eenen veghelicken 

— vberghelden nae zine wercken / bat cart ſichtelick 
tegenop vertlaert worden Mant de wijſe bant ſpreken be⸗ 
Dinge, Woijft meer wat namaels bolcht/ Dart de oorſake 

Waerom God den gheloobighen hergeldiughe 
gheeft. het is ſonder twel datde Heere met 

ei deſe graden oft trappen ſjnder bavmbertichept/ 
ouſe salichept b gt / te weten / alg hp de ge⸗ 

Aon;,g,zo, HE Die bp untnertoren heeft / tot heu rornt : Die 
hy geroepen heeft / vechtheerdicht :Die hyo abe: 

rechtbeerdicht heeft / bereerlicht. Daerom hoer 
el Gp de fúrte door (rt eenighe barmbertichept 
ontfangt tat het leben : nochtans dewijle hale 
Boog dert loop der goeder wercken / tot de beft: 
tinghe baet bau lept/ opdathp met ſulcker o2- 
demge ale hp verordeut heeſt / zun werck in 
ben volbrenge:ſoo eu iſt gheen wonder bat daer 
gheſept is dat fp niae hare wercken ghecroont 
wWorden / Door de welcke fp ſonder twijfel bereyt 

De eerſte al 
geempuets- 

Kat, 

De andere. 

anssen worden om de cvoorte Der ouſterffelickheyt te zat bat. , 
woort were: ontfanghen. Bae om deſe ſaken wille oat bez 
545* guamelickgbefeptbat ſy haer falichept werc⸗ 

1% ann, ala (p haer in goede wercken oeffenen / ende 

Het 1. Boecke Folrszs 

na bet eebboighe leben ſtaen: te weten / gelick hun 
ergeus gheboden wort / ſpyſe te, wercken díe niet 
ent bergaet/ alg fp in Chaftum geloobende/hen Pona-6,27: 
ſeiben Bet leben vercrügen: ede nochtans wort 
teeftont daer bp gheftelt Welcke ſphſe de Zone 
des menſchen u fat gheven. Waer upt het opens 
baer te dat het woozt/wercké, niet gheftelt wort 
alg der genade contrarie zinde / maer alleenlick 
bperichept ende neerſticheyt bevupt. Eude daer⸗ 
em ent bolcht daer upt wiet dat de geloobighe fel: 
be ſijn autheuren haerder falichept/oft dat haer 
fatíchept upt „haer wercken comt. Hoe dan? So 
baeft-alg fp doo De kenniſſe des Euangeli / ende 
berlichtinghe des hepligen Geeſts zjn aengeno⸗ 
mert tot de ghemeynſchap Cheiftt/ fo ís het eeu⸗ 

wige leben út hert begonnen. Nu het goede Werc Phil. 16: 
dat God in hen begonnen heeft / dat moet oock 
bolbzacht worden tot op den dach des Beeren 
Jeſu. Ende het wordt bolmaecht als ſp door 
techtbeerdichept eude heplichept Den hemele 
ſchen Bader ghelck zijnde / bewagfen dat (P op: 
vechte kinderen zitt. slut 
Wo en moeren upt den naem loon, miet bez Dennie 
fiupten dat onfe wercken zin oorſake onfet fa: algems:pne 
ichept. Cen eevften/ moet Dit baft ende ſeker in tesenworpin 
onfe herten ftaen/ te weten / dat het rijcke Der hee B on ver 
melen net is een loon der dienſtknechten / maer wesen van 
een erbe der kinderen: De welche Die alleen ſullen Den naemen 
ghecrújgen/ Die van den Bere vorden tot kins DEAL DE 
Berent aengenomen/ ende ent ſullene ont gheen oat De goene 
ander oozfake ghetrijgen / Dan om Deft aenne⸗ wercken de 
minge.* Want de ſone der Dienſtmaecht en ſal oozfake dec 

niet erfgenaem zón / maerde fore Der bper. ——— 
Jae oock in deſe eibe plaetſen / in de weltke DE epverr.ig, 
heplige Baceft belooft dat de wercken ſullen Galai. 4. za 
gheidont worden / als hy de erve namelick mel⸗ 
Bet ſo bewijſt hy dat ſy ons door ander oorſa⸗ 
he com. Aldo als Cehriſtus fgue uptoercozene Ma, 25. 34 
roept om den Bemel te beſitten / ſoo berhaelt 
wel wercken Die hy door de beſittinghe Wil ver⸗ 
geiden / maer ſtelt oock mede daer bp dat (Pp den 
Bemel fullen doo het vechtder erhe beſitten. 
Alſoo ghehiet Paulus den dienſtkuechten DIE ol. z.24 
ghtronwelick baren roep ghebolcht hebben / 
dat fp vergheldinghe verwachten van dert Hee 
re : maer hp felt terſtont Daer bp / dat berghel⸗ 
Dírtge fal erben wefen. Pier (fen wp hoe dat fp 
ghelck door uptghedruckte Woorden toeſien / 
op dat Wa de eeuwighe falichept niet den werc⸗ 
ken/ maer der aenneminghe Gods toefch eben. 
Waerom melden fp dan oock mede de wercken? z Wozt ſultj 
Deſe braghefaldoor eener l der Schrif⸗ vos wer cen 
tuete berclaert wogdert, *Eer Pfaac geboozen Sieger 
wert Abrahe een zaet belooft / Waer in alle ict: vat be 
gheflachten daer aerden (ouden ghefegthent wor⸗ ee ber ze 
den : erde een berbzepdinge des zac Die. (OUDE ne weren 
weſen ghelick De ſterren bes hemels / ende het met futcke 
fant der zee/ ett.* Dele jaren daer nae gact Abra: gaedecen 
ham om sitten ſone te offeren/ gelicht beun bant spner generen 
God gheboden was, Als hpdefe ghehoorſaem⸗ gaudes cer dã 
bept beweſen hadde/ foo oñtfinck hp deſe belofs De wercken 
te: Ick hebbe bp mp felben geſworen (fept de 
Heere) dewijle hp nefe ſake ghedaen hebt/ ende” 5en.r5.5, 
en hebt uwen eygenen eenighen gheboren ſone Ender. 
wist gheſpaert foo fal (ch u zegenen / ende uwe Sens: 
fact betmentebfuldíghen/ gheljckde ſterren neg STA 17e 
Bemelg ende het fät der zee uwe zact fal De poor⸗ 
tert uwer bpanden beſitten:eñ in uwen zate ſul⸗ 
len alle gefzachten der aerde geſegent worden / om 
bat gp munder ſtemmen hebt gehoorſaẽ ge weeft. 
Wat hoozen;wp bier ? heeft Abzabam Hoog fijn 
gehoozfaembept be zegeninge berdtent / wiens bee 
lofte hp ontfangen hadde eer hem dat werck gez 
boden wasrhier hebben wp ad — 
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dat God Db wertken ver geloobigen toont met 
dat ſelbe goet dat hy hen mu eer ban De wercken 
eenich gedachte was/ gegeben hadde / doe hy geen 
dorfake en hadde / waerom hp hen goet dede an⸗ 
ders datt ſjn barmherticheyt. 

Betere 3 _Möchtansen bedriecht noch en beſpot Bod 
PE par ons met / als hj fept dar hp den wercken vergelt/ 
eeuwige le- DAE peer De wercken gefthiedert/onverdient gez 
ben genacmt geben hadde. Want dewijle hp Wil vat wp Doo? 
beper en goede wercken geoefferit worden / om te ſtaen na 
Werekenste DE vertooninge / ende nae de beſettinge Der Dirt 
Wweten/dar Gen Die hp belooft heeft /ertde dat wy in De goede 
toop des hen werchen wandeien/ om te comen tot De falighe 
Wigentevene hope die ons boorgeftelt is in De hemelen / foo 
Be wackerder wort te reehte Hoc den wercken de vrucht der bez 
Toemen hae Jóften toegeſcheeven /dewife wp Daer Boog comẽ 
ouberdrend e Die bruthten te gebeupeken, * De Apoſtel Pau: 
belooutngen. Tus Geeft Dit bepde (ver wel untgedruckt / daer hy 
peverrsen, * EPT/ * Dat de Coloſſenſen hem feloen oefenen in 
ane: gevumge De wercken ner liefde/ om Der hopen wille die 
nifren dee _ Ber was in ne hemelen bewaert / ban De welche | 
erk {p te bogen gehoort hadden / door het woort des 
vern 4, Waetatitigen Fuângely Waut als Hp fept/ dat ! 
2. Eim aꝛ. y upt dert Euangelid bekent hebben/ dat hen de 

Boze in de Bemelen bewaert was / ſo verclaert hy 
Daer mede dat fp op Chriſtum alleen ende op gez 
ere wercken gefondeert en Was. ZDaer mede oock « 
ober eert comt /dat Petrus ſept / te weten / Dat de 
Godſalige in de cracht Gods bewaert worden/ 
doop het geloobe / tor De ſalicheyt bevept is om 
te haerder tt geopenbaert te Worden. Als Pau⸗ 
Ius fept dat fp baeront arbepden/ foo bedupt hp 
Datt mede Dat de gheloobige moeten haer gants 
{be leben langh loopen/ op dat pe ghecrghen 
Erde LS wp mèt en ſouden deutñen Dat de | 
Voort welcken ons He Veere belooft / ons fal nae : 

— onſe berdienſte gegeben worden / foo heeft hp 
aait zoo, OS een gatabel voorgheſtelt / in de welcke hp 

vert Bewi felben ſtelt als eenen Bupfbader / de welcke 
alle die hp vint / in ſjnen Wóngaert ſent om dien 
de oefenen : De ſommige fent hy ter eerſter / ſom 
mige ter tweeder / ſommige ter. Derder/ forrim(ge 
úee tet elffter ure:ende Des abonts geeft hp all en 
gelijeken loon. De uytlegginghe defer parabels 
— ende Wel vervaet bart die ouden ſchrij⸗ 
Bet/ Mie hp dot ep / wiens boeck Hart de roepiuge 

Met de d⸗ Der heydenen / onder dert naem Ambzófy geleſen 
bec tentremm· wordt Ick ſal lieber fijne woorden / dan de mij⸗ 
murge HUE pe gebraxcken get den vogel deſe vergelickinge 
bol cept Bp) heeftde Bere willen betwijfn? Dat de 

roepinghe der gheloobighen / boekel fp meniz 
gherlep is / zunder enger ghenade toe cot, Art 
Meleke bergheljckinghe / be ghene de ter elfſter 
inten in bert Wijngaert ghebraeht stude / Den an 
deren Die den gantſthen dach gearbeyt hebben / 
gelijck gemaecht worden / bedunden ſonder twi⸗ 
fel Be conditie der gener / die God tot lof ent peis 
ſynder iytuemeuder ghenade in het eynde des 
daechs / ende uyterſte haers lebens / roept/ om 
grat zón Godelicke goedertierenheyt loon te out⸗ 
fanghen niet loom betalende boor den arbeyt / 
macet dert ruckdom zinder goethept uytſtorten⸗ 
be ober De gene Bie ho heeft zonder wercken upt⸗ 
vertoren: op dat de ghene die met eel ſweetens 
gearbept hebben / ende met meer dan de laerfte en 
ontfangen / oock mogen verſtaen / dat ſy den loon 
der genade / ende net Det wercken ontfangen. 

Bekerenres Ter laetſten iſt ooek fibodtch aen te merchen/ 
gelwaerte dot in de plaetſen / daer Her eeuwige leben wort 
nemen. loon Dev wercken genagemt / niet enckelick ghe⸗ 

omen en wordt boorde geineynſchap ofte deel⸗ 
acht theyt die wp bj met Bob/ als hp Doo: 

Baderlicke 
tbe rbe det falige oafkrfchcepe / meer 

TDT, Fe a 

Eib.r.cap. 
Ed 

J 

Hoe de ghenade Chiſti ontfanghen wort, 
boog de beſittinge ofte gebruptkinghe dier alien 
bept/ ghelijck oock de Woozdert Chriſti lupden / 
ats hp fept: Bier namaels het eeuwighe leben.” 
Ende elders : Eomt befit het rick / etc. Wiers FWar-ro.Je 
omt wodt De openbaringhe onſer aenneminge trials 3e 
Die in de twederopftandige ghefchienfal / banz,, 25. 
Paulo ghenaemt / aennemenghe tot kinderen. Rom.s. 13, 
Ende Daer nae lept hp dat upt/ dat hetis De ber: 
loſſinghe onfes Aichacms. Anders ghelijchde 
verbreemdinge van dod / is Be eeuwighe Doot/ 
alfo moet De menfche bandedoottot Het leven. 
ghebracht / ale bee God tot gerade aernteemt/: 
om ghemepnſchap met hem te hebben ende eert 
met hem te worden:ende dit gheſchiet door de 
Weldact der aenneminghe tot kinderen alleen, 
Ende iſt dat (p nae haer Wijfe tillen harmece JEE de EA 
kichlick den loou Dec wercken druven / (0 mach: poets wet 
men hert Wederom teghenworpen Dat Petrus wer. 
fept/ te weten / dat het eeuwige leven is den laom*, gern. 9 
des gheloofs. 
4 _ Dacrem en laet ons niet dencken / Dathe Merweene - 
heylige Geeſt / door ſultke beloften alfo de weer⸗ oCrraie, Dak 
dicheyt ouſer wercken prijſt / gelijck oft ſp fule- nvachtent 
ken loon verdienden. Want de Scheiftuere Liste te ve 
laet ons geert Dinch/ waer door Wp ſouden hoor ned 
bet aenfchin. Gods verheben Worden. Maec oren. vers 
atbept meet geheel om onfe boobeerdíchept ter fronten en 
wederlegghen / ong te berootmoedighen / te neder, den mort ve 
te wozpen/ eude gantfchelick te boeken. Maer en geven. 
met bie voornemende beloftert comt de Beeve oud 
fer ſwatkheyt te hulpe / De welche anders ſoude 
terftont beſ wicken ende te neder valleu, waert 
bat fp niet door deſe verwachtinghe opgehouden 
ende haet verdriet doo? deſen trooſt verſoet en 
worde en eerſten / overlegge een yegelizck bore Dererae 
hem ſelven hoe hart ende ſwaer het is/ niet ale mootfakelies ” 
leenlick alle het ſyne / maer oock hem ſelben te bev: de ſes 
verlaten ende te ver ſaken Ende nochtans is dit Hoofs. 
De eerſte leſſe / Die Chriſtus ſjnen Biſcipule 
geeft Daer nae onderwift hyſe haet leben ſauck de weede. 
met De leere des trutes op dat ſy hare herten 
niet en wenden oft keeren totdé begheerte ofte” 
het betrouwen deſer tutlicher goeden. In het de derde, 
corte / hp handeltſe bra alzoo/ dat fp alomme 
waer ſy haer goghen wenden oft keeren / ſo berre 
als deſe verelt ſtreckt / niet auders dan vertw ir 
felinghe ende Wanhope hoo? oogen en hebben: ſo * Conrs.r9e 
Dat Paulus (ept/ te weten / dat wp ellendigher * 
zijn ban alle aridere menſchen / is het Datwpüût 
deſe werelt alleenlick hopen. Daetom opdat 
de geloobighe irt deſe fo groote beuantheden niet 
moedeloos en worden noch en beſwucken / ſſo 
ſtaet hen be Beerehp / erde bermaentfe Dat zp … 

moeten haer hooft hooger oplefferten booze. …… 
Det uptſien / ende leeren dat fp de ghetuchtchept, vante 
ride zalicheyt die fp in De werelt nieten stert/fuls 
lers by hen ſien ende bindert : ende deſe zalichept 
noemt hp pris / loon / ende bergeldinghe; niet dat 
hy be berdienſte der wercken alzoó acht / maer ” 
bp Bpeeft te kennen/ datde zalitheyt hen (aleer … 
ber geldinghe weſen boo? haer ickingen / De vierde. 
lijden ende verſmaetheden / ett, Di en is 
daer niet quaets ingheleghen / datinen nae het 
exempel der hepligher Schriftuere / het eeuwighe 
leben noemt een bergêldinge / n datde heete 
Daer in de zrfe fpt arbeyt tot ruſte / upt ver⸗ 
druckinghe tot gheluckighen ende gewenſchten 
ſtant / vpt droefheyt tot biuſchap/ wipt armoede ‘we heplie⸗ 
tot rijchoom/upt ſchande tot eere ontfangt / ende eer des le, 
in forma, alle het quaet bat (P geleden hebben wen weaver 
tot meerder goet berandert.* Ahoo ſalmen oot geen bozfake” 
mogen de heplichs. des lebens achten eeuen weg ond te se, 

onſte ons in Chriſto aëtiteemt | te 5irie: nietwaer Doo? De toegant tot be hemel: Fahne” 
fche eerlickheyt geopent worde / maer NEO oeclickbepes 



Cap. 18. 
God fre uptbercosene tot de openbarine 

Gom 8. 3o. ge dier eerlitkheydt leyt. Dart dit belieft 
ſynen goeder wille / dat ho Die gerlje make/ 
Die ho geheplicht heeft. Alleenlhck dat Wp 
niet en denckẽ dat daer een overeencominz 

en onee” ge is tuſſchen berdienfte ende werch:waer 
Sebtete iva, in De Sopbiften ongefchichteliek dwalen, 
linge, om dat fp Dit epnde Dat Wp berclaren/ niet 

en aenmerchen, Ende wat berkeerder éen 
Pinc iff/ dat wy / als onsde Heere tot een 
epndetoept/na een auder ommeſien. Daer 
en fg uiet claerders / dan Dat Den goeden 
wercken loon belooft wort / om be ſwack⸗ 
Heptonfes bleefch eenichſins te helpen ende | 
verlichtẽ / eñ niet om De herten met roẽ op te ; 
blafen, Daerom fo wie hiec Wil venige ber: 
Díenfte der wercht befluptêsefte de verdien⸗ 
fie met den aon in de fchalen wegen / die is 
feer vã het eyade Dat God Loorgertelt heeft, 

Tegentwor 5. Daerõ als de Schziftuere ſeyt dat God 
pmge: GOD De rechtveer dige Kichter fal naemaels den 
De wercken fÜnen De croone der rechtveerdicheyt geben 
ber geloooi. ſdo en antimooyde ick niet alleenlic met Au⸗ 
— — guſtino: Wien ſaude de rechtveerdige rich⸗ 
. Eer De croone geven / hadde de barmhertige 
1jdet. 5.4. Dader niet de genade gegevẽe ende Goe ſou⸗ 
acre, Ddedatrechtbeerdichept zyn / ware Daer niek 

anwoerns De genade boozgegaêdie den fondaer recht⸗ 
upt Bugnti Veemdicht? ende hae foude de croone gege: 
uo. d ven worden als fchult / ware niet eerft al 
Auguft.ad ar wp hebben/onberdient gegevt,* paer 
Valent.De ic fegge beben dien noch dit/hoe foude God 
gratiaë _gnfe werckẽ rechtvoeerdichept toefchad en, 
hbarb, ten ware dat hp be ongerechtichept die daer 
Oee) in ig / boog fpn goedertierenhept ende ber: 
weicke over gevinge verberchde? Hoe foude hpfe achten 
ven fin %u: Toon Weerdich te zijne /ten ware Dat hp het 
guſt ni. Bene dat daer in ſtraffe weerdich is / door 

ſyn ongemetẽ goethept uptwifchtesdit ſtel⸗ 
le ich bp de woorden Auguſtini / omdat hp 
pleecht het eeuwige lebente noemen genade 
om dat het ben onberdienden gaven Gods 

mene fet leo gegeben Wozt/ alsde wercken daer 
Antwoor Mede vergolden wozden. Maer de Scheif⸗ 
ups debepli tere vernedert ong voorder / ende bereft 
* Schut: ang wederõ. Dat bovẽ dat fp ons verbiet in 
fat 64.6, DE wercken te romen / om dat fe onverdiende 

gaven Gods zpn/ fo leert fp ooc mede dat fe 
althts met eenige ourepnichept befmet zpn/ 
fo datfe niet en connen Gode genoech doen 
als fpnaderegel ſyns oopdeels onderfocht 
wordẽ. Maer op dat onfe blpmoedichs. niet 

Sevierde tE neder en Halle / ſoo fept fp dat onfe were: 
autwen:t/ Ken Gode doo, enckel vergevinge behagen. 
ide * Ende hoewel Auguſtinus wepñich anders 
uo ereen fpzeecht dan Wp: fa amen up nochtans in 
felpeu mprs_ DE fake Wel ober een / het melcke openbaer 
ker, is upt ſpne woorden / in het derde boec tot 

Bonifacium, Daer hytwee menſchen met 
malcanderen vergelekẽ hebbende / te weten / 
eenen die een wonderlick heplich ende vol⸗ 
maeckt leben hadde / eude eenen anderen die 
wel eerlic ende geheel van zeden WasAnaer 
nochtans niet alfa volmaectAnên hadde cz. 
nen beel meer in hem begeeren : eñ ten eyn⸗ 
De beflupt hp: Te wetensdefe ſchynt niet fo 
geheel ban zeden te zpne als Die ander/nogs 
tag om fijn vecht gelaobe daer doo? hp leeft 
ende na het welche hp hem felben in alte fp- 
ne zonden beſchuldicht / ende in alle goede 
Wercken Bod pröft/hem felvenfchâdesende 
God eere toeſchr hvende: ende van God verz 
gebinge der zanden / ende liefde Der goeder 

wercken ontfangende:fo comt hp int gefel- 
Enso. fchap Chꝛiſti / alã Gp van deſe werelt veztort 

— 

Kants. 

Met III. 

6 metde boven-gefchzehen plactfen ronte 

Boeck. Fol, 153. 
Woet. Waerom anders dan om het geloove 
bet welcke hoewel het niemât fonder Werc: 
ken falich maeckt / want het ig levende / ende Bab.2.4. 
werckt door de liefde:fog worden nochtans HeT 
Baer Deo de zonden vergeven 3 Want de geb, 10,33, 
rechtveerdige leeft upt den geloobe: Ende 
fonder het geloobe Wozden de wercken die 
ſchynen goet re zijne /tot zonde verandert. 
Wier belt he voorwaer ctaeriöc dat Wp fa 
feer foechem te bebeftigen/ te weten/ datde 
techtveerdichept der werck? daer vpt comt 
om datfe dooz de bergebinge der zoñdẽ Go⸗ 
de aengenaem worden. 

De cerſte bp 
soc deſe byna over een:Maect u vꝛienden ondere te- 
van den Mammon Der eugberichept/op dat SERRE 
wanneer u ontbzeken fal 7 ſpu mogen ontz tebelen;ves 
fangen in de eeuwige tebernaculen, Den We nde 
teken deſer Werelt gebiet dat fp niet hoo: Zorn jo 
beerdich en zyn / noch ep onſekeren rycktõ (roer verge 
hopen / maer op den levendigen Bod:Dat fp deren. 
goet Doen / ricke wozden in goede wercken, , Aes Ben felwen een goet fondament mech leggen * “07 
in het toecomende/op Dat fp het eeuwige lez 
ben vercrygen. Want de goede wercken 
worden bp eenen ryckdom vergeleken/ den 
welcken wp in het eeuwige lebẽ mogen gez Antwoort / 
beupehen. Op befe plaetfen antwoorde ick/ dese vraerz 
dat Wp nimmermeer en fulten tot het rechte fer ovbereer 
berftant daer van comen / ten fp dat wp on, Len dae 
fe oogen Daer op wenden / tot bet welche de ge ieeren orn 
DB. Geeft ſyne wooden ſchict. Iſt datter re beramen 
waerachtig is dat Cheiſtus feptsre Weten: lo5 deon 
Dat onfe herte daer 18/ daer onfe fchat ig: me, 0-2 vas 
foo moeten de geloovige die geteert Hebben der-an: ze 
dat Dit leven is geldeh cen flaep die terftomt 3D, 1e, KB 
vergaet/toe ſit / dat fp het gene Dat (p waer⸗ 7 
achtichlic willen gebrupcken / daer henẽ fen: me unr- 
den/ daer fp een volcomen leben ſuiten heb⸗ waeus Hur 
ben:gelhe de kinderen defer werelt piegen 
neerſtig te zyne / om de Dingen te bercrijgen 4. 1. > 
Die tot De Welluften des tegenwoogdigen les -e 2% 
vens dienen So moeten Wp dau die na voic 
gen Die beorgenomen hebben tot eenige ant (ia. veru: 
Der plaetfe te verhupſen / Daer fp haer geur fwae vv: 
wige woonfte bercozen hebben, Sp fenden LP vete 
haer goet bozen/ende willen Dat geerneboo? mnar,6.71, 
eenen tijt der ven: want fp achten Hen felvé 4 
dieg te geluckiger / hee (pmeer goets Gete 
ben/ daer fp fullen langGe woonen. Iſt dat 
Wp weten dat de Hemel onfe Paderiant is/ 
fs betaemt het meer dat Wponfe goet der: 
waertg ſenden/ dan Dat W'pt hier behoudey 
daer Get ons door de haeſtighe berhupfinge 
fal bergaen, Maer hoe fullen wp't Daer fen; Achuden can 
den ste weten / * ift dat wyſt den armen ge- Eaudb · 25. 
breckelicken mede deplen : wat Wp dien gez dE ran1917 
ven / dat acht de Heere hem gegeven te zijn 
bier upt comt Die fchoone belofte: Soo mie 
den armen gheeft/ Die leent Den Veere op 
woetker, Aem / So Wie mildelic zaept die 
fat ooc mildelic maenen. Want (p geben dat 
Gode inde Gant om te bewaren al wat fp 
den booederen upt liefde geben Ende gelije 
God een goet getrouwe be waerder is/alfoa 
fal bp't naen aelg met groote moecher wez 
derom gheben, Zin dan onfe wercken ſoo 
groot gheacht boot God/batfeinfjn hant 
zn, gelit eeu fthat Voor ons wech gelepdt, 
wie foude Gem ontfien alfoo te fpzekende- zee ſonma 
wle De ſchruftuere Dat foo dickhmael ende ben de gant 
fa opentlich betupebt waer iſt dat pemant ſthe ans 
tail de enkel ghenade Gods berdupfteren “A. 
ende de verdienfte der Wercken bevertigen/ 
Dieen fa doo? deſe getur gen ſen niet behol⸗ 

€ ij ven 

Woe Dit ge- 

2,C02.9 ‚Ge 



Cap, 18 
pen worden om ſijn dwaliuge te bebeſtigen. Want 
men can daer upt peen dinc te rechte deſſupten / 
an de rs dan cen enckel ghenehent heydt der God⸗ 
licker goedertierenhept tot ons : Want op dat hp 
“eng tot Weldoen verwecke / (do belooft hp dat 
geent doer Werth Dat Wp doen / en fal verloren zijn / 
hoewel alle Dicnft welcken Wp hem doen / niet 
alletmck onweerdich is geloûnt te worden / 
maer oock boog fijn aeuſchin te comen. 

BEES 7 Maer de Wooden Paul dringẽ (eerder aen / 
tegenwojpin daer bp De Theſſalduſcenſen in haer berdruchmz 
ge: Boor acu gen bertrooſtende / leert Dat hen vie toegeſonden 
Bedietughen woꝛden / op Dat Ip tot het ruücke Gods meerdich 
geraijge geacht wogden/ boog het welcke fp iden. Pant 
welche haer (fept ſy) het is techt bp God den geenen dieu bere 
an de gerech drzucken / berdruchinge te geben: erde u metons/ 
——— verlic ht inge te geben/alg De Beere Jeſus ſal upt 
Yent hebben, der Hemel geoxenbaert worden. Ende De Authefur 
bescprirGo des Sentbeiefs tot de Hebreen fept : * Boden is 
etna uiet ourèchtveerdich dat hy foude uwe wert ber: 
Bebze.rro, geten / eñ uwe liefde Die ghp betwefen bebt in fn? 

naem / dat ghy den Heyſigen gedient hebt. Op de 
eerfte plaetſe antwoorde ſck / dat Daer in gheen 

Sharrres te Weerdichs. Der berdicufte beteechét en mogt; maer 
txwijle Fod de Lader wil Dat we die hp tot 

om.s zo, Hinderen uptbertogen heeft, Chriſto ſimen eerſt⸗ 
gebogen Sone gelit wogen: foo moeten wp door 
bele berdruckingen in het wjcke der Bemelen coz 

Mstoz.r4.21 men / gelitkChriſtus moeſte eerſt beel liden / ende 
Zur, 24, 26. daer na tot die eeriuchhept comen die hem ver⸗ 
Wie de weer Vdent was. Daerom ale top verdrucklugen lis 
diae zw, en, den boor den naem Cheiſti /* ſo worden ons gez 
boe fp weer Jk eenige teekenen ingedruckt / met de welche 
— east God de fchapen (Grder kudde pleecht te teechenë, 
Foals. Soc worden Wp Dan ter deſer oo2fake tot bert 

rijcke Gods weerdich geacht / te Weten/ om dat 
Wp de merckteeckenẽ onſes heeren ende meeſters 
dragen it onſe lichamen / dewelcke teeckenen zijn 

2d.4.10 Det kinderen Gods. hier toe dienen oock deſe 
ſententien: te weten Bat wy de doodinge Jeſu 

* Cheiſti in onſen lithame ommedragen / op dat 
Mom · g.29. (Gn leben in ons geopenbaert worde: Ende dat 

Wp hem ín Gu loden gelijck worden / op dat wy 
comen tot de geltchkeniſſe ſynder wederopſtandin⸗ 

Anwednn  Beuptte dooden. De veder: Die Paulus daer bp 
op be ander ſtelt / fe weten; Dat het vecht is bp God / den ghe⸗ 
xe plactfe ge nen Die verdruckt zijn / ruſte te geven en dient miet 
gen ‚orn eenge weerdit heydt der wercken te bewijſen / 
Deogpebjeew, Maerom De hope des rücke Gods te bebeſtigen: 

ghelijck of hp ſeyde: Ghelijck het den vrechbeer⸗ 
digen oordeele Gods betaemt / weake ober uwe 
vyanden tedoen om De quellinge Die ſy tt gedaen 
hebben alſoo betaemet oock u verlichtinge ende 
ruſte aam De quelſſingẽ te geben. De ander plaetſe / 
waer in geleert wordt dat het der rechtbeerdic⸗ 
heyt Gods (oo feer betaemt / de gehoorſaemheyt 
Inder dienſtknechten niet te bergeten / Dat het 
hyna ſoude onrecht zin / waert dat hyſe vergate / 
moet aldus verſtaen zijn. De Heere willende onuſe 
tratthz. en lupheyt vermanen / heeft ong deſe hoz 
pe gegeben / te weten / dat de arbeyt weltken Wp 
tot eere ſjns naems aenghenomen hebben / wiet 
en fal te vergeefs zyn. Wy motten altijts ghe⸗ 
dachtich zyn dat beft belofte gelitk alle de andere 
ons geert bemeht en (oude genbringen / tett Wart 
dat het onberdiende berbont der genade voorgin⸗ 
ge/ waer op de gautſthe ſekerheyt oufer ſalicheyt 
gefondeert is. AIS top nu daer op ruſten / ſo moe⸗ 
ten Wop oot geruſtelitk betrouwen / dat onſe dienſt 

anu ende gehoorſaem heyt niet en ſal van Bodt onge: 
toont blijven / hoewel fp dies onweerdich ig, En: 

ent be om ons in ſultke berwachtinge te bebeſtigen / 
— foo ſeyt De Apoſtel dat Bod niet vnrechtbeerdich 
Booze. te in id / moer (àl doen bat bp versmaad belooft Heeft. 

Antw oort 

Hoe de ghenade Chriſti ontfanghen wort, 
Soo is dan deſe rechtveerdichepdt / meer Har de 
Waerbept ende bolbaengmge der Godlicker be⸗ 
lofte / dan ban de oprechte betalinge ende voldoe⸗ 
ninge Der ſchult te berftacn. Ja deſen fin heeft 
Auguſtinus een fchoone fententie/ de welche die In ram 
beplighe man niet ghetwyfelt en heeft dichmael dage Brera 
te berhalen / gelück ickſe cock weerdich achte dickmaet, 
datmenſe altits in ghedachteniſſe brenghe 
God (ſeyt hp) ís gettouwe/ de welcke hens 
felben beeft onfeu fchulderraer ghemaeckt : niet 
eenich dinck bast ons nemende / wmaervalle duick 
beloobende. 
8 Cue tegeriftriters brengen dock de ſenten⸗ 
tien Pauli hoort / Daer bp fept: “Oft ich ſchoon gë wozwinge 
alle geloobe hadde/fo dat íc bergẽ vpt haer placrfe bergaer: 
berfer te/eude geen liefde cri hadde / ſoo en ware ich uPt bre 
wiet, Item / Hur bliben hope / geloobe / ende Hefde: —— 
maer ouder deſe is Ge liefde De meeſte Item: Bo⸗ 1.002:3,2. 
„en al bebt hefde/ den welcken fe de de bant der⸗ Lice 13. 
bolmaccktheyt. Wt De twee cerſte plaetſen wůlcn 
one Phartzeen bewijſen / dat Wy meer door de 
liefde / dan door het geloobe gerecht heerdicht wor⸗ 
den:wanit de liefde ĩscgelijt fp ſegge) van meerder 
tratht pan het geloove Pact dit argument ot erneer 
ſonder arbept ofte orootenroepte ederlept. Wdr we cone 
Wp hebben ergens berctactt cudenptgelept / dat Hanse 
bet ghene dat in de eerſte plactfe flaet / Die hier —— 
upt den Stutbrief tot den Cozinthen boortghe⸗ eeciae 
bracht is / het waerachtich gheloobe uiet aen cr Heute gedao-: 
gaet. Maer Dat in De twerde plaetfe fact / te #5 Marr ban 
weten / Die upt den ſelben Bendthetef bdortghe · 
bracht is: u blijben hope/ gheloobe / etc. dat ” Wetmienz 
berftaen wp oock ban het Waerachnch ghelos⸗ I 
he. Ende Paulus fept daer, dat deliefde meer resivorer: 
Der is / niet om Dat fpmeer berdient / maer om vichmrakis: 
bat fp beuchtbaerder is / haet Boorder upte · 

De derdere 

Col.3.14. 

ſtreckt / meet menſthen dient / onde altuts crath nc apres: 
tich is: ende om dat het ghebrrwek des geloofs avermis 
booz eenen tót is. Is het fakebat mp De uptne: Bo oa Dt 
menthept genſien / foo wordt De liefde CODSte noor zar see 
rechte boben geſtelt. Maer ban defe en ſpreeckt Meuaneaes 
Paulus daer wiet. Want hp drift atteenlich/ Ebrirreche 
Dat wp toeten malcanderen met onderlitighe acnargvar 
liefde ſtichten in den Beere. * Maer lact ons Dat end: voor 
alfoo nemen / ghelck of be liefde alleſins Iet gez niet beecrge 
looke te boben ginghe: wie iſſer die terrich her: wiet Hoop bef ſtant heeft / die daer upt fal beflupten/ Dat be liefs tiefte sve - 
de meer rechtbeerdicht Dan het gheloobe? We Welckerfutes 
cracht om te rechtbeerdighen die in bet geloobe som, poerses 
is / Die et comt stiet uyt de weerdiehepdt des fp nacerver 
Werer : maer onfe vechtbeerdichmakinge comt 15. 
upt de eenige barmherticheyt ende berdienfte 
Chatt: Ende als het gheloobe deſe baet / ſoo 
wordt het geſeydt te rechveerdigen. Ju fe het 
datinen one teghenſtriders Wilbeaghen/ op 
wat berBant ofte meyninghe fpde vecht bees « 
dichmakinghe bet liefde toefchzúben : fp ſuſlen 
antwoorden: Din dat fp een Werek dat Bode . 
behaecht/ bat ons om haerder verdlenſten wille 
door De aenneminghe Gods Wodt rechtbeer⸗ 
dicheydt toegerekent. Bier upt machmen Gert 
boe haer argument boleht : Wy feggen Dát het 
abeloobe ons rechtbeerdicht / niet om dat heb 
órte boog ſin weerditheydt de rechtbeerdicheydt 
verdient: maèr om bat het cen (uftvannent is/ 
Waer Door Wp be onderdiende ghenade Cheiſti 
ghecrüghen. Maer ouſe teghenſtruders gaen 
ve barmhertichept Gods boothp/ ende berlaten 
Theiſtum (waer in de Amma Der rechtbeerdit ⸗ 
heydt gheleghen is) ende willen dat Wp door de 
Weldaet Der liefde gherechtveerdicht worden / 
om Dat fp het gheloobe te boben gaet. Bat (gt BVewde ge⸗ 
eben gbelútk of pemant wilde ſegghen / Dat een geriekes 
oi equamer eenen ſch B nſſe. Conintk b oare om een Kon ed 



Cap. 19: 

Zem / ban maken / dan een ſchoemaker felbe: te weten / om 
eee Dar eenn Toninck veel weerdiger fet / Dan cen 

fiets. , ſchoemaker. Dit eenige argument ie vert groot 
bewijs / bat alle de School-lecracrs níet (elfs 
wet de upterfte haerder lippen en ſmalten / wat De 
rechtbeerdichmakinge des geloofs zp. Ende úft 
daf eenich húfachtich mettfche mo noch tegen 
fpzeecht ende basecht Weerom wp het woort Ge- 

ree. 13.2. loove by Paulum berfchepdelijck nenten eude 
wmoer3. uptleghen. Tot defe uptleggütge hebbe Ick groo: 

teoozfake. Pant dewijle De gaben Die Paulus 
daer berhaelt / eenithſins onder het geloobe ende 
hope begrepen worden / om dat fp tot de kenniſſe 
Gods behoozen / ſoo verdaet hpfe ten eynde alle 
Onder dert naem geloove / ende hope/gekjck of hy 
ſeyde: De Prophetie / ende berſtheyden talen / ent: 
de gave der uytlegginge ende wetenſchap / hebben 
Dit eynde Dat fp dus tot de kermiſſe Gods bren⸗ 
gen Ende wy in dit leven en bekennen God an⸗ 
ders miet den door het geloove ende hope. Daer⸗ 

Se deide Omals ick het geloove ende hope notme, ſoo ber: 
place, bate ick daer order alle defe gaben. Soo blijben 
— ben dan deſe drie: Hope / Geloove / ende Liefde:dat is/ 
dandu hoewel de ggven menigerley zijn / foo worden fp 
meutbeps_ nochtans alle hiet onder verbaet. Ouder deſe is 
sor op enen De Liefde De voorneemſte / etc. NDE De derde platte 
nbezen (18 ce ie boben berhaelt ís/beftupten fp aldug:* Pt 

bat de diefde eert Gant der bolmaeckthept is / ſo is 

Dat 
Dwalinge op dat wp boozbp geert dat Paulus daer bol: 
pe maecktheyt noemt / aſs de leven Der wel · geſchick⸗ 
Coh3 14, ger Gemepute wet malcanderen wel bereenicht 

zin eñ op dat wp toelatert Hat wp Hoor den heere 
bolmaeckt worden door De liefde : Wat fullen ſy 
nochtans nieus boortbrenghen: Want ick fal al⸗ 
túts daer tegen feggen/ Bat wp nimmermeer tot 

De vierde te Die bolmaeckt heyt en comen/ tert zp Dat wp vol⸗ 
— —— — —* hier ge bez 
ge:Thiiſtus ſupten / dat alle hope det Holmaecthept hert beno⸗ 
beelt DaEr ee men is ) detwile Wp alle feer verre ban de bol: 
Euangelig Waechthept der liefde zun tid 
bevelen;dat 9 Ick en Weil met alie getuygeniſſen berhalen/ 
erbrenepe Die fe beten tbde De dwaſe School-leeraerg lichte 
Dinge Dac ge — cen den hẽ eerſt in —* ſin — 

oben / pat tipt de Schrifinere ons tegenmorpen. Want fout 
es Gode mige dingen brengen fp fo fpottelie voort / dat icſe 
enn SED? prfer en can verholen / ten zy dat ic wil met vecht 

te ongeſchickt geacht worden. Daoerom wil ick 
8 een eynde maken / hadde. (ck eerft de Woorden 

amatt. zo. Chꝛiſti vertlaert / op de welche ſy wonderlicken 
37 ſeer voemert. Want rot dert Wet gheleerden die 

dat vip wat moodich is ter fallchept / ant: 
woort he: Iſt dat ghy tilt tot Het lebert comen / 

Antos, foo onder hout de geboden. Wat willen wp meer genomen Ups 
De woorden 
Bes gen, ve ONB ghebiet Dode de order houdinghe ber gez 
boorten. boden het rijcke te ghetrijghen Maer it niet 

openbaer bat Chꝛiſtus (pre antwoorden ghe⸗ 
matícht ende abeboecht Heeft tot de ghene die 
met hem handelden 2 Bier wordt hy ban eenen 
Teeraer de Wet gebzaecht ban de Wife om fa: 
licheyt te ghecrijghen: ende bat wiet eñtkeltjck/ 
maer Doo, wat wetc De menſche mach daer toe 
geraken. De perſoon des braghers / ende de 
draghe ſelve hebben ben heere beweecht alfoo te 
antwoorde. De beager met den waer det 
Wettelfcker vechtbeerdichept doordroncken ziju⸗ 
De / Heeft in het betrouwen ber wercken herz 
blint geweeſt. Ende hp en heeft niiet anders ghe⸗ 
beaecht / dan welche De werken der rethtbeer⸗ 
Dichept waren / door de welche de ſalicheyt Her: 
wegen Woet. Doo woꝛt hp ban te rechte tot de 
Wet gefonden/ (1 de welcke est boſcomen ſpie⸗ 

(feaafen fp) detwijlede Autheur Her penade ſel⸗ 

Het 111, Boeck. 

— — 

Fol, 154. 
ghel der rechtbeerdichtyt is. Wy vertondighen 
dock claerlick / datmen de geboden moet houden / 
(ft datmen in Be wercken ſalicheyt ſoeckt. Ende 
deſe leere is Den Chreiſtenen noodich Aant hoe 
fouden fp haer koeblucht tot Chriſuun nemen / 
ter ate Dat fp bekenden vat fp ban dent wech 
des lebens / ghevallen zjn tot het bederf des 
boots £ Ende hoe foudert fp berftaen hoe berre ſy 
vant den weth des lebeus zjn afgedwaelt/ tert 
sp Dat fp cerft verſtaen Hoevantch De Weed is 
Waetom verſtaen fp Dan eerſt dat alle De toe⸗ 
blucht am falichept te ghetryghen / 1 Chzifto is / 
alg (p ſien hoe (cer haer leven firĳt teghen de 
Godlitke veehtbeerdichept / Die it de onderhou⸗ 
dinghe der wet berbact biozdt. Bit te De ſom⸗ 
ma: Iſt damen in De wercken falichept ſoeckt / 
foo mdetmen de geboden houden door de welc⸗ ——— 
ke op tot vomaetute rechtvcerdichept Onderz ger woozeen 
weſen worden. Maer hier op en moetten miet Chꝛriſti. 
bipben / ten zp Dat Wp Willen midden in den loog 
bef wieken: want niemant ban ns en can De gee 
boden houden. Barom dewiyle wp ban de recht⸗ 
beerdichept Der wercken uptgeſtoren Wozoen/ 
foo iſt ong noodich ander hulpe te ſoecken ie Wez 
ten / in het geloobe Chriſti. Baerom ghelick de 
Heere hier Ber Leeraet Det Wet / den welcken be 
lende met poel betrouwen der wercken opohe⸗ 
blafen te zine / weder roept tot De Wet / op dat he 
daer upt deere Dat hy éen ſondaer / ende den Gere 
ſchric kelicken oordeele des doots onderworpen 
(8 : Alfo de andere die Booz ſulcke kenniſſe haers 
ſelfs nu vernedert zuu / die bertroeft hp op een 
ander plaetfe met de belofte der ghenade / ſonder 
De Net te melden / ſegghende Comt tot my atle 
die beladen zijt / ende beſwaert / ende ick fal u ver⸗ 
manit / ende ghy (ult ruſte boog uwe zielen binden, Delaeiſtete 
ro Een epude / als ſp de Scheriſtuere ver⸗ zenworpias 
drovende / Gen felbert vermoeyt hebben / foo cos 
men ſp tot ſtherpſinnich bedroch ende Sopbifte- 29. daer agzs 
rie. Sp bꝛenghen boort Dat het gheloobe ergheus toobe boide 

wogt eert werck genaemt / ende Daer upt beflup: Elte — 

ten fp Dat wp berkeetdelych bee ghelocbe teahen zaor.6:29. 
de wercken ſtellen. Maer Wp en ſeggen niet * Lriwoes, 
bat het geloote foo betre het een gehoorſgemhert 
(g/ Die Wp Pen Godlitken wie bewüſen LUS wich: mer fo 
door for berdienfte rechtbrerdicheydt beverijeht: berce ber cen 

maer om vat het de barmbeetichept Gods aen⸗ We G 
nemende / de richtveerdicheydt Chriſti Die ons 
daer do or gheoheven wordt in De predikinge des 
Eaan ein / in onſe herten verſegelt. ®e Teſers 
ſullent mp vergeven/ Dat ick niet langhe en ben 
út De wederlege inge ſultker ongeſchicktheden 
ende beuſelen Went fp zhu foo ſwack / dat fp (onz 
ber aesifteot bant ſelfs genoeg vallen emde breken. 
Nocht aus Wil (ch met cogte wooden een tegen? 
Woepfnge/ de welcke ſthuut eeruge veden te heb⸗ 
Bern) vertlaren ende Wederleggen/ op bat be gere 
Die in de Schriftuere niet wel geoeſſent ent zun / zurtbe Be 

Be forma 
van de Upts 

M.. 12,29 

‘Daer door wiet beſwaert en Worden. Zp ſeggen: Gingen Be 
Dewöle het gemi yn geboe len bewijſt / Dat Din wekande- 
gen díe malcanderen coutrarte 36m, ma ben ewen Seres 
regel geoordeelt worden: eribe Dewúle een peger ven nae Dea 
lätke zorde tot oniteehtbeerdichepdt gherekent feld en vege 
wogt: foo b taemt het ootk dat eenen pegelijchen: eg 

je €€ 

—2 

bat de berboeminge ed tHenfchen comt ban de „B: tweede 

fonitepneende wortel alles quacts. Want fp is be rn 
pe eerfte afwijtckinge ban God / ra de Welche vinger, bare 
paer nae alle obersvebighe der Wet bolohen, van cen leer 
" Maer ick er best niet geboren, nig Perieorene Maer ek en amped m hdd gron 



CEP, D9: 
ſp in De weerderiughe der rechtbeerdichept ofte 
vnrechtbeerdichepdt willen He goede ende quade 
wercken met De ſelbe balance weghen. Want de 
rechtheerdicheyt Der wercken is volmaeckte ge 
hoorſaemheyt oer Net. Daerom ent can niemant 
Dog wercken rechtbeerdich zn / anders dan díe 
in den gantſt hen loop (Gus lebens / de Wet als een 
rechte liae volcht. Do wanneermen is Daer ban 
afgewneken / foo iſmen tot ourechtbeerdichept ge: 
Hallen. hier wat iſt openbaer dat de vechtbeerdit⸗ 
hept wiet en comt unt een werck / noch uyt ſom⸗ 
mige werckẽ / maer upt een ontaftwijckeliche ende 
onbermoepelicke onderhoudinge deg Godlicken 
willes Maer De onrechtheerdicheyt moet veel an⸗ 
ders geoordeelt worden Want fo Wie gehoereert 
ofte geſtolen heeft / die is door De eenige zonde Des 
doots ſchuldith: wart hp heeft tegeu der Maje⸗ 
ſteyt Sods geſondicht · Hierom feylen onſe Sophi⸗ 
ſten / te weten / om Dat ſy wiet at aeumercken Bat 
Jacobus ſeyt/ namelic datde gere Die in een diuc 
"gefondiche heeft / is int allen ſchuldich getmogden: 
Wwant die verboden heeft te dooden de ſelbe heeft 
oot berboden te ſtelen / ett· Daerom ent moet het 
geert wonder noch onrecht ſchinen / als we ſeggẽ 
dat de doot eerter pegelicker zonde rechtveerdich 
Koo is:want ef pegelicke zonde is der verbolgent⸗ 
heyt ende aßeods weerdich. raw men ſou⸗ 
De Dirne (slick beſuunten dat de menſche ſoude deſ⸗ 
geler upt cert goet werck connen met God ver⸗ 
‘foent worden / Hoewel hp daerentuſſt hen met bee: 
de zouden (gren tooru verdient. 

‘Het xix, Cappitsel. 
Van de Chriftelicke vryheyt. 

Maco,2, ro. 

Ruageseude erde forier er tmelcher wetenfchapde coufcien: 
Boe mutielie tie bpua geen dinck en cormen acugaen ſonder æzude nootſa i bere Boite hek. bg db dûtaf ſtadich ende 

fpot ende ghelaſtert wordt / oin dat in hare ges: 

Sn bana Sospetbhsbe) gpcaadofd: 
— eu jp uw beguamelick, daer bart 
hon delen Eide het was auf de haudelinghe daer 
batt( Watt wp hebbenſe ſomtits koatelich, 
aenghercert)tof op deſe plaetſe zot te Gellen : our 

35* ——— als van eenighe Chzifteliche vey⸗ 
derie ema: hept ghemeldet woet/ foo Worden daer terftont 
mere. de hoofd begheerten outſteken ende los, ghelaten / 

— eo, beenen ben 
berftnet/ de welche alle feer, goede, ditgben feet 
elek, berdzapen, MPant, biiber e … bootst: 
pia he befer bephent/bertmogpen ſommhe alle 
abehóëgf Mbit Go /. eride ballen tot alle 

3. Bvb ougbeooglofbe outichept : (ommige, en mo: 
bertienfien miet Har Defe vanhee niet, hooren. / veride 
Chrinise Dat alle oden / mratichept, ende, onderfshept, Der 
—— dinghen daer door wzeehghenomen toet, WAL 
ifyenpe ſulen top hier doeũ / in fulche, nautwichept befio: 
vjebe ber zie LOL 3de? Sullen, wo de Chaifteliche baphept 
lepe aten varen om ſültke gevijekelen wech te neren 

Maer (ghelck alg, het, nu t íe) ten zp Dat 
bne Debouwen /. (00 en Giot Horb Chris. 

werren. Diet) ick 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 
noch de Waerheprbes Fuaugelij / noch de in⸗ 
wendighe heede Der ziele recht bekent. Doo moer 
tent Wop lieber arbeyden dat foo noodich cen deel 
der leere miet berlaten noch verdupſtert en wor⸗ 
De: ende dat nochtans ſulcke ongheſthickte te⸗ 
ghenworpinghe als daer pleghen upt te rijſen / 
Wwederſtaen eũde wederliept worden. 
2Se Cheiſtelicke bebhept is nae mii gevoe⸗ 
len in drie ſtutken gheleghen. Het eerſte is / Dat de banhept: hee 
conſtientien der geloobighen als fp De verſeker⸗ cerne i/das 
hepdt haerder vechtheerdichmakinahe boor God de geronde 
foecken/ hen felben boben de Wet heffen, ende de u nen 
gantſche vechtbeervichept der Wet vergheten. y:tberve ve 
Want De wijle de Wet / ghelick nu boben ghefcpt gererhichz · 
is / niemant rechtheerdich en laet: Do Wo OU® rinus 
alle hope der rechtbeerdichmakinghe besrormen/ jee: aen: 
ten 3p Dat mp Dap bart Der Met ghemaeckt Woz ſchouwen 
den / ertoe aiſo Dap gfemmaecht worden / dat op de luuen. 
wercken gautſchelick gheen acht ghe nomen en 
worde. Want foo Wie denckt Dat hy moet pet 
wercks(hoe wepnich het sp) voortbreunghen om 
rechtbeerdichent te ghecrjghen / Die en can noch 
mate noch eynde ſtelſen / maer maeckt hem ſei⸗ 
Bert der gantſche Wet ſchuldich Daerom alſmen 
van de rechtbeerdichmakinghe handelt / foo 
moet alle meldinghe der Wet werhghenomen / 
ende alle ghedachten der Mercken tet zuden ghe⸗ 
ſtelt / ende de barmherticheyt Gods alleen gen⸗ 
gertomen worden: ende Wp moeten ouſe ooghen 
afwenden bau ons / eude op Chriſtin ſien Waut 
daer en wort miet geſocht hoe Wp mogen vecht⸗ 
vrerdich zun: maer hoe Wp ourechtvheerdich ende 
onweerdich zunde als rechtveerdich geacht Woz: 
Bert. Waer bau iſt dat de con ſcientien willen ee⸗ 
nighe berſekert heyt geer ijgen / ſo en moerenifp det 
Wet geen plaetſe geben. aer hier unt en can Tegentwon 
niemant vecht befinpten dat de Wet den geloobi⸗ PSE 

gẽ te bergeefs is:de Welche fp wiet afen laet te ou⸗ 
derwüſen / bermanert/ erde verwecken tot het 
goede /hoewel fp Hoop dent Nichtſtoel Gone in bez 
t ve confetentfen geen plaetſe en heeft. Waut gelij ov ensoortr 
| Defe twee dinghen ſeer wijt ban maltanderen vaer in cen 
berfehepden zůn / alſo moeten Wife wel ende neer⸗ onderfchent 
ftelick onderfchepden. * Bet ghautfche teven Dev Soautd 
Chpiftenen moet een bedenct:iuge ende oeffenin= ren omde gee 

‚ge der Godfalichept zun: Want Wp zijn tot hep⸗ rechtuhent: 
chmakinghe gevoepen. Wier in is het ampt Dev Eee vee ez 
| Fet gelegen / dat ſy de geloobighen bermane WAE vangelg. 
ſy behooren te doen / ende tot heylicheyt ende ou⸗ Sphet. i. 4 
\moofelbept bertoecke… Maer als de conſtientien Theſ. 4.5 
ſorchhindich zin / hoe (p ſullen de genade Gods 
|beverbigben/ mat fp fullen anttooögben/ ende met 
| wat-betvouwers blijer ſiaende / als fp tot Gods 
oordeel geroepen ts daer ent: moetinen niet 
oberleggen Wat be Wet epfcht/ maer men moet 
Cheiſtinn alleen boor vechtbeerdichept voor oo⸗ 
ghen ſtellen / Die alle bolwacchthept dev Werte 

—— is byng het geheel ut des 3 it pra het geheel argumen 
et Paulitotde Galaten. Tantdat Feruenin 

de gene Die leeren Dat Paulus in Dien Sendtbrief den ggiſchen 
fivót om de bepbept: Der. ceremonien alleeniich/ Dief torren 
onwmújfeende derkeerde uptleggers. zijn / Dat Cat vereni: 
upt de argumenten die Paulus ghebeuuckt / gee woze / is o⸗ 
noech beweſen woeden Seluck als hy feptdar penbaer up: 

Chgiftus febaog onsteen berbloecknghe- gekuop: vaeins er, 
den / om dat hy one ſoude ban — ————— guten 
der Wet verloſſen mes Staet in de vrnhept daet ſule 

daer inCheiſtus —— heeft ende en Tact wap” 9D 
u niet wederom in k der dienſthaerheyt bet Sar. 5.15. 

—— iſt dat ‚Sor be⸗ ente 5, 1. 
ſneden wort / ſo ent (al: is At geen boerdeel 
boert. Ende / Soo wie beſneden woꝛt / die is 

ch, Cheiſtus is in te ver⸗ de gautſche Wet ſchuldich. Chet obers 

zie nuc: 
ken deſer 



Cap.rg. now 
geefs gheworden / alle Die doot de Wet ghe⸗ 
rechtveerdicht wort / gy zyt vandegenade 
afgevallen. Hier in wozt voorwaer wat ho⸗ 
gers vervaet Dan De bephept Der ceremonie 
en. Ick bekenne wel dar Paulug daer han= 
delt vã de ceremonien:want hp ſtryt tegen 
De valſche Apoſtelen / die arbepden am dE 
oude ſchaduwen der Wet / Die door de toe⸗ 
comſte Chriſti te niete maren / wederom te 
brengen in de Chriſtelicke gemepnte. Maer 
om Die ſake te verclaren ende flegten / moe⸗ 
fte bp hooger comen / te weten/tot den grõt 
daer in het gefchit mas. Len eerſten dewyz 
Te Door de Jodiſche ſchaduwen de claerhept 
veg Euangely verdapftert wert / ſo bewijft 
bp dat in Chziffo ong alle Dingen verſche⸗ 
nen zûn/Die door de ceremonien Moſes af: 

Wet werde gebeeldet maren, Ten anderen/ dewyle de 

Wet eerfie 
Tapittel 

‘Het III. Boeck. 

bedriegers het vole tat een ſeer booſe mep⸗ 
ninge brachten / te weten / dat ſulcke gehoor⸗ 
ſaemhz.· crachtig was om de genade Gode 
te bervienen/ fa arbept hu hier in feerern: 
ſtichlic op dat de gelaasige wiet en dencáen 
dat fp daazeenige wercken Der Wet / ende 
Beel min daar de clepite uptwendige onder⸗ 
wyſingen ofte begiutſelen fauden magen 
rechtveerdichz. voor God gecrygen. En hy 
leert ooc meae dat fs van De Gdoeminge der 
Wet / der welcker anders alle mensche ou⸗ 

&alat,4.3o derwo pen waren / daar heteeupte Chꝛiſti 
Gðloſt zyn:oo dar fp met volcomẽ geruſtichz. 
in deu eenigen Cheiſto te vꝛede zyn: welcke 
plaetſe epgentlictot deſe onſe handelinghe 
Dien, Teu laetſten betucht he den conſcien⸗ 
tien der geloovigen haer vrꝛuhz. op Dat fp 
niet doo? eenige breefe tat onnodige dingen 

Dat andere Verbonden Worden, Zed 
fuchder 3 Het ander ſtuck der Chaiftelicker vrphz. 
Cozifteticker romt upt Get eerfte/ eñ is Dit/ te Meten/ Dat 
BIvep), e/ de confcientiender Wet gehoorſaem zyn / 
creme vont, miet alg Daoy den noot det wet Bedwongen/ 
Bet sock Der maer Dat fp Van Get jock Der Wet bop zh ude 
weet bip sn vau ſelfs den wille Gods gehoorſaem zjn. 
pban fes want dewyle fp altdts in veeſe ende bere 
Gove ges ſchrickingen zón / fo lange alg (ponder de 
boozfaun. heerſchappie der met zyñ ſoo et fullen fp 
3 nemmerinter met blpmaedige weerdichz tot 

de gehoozfaemdz. Gods berept worden ten 
zy dat fp eerft met ſulcke vaph5.begaeft shu. 
Op fulten door een erempel cortelicker ende 
claerlicket verſtaen / waer toe Defe Waarde 

ende zo iz, Dienen. Det gebodt der Det is / dat wp mat” 
enbe 3o,6, tet onſen God lief hebben / ut gantfcher herz 
KRat.22,32 ten/upt gantſcher zielê/upt alle onfe cracht. 

@m ait re boen moet He ziele eerft van alle 
ander gevoelen eñ gedathten geſupvert eñ 
gepbelt worden / het herte moet van alle bez 
geerlichedë gevepnigt wordẽ / al onfe cracht 
miofte tat dit aileẽ geefamelten gewent woꝛ⸗ 
den. Bie boven ándere, grooten voortgaut 
gevaen hebben in ben mech des Heeren / die 
zyn feet verre hier va, Wãt hoewel fp God 
ban herten enbe met opzechte gefinth3: dev 

zielẽ lief hebben / ſa is nochtãs nog een graat 
deel haers herten eñ stel? geuangen met Gletz 
fehelicke begeerliche heden ende luſten / dodz 
de welcke ſõ achter getrocken eũ Ghindert 

Wworden / dat fp niet en connẽ met fo raſſche 
voeit tot den Heere voort loopen; Sp doer 
Wel groottarbept daer toe:maer Get vleeſch 
bercrancteenfdeels hare macht:ende trectfe 

Bwelt nit eenſdeels tot hem. Nat fulten fp hier daen/ 
Abe foo als fp gevoelen dat ſy geeufing de Weten 
tange volbreengene Syp willen/foecken ende achbepe 
— veer den daer na: maer fp en doen geen Dine met 

i 
Bet derde 

Weuts6,5e 

Fol.17 
fp De Wet aenſien / ſoo ſien fp dat het a! ver⸗ 
volect is / wat ſy bedenckẽ ofte aengaen nie⸗ 
mant en moet oac hier hem ſe ven bedriegen 
denckende dat fpn Werc daerom niet ganta 
ſchelit boos en i5/om dat het volmaeckt is: 
eft dat daerom het gene Dat daer in goet is / Teven waer 
niet te minGode behaecht. Pant de wie De om. 
Wet volmaeckte liefde epfcht/ fo berdoemt 
fp alle onvolmaectheyt / ten zp dat dE ſtren⸗ 
gichept berfacht mozde. Hoo ſoude dan ſyn 
Werc te neder vallen/dat hp wilde eenfdee' 
goet geacht hebben /ende foude bebinden 
dat her daerom et abertredinge der Wet is/ 
em dat het onwolmaeckt ig, Maer ass 
5 Hier ſiet op hae dat alle onſe wercken der varné 
berbloechinge der Wet onderworpen zin / fcengichent 
iſt dat fp naden regel der Wet onderfocht des Lets 
Wozden, Ende hoe ſouden De ongeluckighe 
zielen heu ſelven Bipmoedichlick tot eenich hooyfoemb3s 
werck voegen / als ſp niet anders Dau bere bereofem 
ploechingeen hoopten daer boog teges: ds ve, sine on 
gen? Wederom / ift Dat fp ban Defen firenQË mogen ats 
epſch der Wet/ofte meer ban de ſtrengichz. oan bearn 
der gantſcher Wet berlolt zpnde/ hoogt dar Prnre Gons 
fp met baderliche goedertievenhz,van God en mer gras 
geroepen Wozden/foo fullen fp blpmaedichz ter verrdic⸗ 
ick ende met grooter weerdichept haren beriaut > 
voeper autmaozden/ende haren lepder bale VELDE 
gen. In fomma/ Die aen het jock der Wet 
gebonden zyn / die zyn gelit dienſtknechten 
bai De welche de Geeren alle daghe ſekere 
Wertken epfcht. Want fuicke en dencken niet 
gedaen te hebben / noch en beſtaen niet in het — 
aenſchyn haerder heeren te comẽ:ien zy dat 
fp haer gebodẽ wert volbracht hebbe. Maer 
De kinderen Die wmildelicker ende vrpelicker 
ban harte vaderen geBouden Wordensen ortt> 
fien hen niet hare wercken dit begonnt ofte 
half gedaensafte oot gebzetkelic zyn / haren 
baderen hang oogen te ſtellen / berrou wende 
Dat haer gehoezfaen:h3. Ende goetwillichz. 
fal acugenet weſen / al ut Dat fp niet fo pel 
gedaen en hebben als fp Wilden, Sult maes 
ten wp 5 n/ende baftelic berrouwen dat on> 
fe gehaozfaembept fal onfen aider goedertie⸗ 
renften Dader aengenaem zyn / hoewel fp 
cleyn / ende grof; ede onvelmaecht is gelit 
hp dat ooc door den Prophete beveſticht / ſeg⸗ 
geude ick ſalſe fparéygelic een vader pleegt 
ſynen one te ſparen die Gem Dient. An weic: 
ke plaetfe het opébaer is / dat Dit woort fpa- 
ren geftelt is voog toegeben/ Ende bziendelit 
be fep!é dooz De vingeren te ſiẽ / dewyle daet 
got Batt Dient gemeldet is. Ende dit betrou⸗ 
wen en is ong niet wepuich noodig / ſonder 
het welcke wp ſullen alle Dincte vergeefs 
doen:want Bod en acht iet dat hp dao ee⸗ 
nig enfe Werc gedient wort / dan alft waer⸗ 
achtichtig tot finder eere gedaen woit, EK 
hoe fouden wp connen pet Doen tot (Onder 
gere, als wy twfelen of God door ouſe 
werck verbolgen ofte —— wort. 
6 Endedit ig de oorſake maerom De Aut⸗ ꝓiuſs van 
heur des Sendbriefs tor De Mebzeen*alle de nie sweede 
goede wercken der Daderen onder het gez Nut oer den 
oove ſteit / ende alleeulick npt den geigoue GPM, 
waerbeert;- Dau deſe vryheÿt is eenclaer T° 
plaetfe inden Sendbzief ror De Momepnl/ gom.6. 123 
daer Panlus beflupt dat de 30de niet eũbe⸗ 

Sal. 3,55, 

‚ hoogt heerſchappie over ons te hebben? om 
dat wp niet en zun onder de Wet/maer ou⸗ 

‚derde genade, Wãt als hp de geloovige ú: 
maent hadde / dat fp niet En fauden De ſonde 
laten in Garen ſterffelicken lichame regnee⸗ 
rensende dat fp hare ledẽ niet en ſouden der 

fuicke bolmaecths.als het betaemt, Iftdat zonde begeventot wapenen der ongerechz 
tichept: 



Cap.r97 
tichzmaer dat hen (elven foubdert Bode begeven 
ale tipt de dooden lebende / eñ hare leder tot wa- 
gertert Der techtbeerdich3. Bons. Sp hadden moz 
gen daer tegen autwoordẽ / dat fp nog Het vleeſch 
smet hert drdegen / het welcke bol begeerlickheden 
ende Dat De zonde noch in hem Woonde: maer hp 
felt Baer by DE trooft/Dat {p bep zijn bar de Wet / 
gelit of hp ſeyde: Hoewel de zonde noch niet en is 
uptgebluͤſcht / ende ghy noch niet emt geboelt de 
rechtbeerdichepdt gantſchelic in u lebende / fo en 
moet ghy nochtans niet vreeſen / noch den moet 
verloren geben / gelit of God om de oberblijfſelen 
Der zonde / altyts opu berbolgert ware:Waut gr 
ziut boog genade bep gemgect ban De dienſtbaerhz 

Hetepnde Der Met / opdat uwe wercken va der tegel bet 
peer ted, Wet rieten moeten ontberfocht worden. Maer 
baerbooz tot die hier upt beſlupten Dat wp Wel moghen (onz 
be booſe ooë digen / om Dat wp onder De Wet miet ent zyn Die 
eeren moeten verſtaen bat deſe bephept / Daer bart Wp 
Roest worven ſprekẽ / hen niet toe ers comt der welcker epude is ⸗ 
&ot bet goes Dat fp ong berwecke ende moet gebe tor het goede. 
werner 7“ Bet derde ftuc Der Chuſtelicker Daphs. is Dat 
grus-banderg Wp in uptwendtge dingẽ / die in haer ſelben mid: 
vᷣan t vpe deſmatich ende noch goet noch quaet ent zijn geert 
Vc comntientie en (ullen maken boo God matt Dat 
gecdingm, Wp die fomttitg boert ofte gebruxcken / ende (uns 

tútslaten mogen. Ei be kenniffe defer bapb3. is 
ons oock eer noodich. Want alg tvp defe niet eit 
Hebben / ſoo en ſullen onfe tonſtientien geen vrede 
hebben / nog der ſuperſtitiẽ en (al geen eynde zijn. 

We venniſſe Vele te defenn tijde achte Dat wp ougefchict zn / vm 
Befes Nucks Bat wp twiſt maken ban het bleefch eten ban bet 
Se mooie, “bape gebampc Der feeſtdagemeñ cleeberen/ eñ Dir: 

gelgeke onnutte beuſelingen / gelick fp Die achten: 
wertwifele maer daer in is meer gelegen / dan de gemeyn mä 
Semier” mernt MWont ais de conſtientien haer ſeiben een⸗ 

*_amael hebhë ín den ſtrit geworpen / ſo treden fp in 
weſchꝛhvin· een grooten doolhof / daer fp niet lichtelic ent connt 
gs ban be ſu uyt tomen Iſt dat pemaut begint te twófelen of 
VERWE. het hem geooloft zp lhnenwaet te gebrupckẽ tot 

Maeplaken/hermden, ſweetdoecken / eũ tot tafella⸗ 
Kenen / ſal hp daer na ooc niet ſeker zijn / of het gez 
vorloft zy heunep oft kemp te gebr upcken / ende 
tent laerſten ſal hp oock wel twfelen / of hein ſelfs 
het wert Daer ban geoogloft zp. Want hp ſal bp hẽ 
geloë ober leggê/of hp níet en (oude comen ſonder 
tafellaken eten / eũ of hp miet en (oude connen zyn 
ſonder ſweetdoecken. Iſt dat vemant meynt dat 
eenige fpuſe die wat lecher is / ongeoorloſt zy / die 
en fal teit eynde nog grof broot / nog gemeyn ſpijſe 
amet geruſie confcientíe voor den Heere eten/Detbije 
de bf altijts in Den fin comt / dat bp (Gn lichaem 
met noch oncoftelicher fpúfe câ onderhouden. Iſt 
bat hp twofdlt of hp mag goedert win drinckeiu / 
díe en fal Daer wa met goeder bede der conſcientie 
moch ſiechten wijn / noch ooc ten laetſten Water 
drincken Dat ſoeter ofte ſupperder zp dart ander 
water Somma /hy falitert eynde fo berre comen / 
bat fp niet ent ſal beſtaen (gelitmen pleecht te ſeg⸗ 
geu) ober een dwerſch ſtroo te treden. Want de 
Art en ig niet cleyn Die hier begonnuk wort maer 
Be brage is / of God wil dat wp dít ofte bat ghe· 
beupehen/ves welcken wille moet alle onſen raet 
erde wercken boozgaë.Bíer upt comen (ommige 
Boor vertwijfelinge alg in eent ftroomwalte ver⸗ 
ſuucken / ſonumige comen God te berachten / ende 
zijn vreeſe te vberworpen / eñ door dent bal hen ſelbẽ 
eenen wech te maken dewüile ſy genen gereeden 

apetoge de· wech en ſiẽ. Wãt alle die int ſulcke vertwijfelinge 
Es ee en Perwoerrer zijm / Die ſien alomme bevergeringe Det 
Eater zor oen conſtlentie / waer fp hert henẽ wenden / oft keeren: 
oepnen 8 Paulus ſeyt: Fe weet dat Daer geert dinc on⸗ 
Mom.14.14 reyn en is / anders Dart DE genẽ Die eenig dint acht 
torre dureyn te zine / dien is onvepst: oog welcke 

— r — 

t 

Hoe de ghenade Chriſti „ontfanghen wort, 
woorden hp alle uytwendigie dingẽ onftebphs. 
onder woegt: fo berre onſe confcientien Hoo Bon 
ban Dier Dap. ſeker zynn. Maer iſt dat Wp door 
eenige tiwifelachttge meyninghe beſwaert afte 
twfelachtich worden / fo wort ortie Dat onreyn / 
Dat na (pr natuere reyn was Daerõ ſeyt hy ter⸗ 
ſtont daer bp: Geluchich is de gene die hem ſelben om. 14. 22 
tiet ent Berdoët fu het gene Dat bp goet acht. Maer 
wie toófelt/die (B bevoordeelt (ft dat hc ect: wãt 
hp en eet niet upt ber geloobe Ende wat upt den 
geloobe niet en is / dat is zonde. Die in drifoanige ete 
benautheden heftoten/3uyitde/ eutde nochtans alle en wie en 
dinc tegen haer tonſcientie beftacn tedoen om HE beweren; dte 
felben moedig te betwifen:-keevert die niet · hen (eloE een, 
ſo verre af ban Gob: Ende díe gantſchelit eenige …5aos vere 
beeefe Bons hebben / Die worden door beeefe Bet acpters- 
ſthrict ende te neder geworpen/Dewile ſy oot bez merge 
dwongen worden bele Dingen te Doen tegen haer 3, nare 
confetertie, Alle die (lt zin / en connen geerte ga⸗ bacc. 
ben Gods gebruypckẽ met dancſegginge / door be 
welche alleen nochtans(gelijc Paulus hetupcht) 
alle Binck tot onfe gebrauck geheylicht wort. Fe h 
berftac/fulcke dancſegginge Bie comt upt eenn hey: 1 Tim· 4. 55 
te bat de weldadichz ende goethz. Gods in fire 
gaben bekent Want vele onder hen berſtaen wet 
Dat de Dingen Dit (p gebrupckẽ / Gods gaben sijn, 
vit ſy pebfen God fi Gre wercken: maer dewle 
fp n(et en gelooben dat fulcr hen gegebert is / hoe 
duden fp God alg dert ge ber Daer bart Daricken? 
u ſoming / wy fen Waer toe deſe brohz. ſtreckt / 

te weten / odp Dat wp De gabẽ Gods ſonder beſwa⸗ * 
ringe Bet conſcientie / ende ſonder beroeringe des eres oeroert 
geeſts gebruycken / daer toe ſp ons banGod gege⸗ nugs 
ben zin door welc betrouwen / onſe conſcientien 
beede hebbẽ met hem / ende ttr mildichs. tot ons 
Bekennen. Want hiet fu worden alle teremonien 
herdact / Ber welcker onderhouditge bep is / ſoo 
bat onſe touftientien door geenen noot Bet plicht 
nog verbõden enn zijn om Die te oudet houde: maer 
dat fp / dat het gebeupe daer Han is door De 
weldaet Gods / heu tot ſtichtinge ouder worpen. 
9, Aen moet ooc weerftichlic acrnmeecken dat be Tt AmDere 
Ehríftelieke bephs. in alle hare ſtucken een geeſte · 
lic dint is / des welcken gantſche tracht gelegen (8 de natuce en 
in De conſcientien boor Ged geruſt te maken / als de erarht bee 
fp ongeruſt ofte fozchbuldig zijn ba de vergebin⸗ 
ge Det zondert: ofte benaut zjn / of hare wercken 

oberdadichlick iwtgeſtort worden / daer iſt ſckey 
hat de dinghen door ſulcke zonden ires ok 



antwoort Warden, die anders in haer felben geoorloft 
joek ge Waren, De midddelmatige dingen Worden 
A sbelr van feet ‘mel onbetfthepden Boor bat Hoost 

| — Paulisbaerpfept : Ben reynen zijn alle 

= DMB gefgovigen eitig- geen binck rep / demilë- 

wraetamzĳn die verbldeckt Bie rycke zijn/ 
tres. die nu haten trooſt hebben / die ver ſaet hn⸗ 

ue.6.z4. Dieden eene nacket bij enanderen coopen / 
aci zu.a4a. in der welcker maelthden de Lupte / ende 
moe. 6, 4» Tper / ende Camboobr⸗ ende wijn fjn? Door: 

— creatueren Gods/ ende den gebzußgcke der 
menſehen toegelaten: ja zijn dosꝛ de voor⸗ 
fieninge Gods vaer toe verordent: Het en 

… „Het 111,- Boeck, 

Dingen cepn: maer dert antepiten ende on⸗ 

| haer herte Ende confttentie befmet is. Wãt 

dfenulachen/Sid'ap-poooren legecen flapé 

waet pboor/gdut/ende rdckdom zijn goede * 

ig ode nergens verboden te lachen/ of ver⸗ 

faet te worden / of tot de oude ende vader⸗ 
licBe befittingen/ nieuwe befsttingen te gee 
erhgen / of in Muſycke genoethte te hebbẽ / 
pf wijn te drincken. Dat is wel waer / maer 
datmen de dingen oberblaedichlie hebben: 
De / in welluften wentelt /;hem felben bol 
ſuppt / de ziele ende gheeſt in de teg enwooz⸗ 
digahe welluften droncken maeckt / ende al⸗ 
tDts nieuwe ſoeckt / dit is feew verre ban het 
rechte gebeiwpck der gaven Gods, Daer⸗ 
om laetſe de onmatighe begeerte / ende onz 
gemetẽ overdadichedt / ende pdelhept / ende 
Goveerdichept wech nemen:op „Dat de conſ⸗ 
rientie ſunver zynde / de gaven Gode ſup⸗ 
verlick gebreuycke. Als het herte fal toe 
fuïche foberhept gebracht zijn / Dan fullen 
fmden regel des rechten gebeuper hebben, 
MWederom waer deſe matichtpr niet en is / 
daer zjn aack de ſſechte ende gemepne luz 
fien te vele. Want men fept met Der waer: 
hept / dat bickmaelincen flecht ende grof 
leet / een purperen herte Woont: ende Dat 

Somtdte ondereen purperen ende {Hden 
cleer/ eenboudrehept einde ootimoedichepbt 
verborghen is. Een vegelick in zĳn o2den 
ende ſtaet le be alfa ſoberlick / oft matichlic/ 
oft cierlic/Dat hp gedenchedat hp banden 
Heere geboet wort / op dat ho leve / ende niet 
op dat Gp ovberdaet bedryve ende een pege⸗ 
lic dencke / dat dit de regel der Chꝛiſteſic⸗ 
ker vzyhept is / is het dat fp met Paula ges 
leert hebben te bzede zyn / met het gene Haer 
in hpy is / ig hetdathp weet bernederinge 
énde berheffinge te dragen :ift dat hp ge- 

Bbil.4. 12e leert ig alomme ende im allen verſaet te z⸗ 
ne/ ende honger telden / overbloedichept 
ende gebzech te Iden, 
zo Bele dwalen daer in, Dat fp haer vip: 
ept onboosfichtelick ende fander onder: 
chept gebzupcken / gelick of hen die niet gez 
heel ende ongefchenten (ouden blven/ten 

Cen twee: Ware datde menfchen getupgen Daer van 
—— be waren, Ende dooꝛ ſulcke onthdige gebzupt 
Befoackone Wozden be ſwacke broeders dicmael geer: 
geen achten gert. Men dint zommige te defen tideũ / die 
ãae mepnen Dat haer vrphept niet en mach blj: 

ven ſtaende / ten sp Dat fp die met deg bape 
daechs vleeſch te eren/gebzupcken, Ick en 
ficaffe niet dat (Pp op dien dach vleeſch eten: 
maer men moet den valfchen waen upt de 
herten mech uemen. Want fp behoozden te 

praat ea denten dat fp Dao? de Chziftelicke vryhept 
Bwalinge Miek nieus en gecrygen voor ber menfchen 
woze weder dogen / maer bp Godrende dat fp alfa Wel 
kept, ís gelegen inhet laten/alg in het doen ende 

gebzupeken: Pet (8 overblaedichlic genoeg, 
iff dat ft berftaen dat voor Gad daer niet 
sn ik gen gheleghen / oft fu vleeſch eren ofte 

Item / het 
muf bzenech 
Ber felber 
woꝛzt ont · 
Deekt. 

Hoe tſelbe 
ze veibete⸗ 
Em 32, 

u, 

Ber ſelber 

— — — Em 

Fol. 156» 

eperen eten/ of fp roode ofte fwarte cleede⸗ 
ren dragen: nu is de tonscientie bep, der 
weltker de vzucht deſer viphept toecomr. 
Daerdin óf fp fchaon Daer nae haer le- 
ven lanck hen van vleeſch onthouden / ende 
altĳtscleederen ‘ban eenderlep verve dra⸗ 
gem ſo blyven fp dies niette min bzp. Tae 
om dat (p daer in vrpzyn / daerom oute : 
houden tp Gen felben Daer bammet Viper Beter 
confcientie. paer Die dwalen (eer ſchade⸗ ſctacte icce 
icin ‘Die geen en acht hebben op de fwac- PerERD nar 
bept det bzoeveren; De welche Wp vehooren ge wort onts 
alfoo te dragen dat Wp geen Dinch licht⸗ Deens, 
veerdichlich endoen / Daer in {pabeergert 
wordem Maer pemant machte feggen/ dat 
bet fomtjtsnucigonfe vzpijept te bewy⸗ 
fenvooz den menfchen, Sch bekenne dat Auiwoczt. 
gack/maer men maet met groote voorſich⸗ 
tichept mate houden :op dat opde ſorghe 
ed —— die de vld an (oejeer bevo⸗ 
en heeft / nieten verlaten. 
IL 50 wil tek dan hier wat ſpreken van ZB! searase 
ergeenijjen/hoe datmê Die moevonoeifcheps de, der Chyi 
Den / welcke men moet blien/. ende Weiche ſteucket vz 
mei moet bevrachten : Waer upt men mach iden 
daer na beflupten/wat plaetſe onfc banbeps s paeven 
Geeft ander de menfchen, De gemepn onders van deergen 
fchepdinge-behaccht mp waer doo; mEleert v/e 
Dat fommige ergerniffe gegeben/ ende [Omz rooz,en wet. 
mige genomen 1g;twat (p heeft een openbaer vacien iep 
getupgeuiffe der Schriftuere / ende en druct 
niet onbegaemelick upi/ Dat fp bedupt. Iſt 
Dat pemant pet doet door ONTGDIugE lic pre 
beerdichept,of dertelhept / of rEEChELILOG;5,/ 
pf niet ordentlick / of niet te ſynder plaetſt / 
waer door de ongeleerde / of ſwacke grer⸗ 
gert worden / foa ſalmen (eggen dat bp erz 
gernifje gegeven heeft: om dat Get fyn ſchult 
fe/dat fulckeergerniffe gecomenis, Ende 
gantfchelic machmen feggen/ Dat de erger⸗ 
niffe in eenige fake gegeven is/ als de ſchult 
daer van / van Den autbheur Der (Ake cunt. 
Maer genomen ergerniffe Wort genoemt 
alg eenfake die niet te cnrhde Hoch onge⸗ 
fchicktelick gedaen en is / wort Doo? quaet⸗ 
willichept/ of eenige boos hept bes berteng 
tot een dorꝛſake Der ergernifje gerrocken. 
Want Biet in war geen ergechiſſe Gegeven 
maer de verkeerde uptieggers nemen daer 
upt ergerniffe (onder oozfatie, Voo; de gee 
geben ergeruiffe Wogden alleentic De (wate 
ken geergert!s maet dooz de genomen ers 
geeniffe/Wozde De bitter herten ende Pha⸗ 
rifeifche geeften geergert. Varrom julien 
wp Deen noemen Der ſwacken ergeruviſſe / 
ende D'ander der hariſeen ergerniufje, Cud 
de Wp fullen het geb2upek onfer vrphept al⸗ 
fa matigen/ datfe fal moeten der onweients 
hept der fwacken bzoederen wcken / maer 
niet Der — der Phariſeen. Mant 
Watmen behoort ber ſwackhept der broede⸗ 
derentoe te gebé/bat leert Paulus genoech 
in bele plaetfen/gelic daer hp fept: Bie (wac 
zpn int gelsove / neemt Die op, Item / act 
ons booztaen niet meer malcanderen/ oor⸗ 
deelen/ maer beel meer toeſit Dat Den fwacz 
ken beoedere geẽ ergerniſſe gegebten woz: 
De / ofte oozfake toevallen/ende bele ande⸗ 
re dingen tot Dit gevoelen / de Welche men gort begrip 
bet can —* de plaetſe halen dan hier m der ieere vt 
bzengen. De fommais/ dat wp biefterch Ser: 
ſyn / moeten der fwacker cranckhept Dragt Bom, z,n 
ende ons felben niet behagensmaer dat een 
pegelic moet ſhuen naflen behagen tot goet 
eũ tot flichtinge, Op ten ander plactfe fept 
bps Maer fiet toe dat deſe uwe macht geert 

Ergerniffe 

Teg mooz 
pinge, 

Segeben eft 
genomen «5e 
attuiut.; pe, 

Kom. 14,1, 

Nom 14. 13 



Cap, 15: 
ergheniſſen en ghebe den ghenen die ſwack zin. 

T.Con.8.9. Item / Al wat in Het vleeſth huns bercocht 
LEO} 10,25 Wot / dat eet / niet beaghende om, der confcien= 

tien wille, Itk ſegghe uwe ronſtientie / ende 
niet eens anders, Epudelitk weeſt ulck dat abe 
gheen ergherniſſe en gheeft / noth den Joden ⸗ 
noch dert Geiecken / noch der Gemeynte Gods / 
Item noch op eert plactfe”: Bhp zit tot vry⸗ 
heyt gheroepen / alleenlickt (fet “toe datahp uwe 
Hapbept niet en ghebrucykt den vleeſche tot oor⸗ 
ſake maer dient malcanderen in der liefde. Het 
is voorwaer alſoo / onſe vryheyt en is ons stiet 
ghegheven teghen drifert ſwacken naeſten / den 
Welcker wp alleſins moeten nae den veghel der 
Tlefdedienert-maer Beel - meer Dat Wp brede met 
God hebbende / in onfe tonſtientien oock vreed⸗ 

zoen de pha ſameſitß onder De menſchen leven. Maer hoe 
riſeiſche ofte ſeer der Phariſeen ergherniſſe te achten ig / dat 
Brgernigpe, leeren w y tipt de woogden des Beeren /_ met De 
Bairs.ig welche bp ghebiet datmenſe late varen: want 

{p zin blint / ende lepders Der blinden. Be Diſti⸗ 
len vermaenden Cheriſtum bat de Phari⸗ 

ban boef forte woorden geergert Waren. Chei⸗ 
Aus antwoort dat menfe moet laten varen / ende 
og haer pede niet achten. 

Wiedatmen 72 We fekeblft nochtans noch onſeker / tert 
ree 3P det wy meten wie wp moeten voor fwack/ 
tube gdbatie ende Wie Wp moeten voor Pharifeen houden / 
ferme fonder dit onderſtheyt en fie ick ganſchelck 

stiet hoemen order drergerniſſe tant De Cheiſte⸗ 
Ich bepbept gebzupthen / Dt Wóle bet nem⸗ 
afiermeer ent foe ſonder groot peruckel connen 
geſchien. Maer ick achte dat Paulus feer claer: 
lick befchaet ert heeft bepde met Ieere ende met 
cfempelen / hoe berre Wp De vephept moeten 
netiehen/ ofte met ergherniſſe ghebruytken. 
Als Ep Timotheum tot fm gheſelſthap aen 

beren tt nam / ſo heeft bp hem beſneden: maer hp ent heeft 
grerperen Miet connen vaer toe gehzotht worden / dat hp 
ende mel de Círim ſoude beſuden · Pit Waren twee berz 
red en ſthepden wirtken / ſonder eenighe veranderinge 
@alz,3. des raets ofte des herten, Ce Weten) fn De bez 

ſnidinge Cúmorbhef/ dew hle Ep ban allen bep 
was / ſoo beeft hp hem (elven aller dienſcknecht 

weong.ro, gheimaeckt: eude hr is den Goden als cen Jode 
ghew orden / om De Zoden te winnen: den genen 

1.003.921. píe onder De Wet maten / is bp oheworden alg 
ah onder De Wet / om De gine die crrder De Wet wa: 

ten / te Wifisfen : bp 8 al gheworden om 
belen ſalith te maken / gelijck hp ergens ſcheuft. 

Waer uyn HVier hebben Wpten goede matte Det bryheydt / 
mew vennin als Wp ons moghen wet eemohe vrutht mid⸗ 
mag ten vee deln atith botiden. Want hy aengeſien heeft als 
erat bp flerckelijch Wepgetde Erum te beſniden, 
Ker bjpben: Dat beruycht hy ſelbe / adus ſchzüubende:* Maer 
*Gal 2.3. oock eh Wett Titus Die met mp Was / hoewel 

bp een Gricth, was / niet bedwongen beſnueden 
te worden/ oin ſowmige balfche bzoeberg wille 
Die in gectomen Waren / om onfe bephept te bez 
proeven Die Wp heben in Cheiſto Jeſu / om dat 
fp ons fouben rot dienſbaerheyt dringen / den 
Welcker Wp niet felfg boor eenen tt enn Wekert 
door or Der woepfrige/ om Dat De waerheydt deg 

een mipbert Guartoelurks ſoude bp u bliven. Bier hebben 
gep moonteke op pent odt din De berhept te befehermen/ alg 
Sthexmen, de ſwacke conſcientien / die ouden door Der bal: 
ER fcher Letraren onrechte begeerte berliefen. Al⸗ 
Be bepppo, Sit moetmen der liefde dienert/ ende ichim— 
iten. ge Des noeſten aenſien. Alle dingen zin anp gez 
r.o7.1ó.23 ODzloft Cfept Paulug ergens) maer alle dingen 
@De5,12, ENZYM niet mit: alle diughen zn mp geodzloft/ 

maer alle dinghen en — net. iemand ent 
Oecke Dat fine is / maet Dat ecus anders ig. 
Bar en 18 niet tlaerders dan deſen regel / te we⸗ 

Gal. gnʒ 

Bit wert 

atratvooz 

— — —— — — — — — 

—— — — — — — — 

Hoe de ghenade Chriſti ontfanghen wort, 
ten / dat Wop onſe bryheyt ſullen ghebriwtken / iſt Maer one 
bat het dient tot ſuchinghe ones nacften:ende (pese vragen 
bat wy ons fullen daer bart onthouden / is dat nicdtinge 
Het onfen naeſten alfo niet arut ent is. Daer zijn Ber fwackens 
fommigbe Die beynſen dat fp de toorfichtichept nes des vae 
Pauli naebolghen / hen ſelben ban bes bepbhept 
onthoudende/ hoewel fp gheenſuus en foecken 
Daer mede haren naeften te dieren. Want ont 
dat fp haer eyghen rutte volghen / ſo willen (p wel 
Dat alle meldinghe ber bephept begraven ware: 
Hoewel het ſointüts alſoo noodich is rot des 
naeſten nutttchept / de Vepbept te ghebrupchen 
tot haer voordeel ende ſtithtuighe / ais de ſelve 
fomtijtg tot haer vooꝛdeel te matighen. Het be⸗ 
taemt den Godſalighen menſche te dencken / dat 
hem ín de upetwendig he dinghen te daerom vepe 
wacht ghegheven / op Dat hp tot alle wercken der 
liefde te beqquamer erde bevepdet zp. 5 
13 … Alwat ick gheleert ede guefipzoken hebbe Aiſoo words 
van de ergherniſſe te fchouwen / dat wil ick tarie/ vat bez 
bar be middelmarfgbedinghen die in Haer (cl- F5 Mere DAE 
bent och goet noch quaet en zijn / berftaen heb · age dingen 
ben: Want dinghen die noodich zyn gedaen te wet berftaen 
wordem die ent moetten oor gheen Hzeefe ban ſel. woiden. 
erghernifſe laten. Want ghelyck wp onfe bry⸗ 
heyt moeten bev Ifefde order worpen / alfo moet 
oock Wederom Be liefde ſelbe onder de ſuyber⸗ 
heyt des gheldofs ſtaen. Wy wroeten wel (ec 
dotk De liefde aenſien / maer aſſoo Dat Wp om Af 
fes naeſten wille God nieten vertoornen. Tek 
en prijſe niet de ongherechtitheyt der ghener die 
gheen dinck en doen anders dan wer opvoer? 
ende hebben lieber alle Ditch ontween te ſcheu⸗ 
tert dan te ontnaeyven. Men moet vock die viet 
ooren / die de andere tot dupfentigherlep ongod⸗ 

delicke leydende / ſeggen dar fp moeten alſo doen 
op dat fp haren naeſten gheen erghernifſe en gez 
ben : hoewel fp daerentuſſchen De confcetie 
haers naeften tot quaet ſtithten:boornemelick 
alg ſy ſonder eenighe hope ban wipt te comen / al⸗ 
tijts in den ſelven dreck blijven ſtekende. Ende 
ig het dat haer naeſte behboozt door leere ofte 
erempel abefticht te worden / foo ſeggen deſe liſti⸗ 
ghe menſchen / dat hp moet met melck onders 
houden zijn / Den welcken fp (eer boofe feninige 
meyninghe boor melſck in geben. Paulus Hers 
haelt wel dat Bp de Corinthen heeft met meltk 
gheboedt : Maer hadde te dier tit de Paepfche 
Miſſe geweeft/foude hp oock miſſe gedaen hehe 
ben om den ſwacken Corintheren melck te geo 
herte Boorwaer melek en is gheen ſenin / ſo liez 
ghen (p bari dat ſy die met melck boeden / die zu 
onder Den ſchin ſulcker foetichept / weedelick 
dooden. Ende of Wp ſchoon toe lieten dat ſultke 
beynſinghe Waer hoop eenen tüjtte prifen / Boe 
langhe ſullen (p ters eynde hare kinderen de felfe 
de melck te drincken gheven? Want iſt date 

Ó 1. Coꝛ 3 RA 



Cap. 19. Het III. Boeck. Fol, 157, 
deren / wat perdezeten het zp datonsfraet ke vrphept / niet en fullen berkeerdelick tot 
te comé/dat het nachtang niet vꝛp en 1 ſelfs 
ten ſtroo bꝛeet banden bevele Gods afte 
weken/cfidat Get niet geoorloft en is / door 
eenige voorꝛwendinge pet te aengaen Dat bp 
niet toe en laet. \ Ni 

Nae dat de 14 Pu dewnle de gelaovighe cenfcientien 
gene weder · door het privilegie deſer Hephept/ Die ic bez 
e. ven beſchreven bebbe/vercregen hebbẽ door 
gen de natue De weldaet Chꝛeiſti / dat fp niet verwerret en 
re ende worden in eenige ſtucken der onderhoudin⸗ 

gen der Dingen Die deHeere ons heeft Willen 
Kec bopbept DIP laten: fo beflupten wy dat ſy kan aller 
fonbigen/fo menſchen macht bp ende les zijn. Want het 
—— enbetacmt niet Dat Ehziftus ſoude den lof 
sfentien bee ſulcker grooter weldaet/of Dat de confcienz 
Gobfatigmn tien {ouden de beencht daer ban verlieſen.* 
hi Gem. Ate meet oor niet achten Dat zy een Dinch 
betmatige van clepnder weerde / De welcke Cheiſtus 
Bingen, bep fa diere geescht heeftste weten) t Die hp niet 

zZen bau De met gout ofte filver / maer met fyn epgen 
Seer bloet gecacht heeft:fo dat Paulus Hem niet 
her nfettine en ontfiet te ſeggen / *dat de doot Chriſti te 
gen. vergeefs wort /iſt dat wp onfe zielë de macht 
ln der menſchẽ onderworpẽ. Want hp en han 
zr perr.rg delt anders niet in (ommige Capittelen des 
“@al.5.1,4 Sendbeiefs tot de Galaten/ dan dat Chri⸗ 

ftus ons verdupſtert / ofte eer te niete wort/ 
ten zy dat onſe conſcientien in haer vrpheyt 
blven ſtaende: van De welcke fp voorwaer 
af vallen/ift dat fp mogen na menſchẽ goets 
duncken aen Wettenendeinfettingë gebon⸗ 
den worden. Maer gelic Dit een fake is feer 
weerdich am te Meten / alfoa Geeft fp oock 
Tanger ende claerder uptlegginge ban nooz 
De, Want fa Gaeft als ban de afleaginge der 
menfchelicker infettingteen Woozt geſpro⸗ 
Hen wort / ſo wort Daer groote beroerteseenf: 
Deels vau oproermakers/ ende cenfdeels va 
lafteraers boort gebzacht:gelĳt of alte ghe⸗ 
hoorſaemhept der menfchen verworpemen⸗ 
De Werh genomen worde. í 

Bweltkfoo 15 Daerom op dat niemandt over deſen 
pel ——— ſteen en valle / ſo moeten wp ten eerſten aen: 
geefteite ve: Mercken / Dat in den menſche dobbel regee⸗ 
gement van ringe is: te weten / een geeſtelicke regeerin⸗ 
Bee eeey gewaer door De conferentie wort tof God⸗ 
eliske on: falich. ende Godfdienft onderwefen: eñ een 
aerfchepben Politiſche regeeringe / waer doog de menfche 
voꝛde. in menſchelicke ende eerlicke wercken die 

onder de menſehen te oander houdẽ zyn / wort 
onderweſen. Dele twee regeeringẽ pleecht⸗ 
mente noemen geeſtelicke ende werreltlicke 
Juriſdictie: met welcke namen epgentlick 
genoeg bedupt Wezt/dat de cerfie vegeerinz 
ge het levert der zielen aengaet/ ende Dat de 
tweede regeeringe is geleg in dinger: Die dit 

Stem Dat tegenwoozdige leven aengaen:nier alleen: 
genweicke lick ín het ſpyſen ende cleeden / maer oor in 
fiemopbet Wetten te verordenen el geben/ Waer door 
verten. De menfche mag onder de menfchen Hepiige 
teccks opu, lick ende eerlie leben, Want de eerfte regeer 
ende daiſe ringe heeft haer fate in de inwendige ziele, 
berde maer defe ander fchickt ende boecht de upt - 
Tarte ver wendige zeden alleenlick, De eerfte mogen 
ftaen woze Wp een geeftelic rick noemen:de ander een 
Dee Politifch riche. Ende gelijck Wp defe twee 

regeeringen gedeplt hebben/alfo moetmen⸗ 
fe eenepegeliche op haer ſelvẽ aenmercken/ 
ende alfmen de eene aenmerchs / foo moet: 
men het herte van de ander af wendert. Dat 
fp zh: in den mensche gelyck twee werel⸗ 
Den/in de welcke verfchepden Coningen en 
berfchepden Wettet mogen wefen, Deſe on: 
berfchepdinge fal maken dat wp het ghene 
dat het Euangelinm leert van de geeftelics 

| 

| 

De Politifche oydeninge trecken:gelyck of ° 
De Chziftenen dies te min nae De uptwendi⸗ 
ge regeeringe den menſchelicken metten onz 
derwozpen waren / om dat hare conſtienti⸗ 
e= boo God bep zn: geljek of fp daerom 
van alle Diëftbaerbept des lichaems verloſt 
waren / om dat fp nae Den geeft b2p zijn. 50: Mern moet 
ben defen dewile oock in De infettingen Die oosk acht 
fchtnen tot het geeftelic riche te dienen, wel Beren otdr 
faude mogen fep! zyn / ſoo moeten wp oock met Gods 
daer in een onderſcheyt maken / om te Wez Woot ober 
ten/de welcke wy boa? goet ende recht moez oren) 
ten houden / als metden woorde Mods oz 4 
ver een comendesende wederom welcke niet 
en behooren bp de Godſalige plactfe te heb⸗ 
Ben. @m ban de Politifche vegeeringe te hã⸗ 
Deten/ fullen wp ergens plaetfe hebben. It LibA. ca 
en wil dork nu teghenwoordichliek vande “PP 
Kerckeliche wetten nret fpzeken : want de ” * 
volcomen handelinge daer ban / (al in den 
bierden boeck Beguamelicker comen / daer 
Wp ban de macht der Chriſtelicker gemeyn⸗ 
te fuiten fpzeken, Dit fal dan het beflupt de⸗ 
fer handelinge weten, Defe fake die {gelijck 
ic gefept hebbe)in haer ſelven niet ſeer dup⸗ 
fier noch verwerret en is / maeckt den fome 
migen fwarichept /om det fp geen goet on= 
Derfchept en maken tuffchen de vegeeringe 
der confcientien ende de uptwendige regeez 
ringe, Boven defen wozt de fwarichept vers 
meerdert / doo Get gene Dat Paulus fept/ 
datmẽ moet der Overhept gehoorſaem zyn / 
niet alleenlick upt vreeſe der ſtraffe maer Gomiz. 
oock om der conſcientie: waer upt rn: ende 5. 
dat de confcientien oock aen de Politifche 
Wetten gebonden zjn. Ware Dit alſoo / (aa 
foude ket al te niete zyn / dat wp wepnich te 
voren gefept hebben / ende noch feggen ſul⸗ 
Ten van de geeficliche regeeringe. @m defen 

Beſſuytde; 
fer banbe: 
linghe · 

knoop te ontwerren / moeimen ten terften en tt 
wetẽ wat de conftientie zp:het welcke ONS Beken 
bet woort in Gem fekven can verclaren, Wãt matb/toebe 
gelöeh wpfeggen dat de menfchen weren, Brkenien 
als fp met Den geeft ende verſtãt de kenniffe fcetieke ins 
der dingen baten Waer upt confcientie Ofte fettingben 
wetenfchap comt/ alfoo ootk als (peen ge: Boot, 
boelen hebben Des oogdeels Gods / Welck moat cerne 
gevoelen heu is alg een inwendich getupge lis boozge- 
biefe nieten laet hare zonden berberghen/ pet iden 
maer trechtfe obermohnê tot dẽ richtftoel ge vescons 
Gods:dat geboelen Wort genaemt confciz ciense. 
entie. Want fpis een dinck midden tuſſchen 
Gov ende De menſthen. Om dat fp den men- 
fche nieten tact in hem felven t'onderdzuce 
ken dat hy weet / maer berbolcht hem foo 
dangesdat fp hem tot bekenninge der fchult Telde mee 

Preisgt. Dit iſt dat Paulus mepnt/ als bp eee 
fept/ vat de confcientie ooch mede den MEN: fen berctaert 
ſchen betupebt/ als fp dDooz hare gedachten wort. 
befchuldigt oft ontfchuidicht wogden in Get Mom 255, 
gordeel Gode. Een euchel kenniſſe mochte 
in deu menfche befloten blyven. So dan dit 
gevoelen Dat den menſche boo? den Kich⸗ 
terfioel Gods trect/is den menfche als een 
bewaerder gegeven / om alle fpne verborgen 
wercken ende gedachten te aenmertken/pp — 
pat geen Dine Berbozgen en blijve. Hier ut 
comtvat oude fpzeeckwoort: De confcientie « aer vac 
is dupfent getupgen. + Alſoo heeft Petrug woj eroor 
ve antwoode der goeder confcrentie gefteis wr! ovt 
poor een geruftichept deg herten / als mp Pe rrepop 
van de genade Chzifti ſeker zonde / ons fei- veewwmige 
ven ouberfaecht boo? God flellen, Ende de bles 

Ĳ ert autheur Des Sendbriefs tot de Hebreen Hen Gl 

fept ; “Dat de geloobige geen confcentie der 
Da zonde 



Cap, 20. 

dingen / Die zonde meer jen hebben / boog Berloft ende 
Sede bip te zine / (og dat De zonde niet meer er 
sgwofte  Weoecht noch befchuldicht, / 
guatt3óu/ / 16 Daerom ghelhck de wercken een aens 
— ſien hebben corde menſchen / alſoo fiet de 
tigedmgen, Confcientfeop God: ſoo dat de goede conſ⸗ 

cientie niet anders en zu Dan inwendighe 
c.Tim.i5. Gheheelhepdt des herten. Hierdm fchapft 

Paulus dart de berbullinghe der Wet ig de 
liefde upt fupverder confctentie/ ende onge: 
Bepufdenghelvobe, Daer na bewyſt hp ooc 
in het felve Capittel/ hoe wt fp fchilt van 
enckel berftant / feggende/ Dat fommighe 
Waren ban den geloove gevallen om Dat ſy 
goede confcientie verlaten hadden, Want 
met deſe woorden gheeft hp te hennen dat 
de eonſcientie is een levende gefinthept om 
‘God te dienen / ende een opzechte begeerte 
om Godfalichlic ende heplichſyc te leven. 
Somtyhts wort fp oock tot de menfchen be: 
ſtreckt ghelyck als Paulus Letupcht/ bat 
dat hp gearbept heeft om met goeder conf: 
£ientie te Wandelen bad? God ende voor de 
menfchen, Maer dat wozdt alfoo gefept/ 
„om Dat de uptwendige vruchten der goeder 
tOnfcientie oock tot De menfchen tomen. 
daer om epghentlyck te fpzehen/ de conf> 
cientie aenfiet God alleen/ gelyck ick nu 
gefept hebbe, Hierom fegghen wp dat een 
wet de confcientie Verbint/ foo verre fp 
enckel den menfche verbint fonder de men⸗ 
ſchen aen te ſien / maer ghelyck ofhp met 
God te handelen hadde. Exempel / Goden 
heeft niet alleenlick geboden het herte ſup⸗ 

“ verende repn te houden ban alle oncupfcz 
hept / maer berbiets oock alle oncupfche 
Wooden / ende uptwendige dertelhept. 

pi Al waert dat geen menfche in de Werelt en 
leefde / ſao is mijn confctentie defer Wet onz 
Derwozpen. Daerom Die hem felben on: 
tupfchelnek draecht / dieen fondicht niet 
alleenlgck om Dat hy ſynen naeften een 
quaet exempel geeft; maer de tonſcientie is 
oock ſchuldich boor God, Het is een ander 
aenmerchinge in middelmatige dingen die 
in gaer felben noch goet noch quaet en zjn, 
Want van fulcke Dinge moeten Wp ong onts 
houden ift dat fp eenige ergernifje maken: 
maer dat gefchiet met beper coufcientie. Al⸗ 
fa fpzeeckt Paulug van het vleefch dat den 
Afgoden geoffert is:Iſt Dat pemant (fept 
hp)fwarichept Daer in maeckt/fo en eet dat 
niet om der confcientie / Ick ſegghe niet 
am uwer confcientie/maer om des anders, 
We gheloovighen menfche foude fondighen 
als hp eerft bvermaent zijnde / niet te min 
fulck bleefch ate, Maer hoewel het Gem om 
zyns bzoeders wille noodich is hem felven 
Daer Lan te onthouden, gelijck God dat gez 
biet : foo en verlieft hp nochtans de bephept 
Thunder confcientie niet, Bier fien Wp hoe defe 
Wet het uptwendige Werc alleen verbint / 
ende laet De confcientie bip. 
Ì Het xx, Capittel. 

Van den ghebede, het welcke voorneemfte 
veffeninghe des geloofs ie ‚ ende [waer door wy 
de weldaden Gods daghelicx ontfanghen, 

We het ghene dat dus langhe ghehandelt 
is/aenmercken wp claerlich/ hae naecht 

reg sld ende pdel/ ende arm de menfche' ig ban alle 

rid boeren Goetzende hoe hemalle middelen der falicz 
Be een boost hept gebreken. Daerom iff dat hp middelen 
gank tor De fgect om ſynder armoede te hulpe te comen / 
teere DANDE (oo moet ho bupten hen ſelven gaen/ ende 
do die hulpe elders ſoecken. Daer nae is ners 

Wetor 24.16 

J.Coꝛ.io. 
2e. 

* 1, 
Be ſonunga 
van ighene 

dat berclaert 
ig ban bun 

Hoe de ghenade Chriftí ontfanghen wort, 
claert/ dat be Heere hem ſelven gewillich⸗ gol 
hickende mildelick ons vooz fielt in Chei⸗ vam 
flo ſynen' Sone :in den welcken hp ong 
voor onfe ellendechept alle fears 
boo, onfe armoede allen ryckdom booze 
ftelt : in Den welcken hp de hemelfche 
fchatten ong opent: op dat onfe gantfche 
gelaave zynen lieven Sone aenfien / alte 
onfe verwachtinge in hem zy / ende alle on> 
fe hope op hem rufte. Dit is wel een fecres 
te ende besborgen Philoſophie / ende en can 
door geene menfcheliche argument gevaet 
worden: maer Die leerenſe dien de Peere de 
ooghen geopent heeft op Dat fp in ſyn licht 
bet licht fien, Ende als Wp doo? het geloos Wereenigtn: 
be gheleert zjn / te bekennen dat al wat Gebefiiees 
ons noodich ig/ende ons felben ghebreeckt ve, es whe“ 
in Godis ende in onfen Deere Jeſu Chriſto / voors, 
te weten/ in Ben welcken De Dader heeft 
willen alle volheyt ſynder mildichept ſtel⸗ 
len / op dat wp alſe daer upt als upteen ſeer 
röche fOntepnne fcheppen : fa moeten wp’t 
ooc in hem ſoecken ende met bidden Ban hẽ 
begeeren/ dat wp geleert hebben in hem te 
3hne. Pant anders Dat wp weten dat God 
een Meere ende geberalles goets is / ende 
ans berweckt op dat wp't ban hem begee⸗ 
ren sift dat wp nochtans tot Gem níet en 
gaen noch van hem begeeren/fo en falt ong Get gebie 
geen boozdeel doen / maer (al wefen gele of DAndelers 
pemanteenen fchat die in DE aerde begra⸗ pinge Gods 
ben / hem getoont Ware / verachten ende 
bergate, Daerom de Apoftel Wwillende bez Aom,rosr4 
Wwifen dat het waerachtich geloove niet en 
tan ledich zyn / van de aenroepinge Gods/ 
heeft de oden gheftelt: te meten; ghelyck 
het geloove comt vpt Den Euangelio dat 
alfo onfe herten doo? het geloove berweckt 
ende geſchickt worden om God aen te roe⸗ 
pent, Ende dit is het felve dat hp wepnich 
te voozen ghefept hadde, te weten/ Dat 
Geeft der aenneminge tat kinderen, (Die de 
ghetupgeniffe deg Euangelh in onfe herten 
berfegelt) onfen geeft verwerkt ende op» 
heft / ſoo dat hp fijne begeerten Derf Gode te 
kennen geben/ende onũptſprekelycke (uche 
ten berweckt/ ende met betrouwen roept: (om. 8,26, 
Abba Dader, Soo moeten wp dan dit ſtuc 
Dat wp beven alleenlyc een wepnich aengez 
roert hebben / nu bzeeder handelen. pr 
2 Soofebbenwpdan door De Weldact eng ej 
des gebets toeganc tot dien hemelſchẽ rde Bes ° 
dom/ die ons bpdenhemelfchen Dader 
wech gelept ig, Want het gebedt is als cen 
gemepnfchap ber menfchen Bod/ waer 
Doo, wp in het heplichdom Gods getreden/ 
hem tegenwoozdichlick van fhne beloften 
aen ſpreken:op datfp bet gene Dat Wp 
Wanneer het naat ig/ bevinden dat maere 
achtich te zine dat wp gelooft hebben / als 
hp’t ons door fijn woort heeft te kennen ge⸗ 
geben. So fien Wp dan batons geen dinck 
en wast boorgeftelt om van den Heere te 
berwachten/dat ong niet oock geboden 
Wozt met bidden te epſſchen: alſo iſt waer⸗ 
achtich/dat de chatten Die ons.doog het Ce 
uangelium getoont/ ende boog het geloove 
geſien zyn / door Getgebedt uptgegraven 
morden. Pu Boe nootſakelic ende hoe mee 
er es boopderlic de oeffeninghe des gez 
beùfi® zp/dat en canmet ghene woorden 
genoech berclaert worden. Det en ig voor⸗ 
Waer niet onder oorſake Dat de hemelſche 
Dader de eenige Hulpe ende verfekerthept 
betupcht in be aenvoepinghe (Ons naems 
gelegen te zyne / te weten / dooz Der 

Jhoo'fakes 
lickhent. 
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top de teghen woordicheyt fjnder boorſteninghe / 
waer mede he onſe ſaken ernſtichljck beſorcht: 
ende ſinder tracht door De welcke hp ons / die Wp 
cranch eude ſwack 5jn/ onderhoudt: ende ſin⸗ 
Ber goethept Door De welcke hp ons dte ellendich⸗ 
Kek met De ſonden beladen zin / ingenade ont⸗ 
fangt/tòt ong voegen ende bererdgen int cozte/ 
waer door Wp em roepen / op dat he hem gez 
Heel ons tegertwoordich bewiſe, Hier uwe geceijz 

Auiticheyt gen onſe conſtientien aͤrtnemende groote bede 
ende gevuftichept:Wenst als Wp dert noot Die ons 
hertaut/ den Beere berclaert hebben/ foo zyn Wp 
felfg daer in ſeer wel geruſt / om Dat alle onſe berz 
driet hein miet verborgen en is / dert welcken wo 
gelooven ende ſeker zun Dat he ons eer gouſtich 
is / ende ous feet Wel cart helpen, 

mm, 3 Saer pemant mochte feggert : Weet hp het 
eegerawor. niet wel geroest / voc alg wo het hem niet er 
pingee mese bermanen waer in wa heraut worden / ende wat 
gejentage ous gebreeckt ſoo Dat het eenichſins mach te ber: 
lg geefs ſchunen dat wo hem met onfe gebedert bez 
iekgeefate voeren / gelijck of Gp Door De bingeren fage/ ofte 

kwefen ober- voc ſſiepe tot Bat hy Boor onfe ſtemme opge weet 
bog ene Wort: Maer die alfo befluptern/Die en aenmete: 
goet sne, ken niet tot mat eynde De Beers De ſijne heeft lee⸗ 
ett wat — ren biddert. Want hp en heeft DAE miet fo (eer: om 
De oe gi00 ſiment wille waact beel meer om onſent ille 
waofgtelgek, berordent Bp wil wel dat ſijn vecht hem gegeben 
® sprttwoort worde / gelick het oock betaemt / als De menſchen 
Sam oe iager Pokeren dat al war hert voorderlit is / ende Wat 
zingbe ende. fp mogen begeren / van heu comt / ende Dat fp dit 
eproebdes —_ Doo? het gebedt betuygen. Maer de muttfchept Dez 
aebeis. fer offerande met ve welche Bod gedtent wort / 

cont ons toc. Daerom hoe De heplige Baders op 
De weldaden Gods in her ſelben ende bp artdere 
ſeerder ende met grooter betrouwen geroemt heb⸗ 
ben / ſo beel te ſeer der zn fp tot bidden verweckt 
geweeſt Det eenige exeinpel Elie ſal ons genoech 
weſen de welcke ban dert raet Gods ſeker zynde⸗ 
den Coninck Achab niet lichtoeerdichlick regen 

reg, 18, belooft / maer Geeft nochtans ſorchbuldelit op fz 
44 ne kupen gebeden / ende ſynen dienſtknecht tot fe: 

bert vepfen toe geſonden ont te befiert of dert regent 
quam niet om Dat Gp twijfelde ban de belofte die 
bp vercondicht hadde / maer om dat hp wifte dat 
bp behoorde fine begeerte Gode te openbaren / op 
bat het geloove nief in luyheyt en Niepe, Bacrom 
hoewel God Hoog orte waeckt / Ende oock Dick: 
mael ongebeden ons te hulpe tomt/detwijte wp in 
ouſe ellendicheden plomyg ende, Ongeboelich zt: 
ſdo is het woehtang ons (eer hoodtch / dat wp 
hem fonder opbhoudert aenroepen: ten eerſten op 
Dat onfe herte door ernſtige ende bperige begeerte 

worde setje ap getoetr toor ontſteken wo gewent woz: 
den in allert noot onſen uptbtucht tot hem te nez 

wewijs gpe: men Ten anderen / op dat gheenderlep Tut 
women ban’t ae —— onſe De a come * ban 
gene das eers Wp ons ſo chaemen Bod getunghe te ma: 
achis, Ken / dele wp Bn alle onſe begheerten booz 

heim te brenghen / ende onfe herre boor hem upt 
etos gero te ſtorten. Cen derden / opdat wp bereyt Woz: 
men ban de den om met waerachtighe danckbaerhept des 
evuerigve herten / ende oock met danckſegginghe fire wel: 

eerentkinge ader te ontfanghen / gelijck wp door onfe he: 
ies, betbermaent wordeu dat ſ ong doo? fn hant 

ghegeben woeden. Boben deſen op Dat mp het 
eed ghebeden hadden / bercregen heb⸗ 
ende / ende ſeker zunde dat bp onſe begeerte vol⸗ 

bracht heeft / daer door te bperichiücker he 
weecht worden om ſjn milbichept te bedentken: 
ende oock mede met meerder luft ontfangen dat 

vewds gero Wp bekeren Boot onfe ghebeden vertregen te 
nun DAN De zint. Ten lactften/ op bat fin voorſieninghe in 

Bewijs boor 
ten tempel. 

Belse geno 
men ban De 
woot fak elic· 
Kers, 

pi id 

_ Het 111, Boeck. 
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onſe herlen na onſe ſwatkhept berftertkt wor⸗ oberteg gin- 
den / door het ghenedat wp bebinden ende ver·3 
cejghen : dewijle wp verſtaen dat hy niet allen⸗ mnen 
lich belooft / bat hp te gheender tijt en ſal verla⸗ 
tert ende niet alleenlick ons den wech opent om 
hem tert tijde deg noots te ſoecken ende te aenroe⸗ 
pen / maer dat hp altgts fn hantuptabeftreckt 
heeft/ om de fGrete helpen: dat hp oñs niet en 
bedriecht met woorden / maer met teg henwoor⸗ 
dighe ende crachtige hulpe beſthermt ®it is de 
oorſake waerom onſe ſeer ghenadighe Pader/ 
hoewel hp nemmermeer en faept noch aflaet/ Vſal.a4⸗.24 
nochtans hem (elben dickmael laet ſchunen gez 
lick of hp ong berliete/endefiiepe / Ott: Dat Ha 
ons / Wp die anders traghe ende luy zijn / ſoude 
alzoo tot ouſen grooten boorde le vberwecken ende 
oeffenen. Zoo doen be dan Heel te dwaeſſelck / 
pie willen de herten der menfthen ban bien: af Is re. 
wenden/ feggente/ Dat de booefieningbe Gods oep nae 
Die tot bewariughe aller dingen de wachte hout Sovseen 
te vergeefs Door onſe aenrorpinghen vermoept dte 
wort. Want De Heere hierenteghen en betupeGt ze —— 
uiet te vergeefs /* bat hp nae bp is Den geuen Die met drie zoe 
zúvient naem in Dev Waerhept aeriroegon„betig Wesen 
oock groote dwaeſheyt Dat fommigte (esghen zorara, IS 
Datmen te bergheefs bidt / om De dinghen Die De 
Deere ban ſelfs bereyt is te gheben: dewhle ha 
Wil Dat de dinghen die wy dooz fyn vrywillighe 
mildicheyt gervĳahen / geacht worden door 
onſe ghebeden bercreghen te zune. Bet welche 
betuycht wort door bele ſententien die met deſe 
ſeer ſchoone ſententte Dabids ober een comen: 
De ooghen Des Beeren zin ober de rechtveer⸗ 
dighe / ende fire ooren tot hare ghebeden: door Vſal. za.10 
De welche voorſieninghe Gods die ban ſelfs det 
Godſalighen falichept beſorcht / ons alſoo wort 
aenghepreeſen / Dat nochtans de oeffeninghe des 
gheldofs miet ver ſweghen en wordt / waer door 
De lupheyt eude ongheboelickhept Woet uptde 
Berten Der menſthen wech genomat. Doa 
waken dan de ooghen Des Beeren om det noot⸗ 
ſakelickheyt der blinden te hulpe te comen:maer 
fp Wil vock Wederom onſe luchters hooren om 
figu liefde tot ons te beter te betwfen. Ende al- 

Tbellut / 

foo iſt beyde waer / le weten / datde ghene die Plal. rar.4 
Iſrael bewaert / wiet en ſlaept noch fiupmert 
ende dat he nochtans aflaet / ende her ſelben 
gs abelse of be —8* vergheten hadde / ais 

iet Dat Wp lvp ent ſtom zin. 
ri Hoort om Wel ende behoorlick te bidden fat — 
bit Be eerſte reghel zún/ te Weten / Dat ome herte 
ende gheeft miet onders gheftetten sp / Dan bet cpansucsen 
bert gheenen betacmnt die gaen om met God te gevers. Eer 
fpzelken, Bet welche wp fullen bercrghen út var lie dd 
onſe gheeft de bleefchelicke foegent ende ghedache ero omge 
tert aflegghende / Waer Door bp (ude moghen acuipsenen, 
van het vechtende fupbet aenſchouwen Gods 
berhindert ende afghewent worden / miet alleen: 
lick gheheel tot bidden gheſterckt worde / maer 
oock (oo verre het moghelick is / boven hem ſel⸗ 
bert verheben worde. Ick en eyſche hier niet vat —â 
onte gheeft alfoo bep 3p/ Dat hp doo? geen ſoech· 
buldtchept ghepinft Hoch ghequelt en wo de: gefepia zon, 
watte de bperichept tot bidden moet door groote 
benautheyt in ons ontfteken worden / ghelick 
wy ſien dat de dienſtknechten Gods haer groo⸗ 
te quellinge ende ſorchvuldicheyt betupgen/als 
fp ſegghen / dat fp upt den diepen afgrout / ende Wat. 130 
upt dert mant deg doots haer clage tot dert Beez 
ve (toeten. Maer ch ſegghe Damen moet alle 
beeemde ſorge wech wozpen/ door de welcke onfc 
gheeft onateftadich wori / ende herwaerts eude 
gintſwaerts ommegedreben/ende upt den hemel 
getrocken / ende te neder —* er an — 

Dj 

Boebanicy 



ick ſegghe / dat onfe geeft moet boben hem ſel⸗ 

Hoe de ghenade Chriftí ontfanghen wort; 
nelooſheyt bebertghen/ dat ſy boek allevlep. ſeer 

zen verheben worden / Daer mede mepne ick dat fchandelicke begeerückheden Hozben Hoor God 
— bp gheen van dien dinghen Die onſe blint ende 
tp d waes vernuft pleecht te Dichten / en behoort 
weerftrtiervar voor Get acnfchtm Gods te beengen / noch hem 
Wp alle ticht ſelben in ſjn poelhept gebangen houden / maer 
ee tot reynicheyt bie Bode behaecht/op te climmen. 
Bebbendeson S Deſe twee dinghen behodetmen twel gen te 
fen vidt euwe Mercken : te weten / Dat foo Wíe hem berept tot 
Oinmen ecnfte bidden / alle fue ſumen ende begeerten Daer toe 

Wende ende voeghe / ende met geent. dwalende 
gedachten Becommert en Modern / ghelück het 
plescht te geſchien. Pant daer en is geet dinck 
ſeerder tegen De eerbiediedinge Die We gode ſchul⸗ 
dich zin / dan de kchtveerdichept die upt een beel 
te dertel ende (ozgeloofe vepbept come, Tu weic⸗ 
Ke (ake wp moetert (oo beel te ſeerder arbeyden / 
Loe wp meerder fwaziehept Daer in binden. 
Want niewmaut en 1d {oo neerſtich noch voo feer 

Mick tot bid- 
Ven boegen. 

begbeberi tet binden / hpen gheboeit wel bele | Frhappie/ cude dwingBtfe alg met eenen toom. 
beidraepde gedachten hem aencomen / die den 
looy bes ghebedts beehen / ofte door eenighe af⸗  dachtich zijn. daer hp fept:Du is ouſe betrou⸗ 
Wendighe des gheelts / verbinderen. Maer bier 

| 
uptſtorten / Die fp feer fouden ſchamen den mert: 

ſchen te openbaren, Dee ftoutichept hebben 
ſoinmighe Bepdenfche menschen beſpot ende 
berbloeckt : maer dit ſelbe fepl heeft nochtans 
altgts gevegeert / ende bier upt iſt gheſchiet 
dat ban De eergierighe menfchert/lupiter was 
tot eertern patroon aengenomen ban De gierte 
ghe Mercurius, bant De liefhebbers der leerin 
abe Apollo ende Minerva > bant de kruchgiert⸗ 
ghe Mars, ende bart De oucupſche Venus: ghe⸗ 
lyck De menſchen te deſen Ede haren ongedor⸗ 
lofden begheerlickheden grooter vephept in heb 
ghebedt toegheben / dan of ſo met haers ghelc⸗ 
ken ſpottighen clap hielden. Maer od. en 
wil fm goedertieren heyt niet laren alſoo beſpot⸗ 
tent / maer behoudt ſun vecht ende hoochept/ * 
eude onderworpt onſe begheerten finder heer⸗ 

Daerdin moeten wp Dat wo. Zoannis gh;e 

toen/ dat bp ons behoort / aft vat top pet bin. “ALSI 
toeten wp gevencken wat grooter on weerdic- | DE nae fijnen wille. Maer dewile aſſe GU, marc newg 
Hept het 18 / Dat wp alg God ons laet gemeyn⸗ 
ſaemlick met hem ſreken / foo groote briende⸗ 

inacht te ſ wack is om tot ſulcke bolmaeckt⸗ 1e WP later 
hept te comen / ſo moeten wp ven beguame bul, sensors op 

tickhept mifbzupeken / deu Bemelinet de Aerde ‚ PE foechen. Bheljck onfe verſtant moet ſcher⸗ varson onge 
bermeugbenve / De mile ouſe gheeft mieten can ‚ Pelick op God Gen/ alfoo moet oock De ghelint: deb ' 
Boog eerbenmighe gen heer ghebonden blijven: 
maer ghelijck of wp mer eenen ghemennen ende 
berachtelicken man ſpraken / in het bidden hem 
berlatende / herwaerts ende gintſwaers gedre⸗ 
Hert wort. Doo moeten wp Bat weten Dat wier 
Mant anders hem ſelvẽ recht ende Wel en boecht 
tot hidden Dam Die Door De Paicftept Bons 
alfoo gevoert wordt / om Daer toe Ie comen, alle 

aertſche hegeertert ende geſintheden herlatende. 
&r welt met Ende Dit hedupt De ceremonie der opheffinge ber 

be ceren panden, opdet de menschen ghedencken dat p 
opbeffiage Herre ban God berfchenden zijn / tet zp Dat (p 
Derbanden Bare fimen hoeghe opheſſen: ghelhck oock in 
tg Den Pfalm ghefert mogt: Tot u hebbe ick mijn 
qPfal, 250 1. Hiele verheben. Ende de Dchuftuere ghebruyckt 

Díchmael defe wife baat ſpreken Dat fp ſeyt / het 

ghebet opheffen : op dat De ghene Die willen ban 
God berheogt worden / net en bljben in haren 
deeck fiekende. Dit falde ſomma weſen / te Wez 
ten / hoe God mildelicker met ons handelt / ons 
briendelick verweckende om onſe ſorchbuldic⸗ 
Heden (u ſhnen ſchoot af te legghen / bat wp foo 
Peel te min connen outſchuldicht worden / ten zp 
Dat wp deſe jn weldaet dien ſoo groot ende on: 
uptſprekelick is / boven alle andere dinghen ach⸗ 
ten/ ende ons laten tot haer trecken / oꝑ Dat wa 
onſe Grent ende begheerten ern{tlick tot bidden 
boeghen/ het welcke nieten can gefchien/ ten zp 
dat on fe gheeft tegen De verhinderinghen ſtercke⸗ 

lick ſtrudende / op Waerts doordringe. Det an: 

ber ſtuci dan wy boozgheftelt hebben / is / dat 

geeren / dan. Wyt niet en ſullen Meet begheeren Dan de Deere 
barGobons ong toe laet. Want boekel bp ong gebiedt ou e 

HOEN porten rot hem upt te ortem foo eñ maeckt hp 
Dia 62.9. Gochtang onfen dwaſen ende verkeerden gefiut: 

Bedert dert toom niet los:ende als hp belooft te 
Doen nae dent wille der Godſaligen / ſo en ſterckt 
De goedertierenheyt foo berre niet / dat fp haer 
foude den menſchen nae hare luſten ondrrwor⸗ 
gen. Bier in mogt ſwaerlick gheſondicht: want 
bele en beſtaen niet alleenlick lichtveerdichlick 
ſonder fchaemte/ ende (onder eerbicdinghe Gon 
bau hare beuſelingen acu te ſpreken / erde al Wat 
„Hen in haren deoom behaecht heeft / onaheſchaem⸗ 
Belick boog ſynen Hichtſtoel boort te brenghen: 

Ten tweedẽ 
Dat wp niet 
anders en be 

„maer fp zón oock met ſulcke pwacfhept ofte fin: 

bept ones bertentot hem ghewent Worben. Tevonned® 
Waer defe beyde blijver berre van hem onder: beeft prang 
Weghe / fae Beftojcken/ ofte worden elder{maett, fdnen Geert 
ghewendt. Daerom op dat De Heere ons in deſe — 
fwackheyt te hulpe come/ fo geeft hp ons Gur, gewen, > 
heeft rot eenen Meeſlter / De welcke ons leert, 
ende in dert mont gheeft dat vecht is / ende onſe 
gheſint heden vegeert. Mant dewúle Wp niet en 
Weten wat Wp bidden ſullen gelijt het betaemt/ Loi’ 3,288 
foo comt ons dere heeft te hulpe / ende aenroept 
God voor ons met onuptioeekelijcke ſuchten. 
Niet dat hy met Det Daer bidt ofte fucht : maer 
bp berweckt in ous het betrouwen / begheren/ …_…… … « 
ende ſuchten / Waertoealie onfe uatuerliche Erea 
macht niet crachtich ghenoech en was. Ende wpfinge 3e 
heten is niet (onder dorſake dat Paulus fept, 
Dat de ſuchten onuptſprekelick zhu / Die de ghe⸗ 
loovighe door De lepbinghe Des Gheefts boog. 
Bod upt ſtorten. Waut de ghene Die waerach⸗ 
tichlitk in het bidden gheoeffent zr / Weten wel 
bat ſy met fulcke blinde benautheden bebanghen 
ertoe verwerret worden / ſoo dat ſy nauween 
hinden wat nut zp te cen : ae als (pat: 
beyden om wat upt te babbelen / foo zijn ſy noch 

(oo berwerret ende twyfelachtich dat fp niet en 
connen voortgaen: Waer upt men mach betz 

(tatu dat de gabe Des ghebedts een fonderliche 
gabe tg. Dit en wordt niet ghefcptom Dat twe Boch uiet } 

onfer epgener lupbhept ſouden toegeben / ende het wi —*— 

hidden den Gheeſt Gods overgheben / ende Ut peonrpimer * 

be ſorghelooſheyt ſlapen / tot de welcke Wp Heel ſouden onfen 

te fer ghenegert zijn /_abelúck ſommige godde ⸗ Dirnt 
tooftick fpeeken / Dat wp moeten Berwachtert oden mee 

Ent dat Ged onfe herten / bie hy hier ende daer Der berten 

betommert vint / boortome / ende tot hein trecke web bn Delf 

maer het mot veelmeer gefeptopdat We ban poon, 

duſe luphept ende Aapbept cent walge hebbende / 
fulcke hulpedes Gheeſts begheeven. Endealg 
Paulus ahebiedt te bidden in den Gheeſt / daer⸗ €oz.14,r5; 
om cu laet Ge niet ons te vermanen fot Waz 

ken te keten gheberde datde ingebinghe ded 
heete alfoo cvachtich is om onfe ghebeden 
te fchichen ende makert/ Dat fp onft neerftichepdt, 
uitet ent berhindert want in deſen Deele Wil Bod 
begroeven hoe trachtelick onfe Gerten boog het 

gheloobe ghedreben worden. —— 
* 

*4 
J 
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Cap.20. 
Be sweee 6 Be tweede conditie ofte regel is / dat wp in het 
zegelie 18e. bidden altúts onfe armoede ende gebechelickbhept 
Beborfuegs. waerachtfchlie geboelen/ ende ernftlic bedenchent- 

De dat ons al mat tp bidden noodig is / in het gez 
Wier teahen bet oor hebben eert ernſtige ende bperige begeerte 
epe eet om ts beteriggen ende —— te worden. Mant 
hee or ee, ble fpgefken Nchtbeerdich lick gemaerhte gebede: 
matchte ge- keus/ gelijck of ſy God een feker gefet werck be⸗ 
prin 353 taelden Ende hoewel ſy bekennen dat het ghe⸗ 
V over Bet Dat pt Der herten comt / een nootfaheliche vez 
fooper, _medieistegen haer verdriet: om Dat Het eert 

dootlicke schade is vande hulpe Gons om be 
welcke fp bidden / verlaten te zune: ſoo ſchijnt het 
nothtans dat ſy haer gebedt Doen door een ghe⸗ 
woonte:want De geeft ende het herte zijn daereu⸗ 
tuſſchen cout ende als ſlaperich / ende en aenmert⸗ 
keu níet wat ſy binden. Doo worden fp dent wel 
door cert gemeyn geboelen haerder nootſakelick⸗ 
hept daer coe gebracht: maer ſy ent zijn wiet alg m 
eert tegenwooedige fake geroert om hulpe ende 

berlichtinge ht harẽ noot te ſoeckẽ. Nu Wat mep: 
hed vert Wp dat God (eerder: cant Hatert ofte ooc verz 

Dirttenfins Dlsecher/Dan deſe beprifinge/te weten /Dat pemät 
boos het ge: om vergebinge det zonden bidt / ende Daerentus 
elle fchen dencht dat hp geent ſondaer en (8/ofte pm: 
gevoect woj ters miet en bedentt dat hp eert ſondaer is: want 
Ben, aldus wort God gautſchelic befpot. Nu ís het 

menſchelicke geſlachte geljc baar fept is)vol ſult⸗ 
ker berdzaepthept/ Dat ſy uot gewoonte / ofte als 
wet fchult/Duwmael bele dingen ban Bod bidden / 
de welche js meynen (order zíjn weldadicheyt 
elders ban te gecrigen / ofte achtenſe nu ſekerlick 

dek in hate machtte hebben. Dommtger zonde 
me fomver er ſchint lichter / maer ig nochtang niet verdrage⸗ 
misbbedeure lick / te weten / Datfp gebeden upt mommeſen 
Bembidden. ſonder bedent en:de welche niet voorder geleert 

en hebben dan datmen moet Gode gebeden offe- 
ten. Daer deGodſalige moetẽ neerſtichlit toeſien 
Dat fp nemmermeer vooz het aenfchüu Bonsen | 
tomen om pet ban hem te bidden / dan Dat fp uiet 
vperige beweginge bes herten begeeren / ende foec- 

SD fem ban heen te gecrgen. ae oock hoetwel mp tael, 

geeren/(chórten un heteerfte aenſien / miet onfe 
woot te aenſien / noch onfe voordeel te ſoecken: (0 
moeten wp nochtans dat felbe met geert minder 
begeerte ende hperichept bidden, Gelúch alg mp 
bidden dat ſjmen naem geheplicht worde (0 moe: 
tent wp na de heylichmakinge vyrichlick honge⸗ 
ren ende dorſten. 

egenwoꝛr· 7 ft datpemant biet tegen worpt dat Wp 
bessen inet alrbte boog gelijken noot gebzonge en wor 
wieratrge Den om te bidden itk bekenne Dat wel / ende Dit 
Booz gelde: onderſcheyt wort ons (eer wel ban Jatobo ghe- 
Drongen leert / daer hp fept:“Ijg pemant onder u droebich⸗ 
Be bidden. Die bidde / die vrolit is / ſnge Baerom bewóft (elfs 

Moe Tip zim / datod ong na dat het de ſaecke eyſcht / 
ess fcherpelicher pachen om ernſuchiiente binden. 

Ende dat noemt Babwd den beguamen tút : om 
spfal. 32, 6. Dat(gelijck ke bele ander plaetſen leert hoe wy 

ſeerder Door ſwaricheydt / ongerief / breeſe ende 
andere verſoeckingen tt worden / ſoo beel te 
bryeren toeganck hebben wp/gelick of God ong 

Epbef.6.18 tot hem viepe. Maer hierentuffchen is het uiet te 
min waet/Dat Paulug fept darmen te allen tijde 
moet bidden waut hoe feer boorſpoedichlick onse 
faken nae enfe begeerte gelucken / ende ons ban 
allen zijdert oorſake der blúfchap ende verheugin⸗ 
ghe aen comt/ fo moden top nochtans te al- 

ageveligtas leu tijde Door onfe armoede ende gebreckelickheyt 
gt deſer ant fot bidden vermaent. Of ſchoon pemant wW 
boor ende koorn oberbloedtchlíc heeft / ſo en (al hem 
werpacl bee hochtans ſinen elder noch feheuwe niet verhin⸗ 

Het III. Boeck. 

God ombewegelic vinden / die boog haer hartnec⸗ 

in het gerte Dat ap tot Gods eere alleenltci be⸗ 

— bet gemeyn geboelt / dewile wy Heel te trage ende 

Fol. 159. 

deren om dagelicx breot te bidden / betwble hp verieu:ens 
wiet een mont bol bzoots en can gebeupchen SLE Den, 
fonder de geduerighe genade Gods. Qu iſt dat oogpebtich 
Wp overdencken Goe beel prickels te aller ſtonde túts ons ies 
ober ons hanght / foo fal ons de vreeſe (ele leez ——— 
ren / Dat Wp te geenen tijde enn moeten ſonder decwopen, 
bidden zón, Hoewel Dit connen Wp beter bez 
kennen (rt ouſe geefteliche armoede. Want de⸗ 
wijle wy ons ſelben in ſoo vele zonden ſchul⸗ 
dich bekenen / hoe ſullen die ong laten geruſt zón 
forider ootmoedichlick De ſchult ende ſtraffe af 
te bidden? Wanneer fullen ong onfe verſoekin⸗ 
gen geruft laten (onder hulpe te foechen 4 Bo⸗ 
ben deſen De begeerte Des růtx ende Der eerlijck= 
heyt Gods / moet ong wiet vu ert dan / maer fon⸗ 
Der ophouden alſo trecken / dat Wp altits oorſa⸗ 
ke eñ bequaemheyt hebben om te bidden, Daer⸗ 
om en wort ong wiet te bergeefs ſo dicmael gebo⸗ 
den dat wp ſullen ſonder ophouden bidden Ick 
en ſpreke noch wiet ban de volſtandicheyt / daer 
ban hier nae fal gemeldet Worden. jlzaer alg De 
Schriftuere ons vermaent om ſonder ox houden 
te bidden / ſo ſtraft fp onfelupbepr ende ſaperit⸗ 
heyt:om dat wp niet en gedoelen hoe moodich 
ons deſe ſorge erde neerſticheyt is VBoor deſen vez 
gel wort gebeynſtheyt ende ſiſticheydt om Gode 
te liegen / ban het gebedt gebannen. God belooft 
bat hp fal nae bp zyn allen die hem aeuroepen 
in Der waerhept:ende vercondigt dar fp hem ſul⸗ 
tert vinden Die hem ban gautſcher herten ‚oecat. 
Hier toe enconnen die geenſins comen bie heu ſel⸗ 
ben behagen in hare onveprichept. Bactom wil pnvergerz 
bet opzechte gebedt bevou enne beteriuge Gebben, vant Seres 
Waer uot dat gemeyn ſpreeck oo2t Comt in De geecorchepts 
Scheiftuere te wetent/*Dat God De ſondaers niet ence vande 
en verhoort / ende Dat hare gebeden zhu grouwes Atran 
lic boor God/gelijcoot Gare offerbanden. Meant Borrveervies 
bet is vecht dat Die De oogen Gods gefloten vin⸗ bept. 

den / die haer herte gefloten hebben ende dat die Bae 
FOAR. 943Le 

Uut. 18. 7, 
Main. 12.12, 
Coloſ. 4, 2, 
2Theſſ · 5. 17 

bebe, 
Dwele geno- 
ien 15 ban 
het bevel 
Gods. 

Item / ban 
Deobs belof 
te. 

kithept zijn ſtrengicheyt berwecken Bp &fatam 
dreycht hp op bere wife: Us gp uwe gebeden ſult 
vermenichbuldigen / ſo en fal (c u niet verhooren: 
want uwe handen 3u bol bloct. Item bp eres .78 
míam: Ic hebbe geroepen / ende fp hebben gewep= vl 
gert te hoogen: (p fullen ooc roepen / ende ic en falz 
fe niet berhoozen ; Want hp acht dat boo? groote 
— De booſe op ſn verbont roemen / die 
ijnen heyligen naem met haer gantſche lebë ont⸗ 
repnigen. Daerom claecht hp bp Eſaiam dat De 
Joden wel mer De lippen tot hem comen / maer 
dat haer herte berre ban hem is. Bet welche hp 
tuet ett fepdt ban be ghebeden alleenlgck / maer À 
betupcht dat de beynſinghe in alle deelen fors 
dienſts heen walghelick is. Bier toe dient oock Jac. 4. 3. 
bat Jacobus fept : Bhp bidt ende en ontfanght 
niet : om dat hp qualick bidt / om dat ghp't in 
uwe luſten berboen (oudt: Bet 18 wel waer/ (gez 
lick wp wepnich hiet was fullen  Wederomme 
ſegghen) bat ne gebedert Die de Godſalighe doen / 
nét ghefondeert en zón op haer Weerbichepdts 
nochtans ent ‚ig de vermaninghe Joannis niet 
te vergeefts / baer hp fept : Iſt dat wp pet bid⸗ 
den / foo ſullen Wpt ontfanghen / want wy on: 
derhouden ſijne geboden: wark de boſe conſtientie 
flupt ons De deure toe. Waer upt volcht dat al⸗ 
leenlit de opzechte dienaers Gods behoorlic bide 
den / eude berhoort worden. Daerom ſo Wie zeer 
felben bexent tot bidden / díe moet hem ſelben in 
fúnte zonden miſhagen / ende cats bedelaers pers 
foon ende gefinthept aen doen: het welche niet 
en can (onder berou ende beteringe geſchien. 
8 _ Der toe moet oock de Derde reghel comen / 
te boeten / Dat De ghene die boor bet aenſthün 

SvG Bood 
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Cap, 20. 
Wert dach 4 
alle hooberr 
dichept. 

Gods berfchijntt om te bidden / moet alle gedach⸗ 
tet des eygen toems/ allen waen Der eygener 
weerditheyt / ende int corte alle betrouwen dat 
hy op heen ſelben heeft / afleggen / ende hem ſel⸗ 
Her te neder worpende / Gode gantſchelick De 
eere gheben: opdat wy / (ft dat Wap pet ban det 
alderm(nftert ong ſelben toeſchrubende / niet met 

Exempelen. ouſe opgeblafenthept voor fyn _aenfchin en bale 
Ten. Ban deft bernederinghe aide berootmoedin⸗ 
ghe/ waer door alle hoocheyt te neder ghelept 
Wozdt/ hebben wy bele erempelen in de dienſt⸗ 
knechten Gonsgonder de welche de alderhey⸗ 

Dariel. lichſte hen ſelben aïderfeerft beruederen als fp boor 
het aenſchn Gons comen.Alſo heeft Daniel / die 
Har den heere ſoo (eer gepreſen is aldus gebeden: 
Wy en ſtorten onſe gebedt boor n niet út onſe 
rechtbeerdicheden / maer in uwe groote barmher⸗ 
ticheyt. Berhoort ong Deere Heere weeft ons gez 
nabich. Verhoort ons / ende Doet Dat wp bidden / 
om ubes felfs wille / om Dat uwen naem is aen⸗ 
gerdepen ober 11 volck / ende ober uwe heplighe 
glaetfe, Dit en doet hp niet (ghelick bet pleecht 
te ghefchien) alg eert upt den boïche hem ſelben 
bnder De andere bermengende / maer belht meer 
hem felven fondich te zhne/neemt ootmoedelick 
ſhn vyrdlucht tot de barmhertitheyt Gons: Bez 

Baiiesg,zo lick Hp clactliek betuncht / ſeggeüde Als CR mij 
tie zonden ende De zonder mijns boler beleden 
had dey etc. Deſe ootmocdichept leert ooc Davis 

Babi. Hoo ſjn exempel / feggende : Heert ent treedt niet 
Dlalza3.a, in DEE bordeel met u Pen dienſtknecht: want boor 

A eenſchin ern ſal niemant Die Teeft/ gevecht: 
béerbicht worden Op ſulcke wife bidt oock €: 

Eſatas. fafas/ ſeggende Siet / ghy zht toornith / om bat 
Elen, 64.5. top oefondicht hebben In uwe Wege is geduerit⸗ 

bept gefondeert / daerom (ulten wp behouden wor⸗ 
den Ende wp zijn alle bol ortvepnicheptes geweeſt / 
ende alfe one rechtveerdicheden gelijc ten onrepn 
dieet: ende wp 3011 alle abelck loof berdwenen 
einde berwelchet / ende worden Door ouſe onge⸗ 
vechtichedert gelck Doo? den Wint verſtroyt. En: 
De Daer en is nlemaudt Die uwen naem aenroept / 
die hein ſelven verwetckt om tot ute Keeren. 
Want ghp hebt uwe acufchjn van vns afghe⸗ 
went ende Gebr ous later berrotten in De dienſt⸗ 
baerhept onſer zonden. Nu Dan Heere ghp zó 
onſe Bader:Wp 56u ſiuck / ghy zt onſe maker/ 
euide wp zjn het werck uwer handen. Heere en 
weeft wiet koornich moth en Weert niet in Det eeu⸗ 

î wich. ofer ongerechtichz gedachtig Nu genſiet / 
Sſalns5.23 welgen / wy alle zin u volt. Bier Get ahy dat fp 
Pav.1z.13, gantſchelick op gheen ander betrouwen ett ſteu⸗ 
z.Pen.5.7. dit alleen / Dat fp deuckende dat ſy 
Aescanteg, 
Ate, 14. 7 

Bamat.9,18 

voan, 
ape toe ot hopen dat hp boog hen fal 
forgen Alto bidt oock Zetemtag: AL {ft dat onſe 

woerechtichedert tegen ons betupgen / ſoo doet 
bet Beere om uwes naems wille. Naut daer is 
fer waerachtichlick ende heylichlick geſthreben 

(nn diens boeck bie han eenen onbekenden Autheur 
Wie hp oock wach zijt) geſchreben zunde / den 

aruch. Prophete Baruch toegelept wort. De ziele Die 
aumdez. Roebich s ende trooſttloos door DE groothent 

B Barre verdeters/ de ziele bie crotin, ende ch 
eribe hongerich (8 /eridede oogen díe beſwucken / 
geben u lof/D Veere. Wy en ſtorten ouſe gebeden 

* niet vac De —5335 ond ied eel 
* ice Uwe dogen / noch ent begheeren da e gheer 
—— af batumbertichept boog uwe aenfchint Deere onſe 
tegamge is / God / maer detwijle ghy barmhertich zijt / ſo weeſt 
vergebinghe ng genadich / want Hp hebbe boor u geſondicht. 
Net noote 9 trAomma / het begint cbr de boorberepdin 
morbige be, ghe omm behoorliſck te bidden / is De zouden ootz 
Wpnenle/ eñ oed chlick ende betjelijch belijden / ende berge: faker bets 
touwen op. hfpgs Daer bats begeeren. Aant mett derf wiet 

Hoe de ghenade Chriftf ontfanghen wort, 
hopen dat oock onder de alderheylichſte peinant de barmher⸗ 
foube pet bant Bod bercrijgen/tot Dat hp uptges neren 
ttade ende onberdient met hem berfoertt is: God gere wauta 
ent tant oock niemant genadich zijn / dan dien hu ãeuwchi. 
de zonden bergeeft. Daerom en iſt geert wonder 
dat De geloobige hert ſelben met deſi flentel De dette 
re op Doert om te Biden : het welcke wp upt bele 
plaetfen ver Pſalmen leeren, Maut Bavio wil⸗ 
jende om een ander dinck bidden dan om be ber: 
gebinge der zonde / bidt nochtans aldus: heere en Vſal. a56. 
wilt de zonden mijuder jonckheyt ende minder 
overtredinge niet gedenckẽ maer na uwe barm⸗ 
herticheyt weeſt minder gedachtich Heere om 
uwer goetheyt wille. Item / Aenſiet mijn bere 
drucknge ende mijnen arbept / ende bergeeft alle 
mirte zondert, Waer in Wp oock ſten dat het wiet 
genoech en is Dat tp alle dage vekenfchag houe 
Dent van onſe berfche ſonden / ten zy Dat wp oock 

Vſal.ꝛ5i8. 

€ Dat boo, ffe te wenſchen is / te we⸗ «ns, 
rete — 35 
daer nae ve bzucht ber ber ſoeninghe bewüſe in CREA 

one te helpen, * Boozthoben de, onderliche bez ten goergan 

lydinghe Der £ — ſchult / waer in friwept bes 
de geloobighe bidden orn berghebtughe daer bant „dd 

te ghetrighen / en moetinen De gemepn — fing aha 



| Cap. 20. 
| siet vergeten Waer door fp hen ſelven farte 
| daers bekkennende/ haer gebet aengenaem 
| maken, Want haer gebedt en fal nemmer⸗ 

„meer verhoort Worden; wanneert op de 
barmbhertichept Gods niet gefordeert en is. 

vJoan 2.9. Wier toe mach het Dient dat Ioannes fept/ 
te wetens Iſt dat Wp onfe zonden belijden/ 
foo is hy getrouwe ende rechtveerdich om 
ons die te berge ven/ende om ons ban allen 
onrepnichept te fupberen. Hierommo eſten 
onder de Wet de gebeden door de repninge 
des bloets geheplicht wozden/ om aen ger 
naem te worden / ende om dat her bolck al: 
foo foude bermaent Worden / dat het ſulck 
eeu eerlick priviligie (te weten / dat het faur 
De God aeuroepen) onweerdich ware / tot 
dat het ban ſone oarepaicheden geſupvert 

‚ 3nde/ upt de eenige baͤrmhertich Gods bez 
trouwen gecrege om te bidden, 

@egenwore TO Dat de hepligen ſchynen ſomthts haer 
inge zegen epgen rechtveerdichz. te beiupgen om van 
en Derde. od verhoastte worden: gelijck als Da: 

hebrereen. vid ſepdt: Bewaert mjn ziele, / Wantick 
voeptage: ben goet. Item Ezechias:*s Ie biddeeere/ 
Ban benraë weeft gedachtich Dat ick voor u gewandelt 
Der Bepue hebbe in dec waerhept/ ende hebbe gedaen 
© zpfal.go,2 Dat goet was in uwe coghen: met fulcke 
2,âeg.20.4 Wfen van ſpreken en willen fp niet anders 
Cfal33.3, Dan door be weberpeboazte betupgen / [dat 
BVſa a.a fp dienſtknechten ende Kinderen Gods zyn / 

34.10. Den, welcken Gp Geeft belaoft gemadich te 
zyne. God leert doo? ven Prophete (gelick 
Oven gefept is) dar ſgue oogen fin op de 

rechtveerdige / ende Dat (jut doren opẽ zhu 
tot hare gebeden. Wederomibetupcht be 

%Jean,zez2 Doo? Den Apoſtel / Bar wp fullen bercrijgen 
al wat wp Bidden, iff dat wap (Hue geboden 
onderzouden. Bao, welcke fenteutien hy 

Deden ende niet eu wil bedupden/ vat Get gebet fal nae 
Pndedee De verdienste der wercken geacht wozden: 

* maer hp wilalfo beveſtingen her betrou⸗ 
Wen det gerer bie haer coufcientieu ſupper 
ende opzecht geboelen fander gevepnrthept/ 
gelyck alle de geloovige behooren te zne. 
Pant hetigupt der waerhept Gods ge⸗ 
nomen Dat de blinde die fiende geworden 
was / feptbp Joannem / te weten bat de 

Wamtgene fondaers van Sod niet verhoort en Wot 
Narcontcar Den:foo Herre Wp nae He gemepue Wife det 
Soesg-ar, Schriftuere bp vat woozt fondaers,berffacn 

de gene Die ſonder begeerte der rechtveer⸗ 
dichept gedeel in hare zonden flapen/ eñ ge⸗ 
ruſt zjn: want geen herte en fal te eenigen 
tde tot opzette aenrotpmge Gods co 
men / ten zÿ dat het obek mede nae Göbfar 
lichept ſtae. Soo dan Bebetupgingert act 
mede Be Depligen haer geprichept ofte ou” 
noofelhept metden/ fictt'op fuïche beloften; 
op dat hen gegeven worde Hat alle dienſt⸗ 
knechten des Beeren mogen verwachten 
Boven deſen bevintmen Hat fp dan meeſt 
ſulcke gebeden gebzrupcken / als fp hen fel: 
ben met hare vpanden voor den Deere ver⸗ 

pan dermee, LElhcken / upt der weſcker ongerechtuchept 
gelóchinge ſpbegeeren dooz yne Ganden verloſt te 
Der Godfalt worden Ende in Befevergelgchingheen ift 
en —* geen wonder / dat fp haer rechtveerdicheyt 
godeelooſen gere eertvoubdichept des Gerten boaogtbzen: 

ge / op dat ſy door de opzechtichept haerder 
ſake den Heere temeer verwechen om hen 
hulpe te doden. So en benemen Wp dan den 
Godfalighen Teſer dit goet niet / dat ho de 
getupgeniffezhuder goeder couſcientie ger 
bzupcke voor den Heeres om hem felben in 
be beloften te beveſtigen / daer mede be Deer 
re fue dienaers verixooſt ende verſterckt: 

—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— 

Het III. Boeck. 

maer Wp willen dat Get betrouwen ende be 
hope Der berhoozinghe / opde eenige goes 
derticrenthept Gods ftae/ende dat Wp alle 
reg onfer epghener berdienfte aflegs 
ghen. 
ir De vierde regelfalzijn dat Wp alfo We vierde 
doo? waerachtighe vernedertheptte neder te —5 
geſtagen zynde / niet te min gemoet Wozden Harty wet 
om te bidden/ meteen ſeker hope verhoort gemoet woz 
te worden. Defe twee dingen ſchynen wel Den onse 
tegen malcanderen te firiden/ te meten, Pidh:r met 
Vatmen met het geboelen der rechtbeerdi: sroutwen ä 
ger weake Gods, oock mede een ſeker bez verboostse 
trouwen fönder gonfie hebbe:maer fp cos Worden. 
men nochtans feer Wel ober een als Wp 
dooz onfe epgi quaet berdzuchkt ende te nes 
ber ghewozpen zynde / door ſyn eenighe 
goetbhept opgeheven worden. Want gelijck 
wp boven geleert hebben/ datde bekeerin⸗ 
geende Get geloove onberfchepdelick aen 
maelcanbderen gebonden zyn / hoewel noche 
tâg de bekeeringe ong verfchzichtseude het 
geloove berblĳjt:alfoo moeten fp ooc bepde 
in bet gebedt malcanderen te gemoete co⸗ 
men. Ende deſe obereencominge dzuckt Dar 
bid met corte ende weynige woorden upt / 
als hp:fept : Ic (al door u Groote goethept 
tot u hups in gaen/ic falin uien heplige tem⸗ 
pel aenbidden met bzeeft. Ouder de goethz. 
Bobs berbaet bp het geloove / ende en (lupt 
daerentuffchen de bzeefe niet upr:want zyn 
Majeſtept en dzingt ong niet alleenlick tot 
eerbiëdinge/maer onfe epgen onweerdice 
hept doet ous ooc alle hoobeerdichept ende 
foygheloosbepbt bergheten / ende houdt 
ons sn de veele, Ichken fpzeethe hier niek 
van fulck een betrouwen / Waer dooz het 
herte banalle ghevoelen benauthepdt vrp 
zönde/foete ende volmaeckte vrufte hebbe, 
Want foo grooter cufte ende vrede te hebben 
dat betaemt Den geuen die alle Bingen uae 
baren wille hebbende / geen ſorge / noch bez 
geerte / noch bzeefe te hebben, Waer het is 
den Bepligen een ſeer goede verweckinghe 
om God aen te roepem als fp met noot bes 
vangen zynde / met feer groote ongeruſtic⸗ 
hept geguelt worden / en byna vergaen in he 
felbenitot dat hen het geloove beguamelick 
te hulpe comt;:Wart onder fulcke benauthe⸗ 
den verſchynt hen de goethept Gods / alſoo 
Dat fp wel dooz de fwdrichept des verdriets 
bermoept zijnde / ſuchten ende ſtenen / ende 
doo? vꝛeeſe van grooter quaet oock benaut 
ende gequelt tlg maer nochtans op de 
oethept Gods die hen berfchenen is / bes 
rouwende / hen felnen bermaken ende vers — urn 

trooften/ ende upttomſie ende verioſſinahe He „bais 
hopen: Soa moet dan het gebedt der Gods eovraugen 
faïigen upt defe twee geſintheden comen / vanſthes. 
ende moetſe oock bepde iu hem hebben ende 
bewyſen/ te weren / dat hẽt om des tegens 
Woodigen quaets [wille fuchte / ende Hoog 
niet quaet (eer vreeſe / ende nochtans daere 
entuffchen oock mede tot God vluchte, vas B 
ſtelic betrouwende / dat hp berept is hulpe v'werebney 
te Deen, Want Bod mort wonderlickẽ ſeer bet mifoers 
boog onfe ongolsovichevt eude miftrouwen rerruppes 
getrecht? als Wup een meldaet van hem bids wor, 
den ende nieten hopen noch) betrouwen die 
tegecr gen, Daerom en comt gheen Dinck 
met de natuere Des gebets beter over een / 
dan Datmen hen defen regel ſtelle / te weten, 
dat het niet ĩliehtveerdichlyck en gheſchie / 
maer bet geloove als eenen teptfiman nae 
bolge, @or dit fondament roept Chriſtus maat.n,za 
png alle boo befe fententie ; Ick feggeu/, 

Pd fig at 

Wrars,8: 



Cap, 20: 

agen de twifelinge/ fo drꝛuckt hp ſeer beguamelick 
De cracht des geloofs npt. gert moet ooc wel aen: 
merckẽ Dat hp daer bp fept/te Weten; Dat die niet 
en bercrijgen Die God met twufelings ende herz 
Werrenthept aenroepen / ende miet en konnen ſe⸗ 
Kerlick in haer herte achten / of ſy fullen behoort 
worden ofte niet. De welcke hp oock vergelijckt 
bp de baren des waters / Die menichſins ban Hert 

Jar. 5.15. Wint geroert ende ommegedreben worden. Baer: 
om fette hy op een ander plaetſe Get gebet des ge⸗ 

In forma; loofs / boor eein opreecht gebet. Boben deſen als 
fgeloove Bod foormenichmmael betupcht/ dat fp ſal eenen 
Pepe Peobelicken geven nae ſzu gheloove / foo geeft 

Ip oock daer mede te kermen/ dat wy fender gez 
Toobe geent dinck en tonnen vercrijgen Somma / 
Het íe het geloove dat alle Dingen bercrijcht / die 
wong dooz het bidden gegeven worden. Dit is het 
gere dat Paulus wil ſeggen met die ſchoon fert- 
rentie / díe bant ontberftandige menſchen níet ghe 
noech aerngemercht en wort / te weten / Dact hp 

om. o.14 fept: Boe ſal pemant dien aeuroepen / in den welcs 
Ren hp niet ent gelooft/ ende wie ſal gelooben / ten 
zp dat hpt ghehoort ent hebbe 2 Bet gheloove is 
apt Deut gehoore / ende het gehoor npt dert woorde 
@Bodg. Want als hp het begin bes ghebets 
als bp trappen npt be geloove helept/ fo betupcht 
Hp ciaerlíe genoech dat Bod niet ert tant oprech⸗ 
telick aengeroepen worden / anders Dan van der 
genen dien De goedertierenheyt ende ſachtmoedit 
heyt Gods / door de berrondinge bes Enangelij 
Bekent, jae gemeynſamelick vertlaert (B. 

gebedt. 

oe Deſe nootſakelich hevdt en bedencken onſe 
pe mebio- tegenſtrjders miet. Ende daerom als Wp bent 
Dem, houden geſoobigen gebieden met Cher betrouwen deg 
Ole EBEN herten te achten datBod hen genadic erde gon: 
Booz een ou- ſtich is foo mepnen De Papiſten dat Wp feer onz 
—— geſchitktelyck ſpreken. Maer waert dat fp ee⸗ 

nich gebruyck des waerachtigen gebets hadden / 
foo ſouden fp boorwaer twel verſtaen dat Gob 
niet en cant te rechte ſonder ſeker geboelen ſijnder 
gonſte ende goefwillichept/aengeroepen worden. 
Moer dewiſe niemant de cracht des geloofs en 
tan wel doorſien / Dan dieſe in fijn herte beproeft: 
Wat boogdeel falmen Boen / met de menſchen 
handelende / Die opeutlick bewófen bat fp noyt 
anders gehadt en hebben / dart eenen valſchen 
Waert? Want hoe crachtich ende hoe nootfakelic 
Defe verſekertheydt 3p Die wy eyſchen / dat wort 
boornemtlick upt De aenvoepinge geleert. Doo 
wie dit uiet en Get díe geeft te Kenter dat hp een 

oper wers, ¶ Eer Uapertge tonfctentie heeft : Do laet ons dan 
Ker bwaum- ‘Dat blindt geflachte verlaten / ende baft in Die ſen⸗ 
gr afarfchun” tentie Paiui blyben/ te weten / * dat God miet 

EEL En De We- 

EA ve keten: De heylige Gheeſt en Heeft ong oock 

Hoe de ghenade Chriftí ontfanghen woft, 

he | 
Sob aenge- 
naem is / dat 

dach pꝓſalxs.to 
ick fal roepen / ich weet dat Bod met iny is. Fz rals.s. 

bp de ge: epber.s.rs 
waken eit — 

⸗Ardt niek 
met deſe lce⸗ 
te Dat deſe ſe 

ge onſer ellendicheydt / armoede erde onreynit⸗ 
heyt / daer bp gheftelt wodt. Want hoetvel De onfecentenn 
gheloobighe gheboelen Dat fp met ſeer ſwaren viepentjar 
laft Der zonden berladen ede benaut zijn / ende moete ende 
bat fp tiet glieemich poel en zn ban alle bingen ovrernuhz. 
Door de welcke fp (ouden moghen Gods gonñſte 
bererijgen/ maer dat fp oot met bele ſthulden be⸗ 
ſwaert zin / door de welche Bod hen met rechte 
berſchrickelick wort nochtaus en laten fp miet af 
hen felben hem Loop te (tellen / noch bit geboelen 
en berfcheict fe miet ban tot hem te comen:dewúle 

geen ander toeganc tot hem en is. Want het 
gebet en is miet ingeſtelt om ong ſelben hoobeer⸗ 
bichlfe boo? Gob te verheffen /ofteom cete Dine 
bat onſe is / groot te-achten:maer om onſe ſchult 
te belijden / ende vnſe ellenbichept bp Godt te bez 
Weeren; gelijck De kinderen haer beclath ghe⸗ 
mepnfaemlöck doen Bp hare baders. Pae heel 
Weer moet De feer groote hope dnſes quaets ende 
berdriets bol perchelg zón / Waer Doog wp tot 
bidden bertmecht Worden : ghelick ous oock de 
Pꝛophete leert Dooz frr eremmpel / ſegghende 
Maceckt mijn stele ghefont / Want ick tez 
ghen u gheſondicht. Ick bekenne Wel bat de 
ſtralen ende ſteken Defer prickelen fouden doot= 
lick zijn / waert dat God wiet te hulpe ent quaz 
me ; maer onfe ſeer goebe Mader na fin 
onuptſpreſrelicke thepb 

Úlal. 41.5. 

t bequame 
hulpe ghegheben / om alle onfe beroeringhen te 
filler / fo2ghen te berfoeten/ beeft upt te wiſ⸗ 
ſthen / ende ong lieflick tot hem te trecken / jae 
bi nlet alleenlitk alle berhumeringhe / maer 
dock alle fwarichept wech te nemer / erde den 
wech lichte te maken. 

23 Se im eeft albe one: bebat te 



Cap.20. ú 
Teggen bere hidden / ſos Ataft He ons met dat ſelbe gebodt 
alde fiet, bart godlooſe hartneckichept / ten zy Dat Wp Daer 
zen op. fm gehoorſaem ziu. Hy en conde geen ernſtiger 
„Bet ghe⸗ gebet geben / dan dat in den fatum geſchreben 
bobt Gods. Nae envoept mp in den dach der Gerdmnchirz 
WIA SOE ore. Maer DEWGIE onder De wercken det Godſa⸗ 

icheyt geen dinck ots fd dicmael in de Scheif⸗ 
tuere geboden is als het gebedt / foo et Mil ick 
wiet lartger Dier in blyhen Cheiſtus onfe Mer⸗ 
ſter ſeyt Bodt / ende ahp ſult ontfangen: Clopt / 
eude u fal opgedaert worden Hoewel be dit gebot 
wort votk eert belofte gheſtelt gelijck het noodig 
{g, Want hoewel cert vegelijck bekent datmen 
moet dert gebode gehoorfaem zijn / ſoo ſoude 
nochtaus het meeste Deel Ber menſchen De ſtein⸗ 
we Bong blien / waert dat hp wiet en belooft ſoo 
berept te zine ende foo lichtelick te verhooren. 
ele dit alſo (3/ ſo iſt eer Dat alte De gere Die 

upeblucht ende afheerinnt ſoecken / om niet vecht 

tot Bon te comen / stiet alteenlic wederſpannich 
eude ougehoorſaem zyn / maer oock ban onge⸗ 
loobichept overtupcht worden; want fp ent bez 

de trouwen de beloften wiet. Dit moeten Wp bieg 
we weverfpá te ueerſtichlicker aemimetckt/omn Dat De gebepnſ⸗ 
mige ende ho De hypocriten onder het deckſel der vernederinge 
vaecden Dee enne aotmoedichept/ fet achot Bons hoodeerdie: 

lick bevachtert/ ude ynder briendelicker roepin⸗ 
ge geent geloove en geben ja berooben hem bart 

' Het voorneemſte Deel fijns dienſts. Want als hp 
be offerhade in de welche de gantfche heylicheyt 
Doe fcheen gelegen te ſine Heeft verworpen / (60 
Betupcht ho dat de opperſte ede dierbaerſte dieſt 
is / datmen hem aentoept in bent dach des noots. 
®aeromalg hp eyſcht oat hem toe comt / ende 
ons verweckt om blymoedichlick gehoorſaem 
te zhue / foo en connen won geenen ſod tierlicken 

koe fchijn der twijfelinge boorwenden / Waer Door 
Srtupgenif Wop fouden mogen onſchuldicht Worden. Soo 
En dee (EDI pau alfoo bele getuogeniſſen als alomme in De 
hest benen Dehetftuere gelefen worden / Door De welche ons 
bantekiùs De genroepinge Gods geboden wort / fo bele ba⸗ 

se „bebefti: nieren woeden ons boer ooghen geftelt om ous 
ú tot betrouwen te verwecken. Hoe (oude qroote 

froutichept zyn boor het aenſchtjn Gods te comé/ 
Badde hp ong niet eerft geroepen. Doo opent hp 
ons dant dert wech door ſijn ſtemme. Bp ſpreeckt 
door dert Prophete aldus: Ick ſal hem ſeggen / 
Bhp zit mint bolcksende fp fullert tot mp ſeggen 
Ghp zit onſe Godt. Bier Gert wy hoe hp pre 
Bienftkenchtert boor gaet / ende Wil dat fp naebol⸗ 
ghen / ende dat Get daerom miet te breeſen en is / 
Bat defe melodie die hp felbe ons irt dert mont 
gheeft/ hem níet en foude foete genoech weſen. 
Boopnemelíe fal ong in dert ſin comet De ſchoo⸗ 
ne titel welcken David Gode aheeft : door den 
welcken wy lichtelick fullert alle derhinderingen 

‘Pfal,65.3 oberwinnen / te weten: Bhp zijt God die de gez 
Bedert Merhooze : alle bleefch fal tot u comet. 
IF ant wat mach lieſſelicker of (oeter zijn Dan 
God met deſen titel heeleent ende vertiert wort / 
door den welcken hp ons verſekert Dat gheen 
Duck epgentlicker ſynder natuere toe carmt/ Dart 
de gebeden der gener Die Geur genroepen / te ber: 
hoorene Bier upt beflupt de Peopbete/ bat de 
duere niet wesnich / maer allert menſchen opert 

Bfatss0.15 WW: want hp ſpreecktſe oock alle aen met deſe 
SOB gemme : Aerroept np int dert dach det verdrut⸗ 

kinghe / ick fal u berloffat / ende ghy ſult mp 
eerlick maken, Hae deſen regel heeft Dabid om 
te bererijgert dat hy badt / de belofte voorgehou⸗ 
den / die God hem belooft hadde. Gh Heere 
(fept hp) hebt in De ooze uwes dienſtknecht geoz 
eek daerom beeft we dienſtknecht fijn 

Herte beweecht gebonden om te bidden. hier upt 

near. 7e 

2 Sods be: 
ofte, 

welt meer 

Zach.· 13. 9. 

2· Sam. 7. 
27: 

Het III. Boecke 
verſtaen wy dat hp bebreeſt was / hadde hein De 
belofte niet opgericht. Alſoo heeft hp op een arts 
der plaetſe hem ſelben met deſe gemeyn leere ou⸗ 
derweſen ende verſterckt / ſeggende: Hp faldoen 
den wille der gener die hem beeeſen. jac men 
mach inde Pſalmen genmercken dat De loop Pra, 145⸗ 
dee gebets is als gebroken / our nu tot De macht 
Gods / nu tot fijn goetheyt / nu tot de getrouwic⸗ 
hept der beloften over te loopen. Bet mochte ſchij⸗ 
ne det david omt gefchictelic fn gebet breect / ſulcke 
ſententien daer in bꝛeengende: maer de geloobige 
weten door Get gebruyt eñ door de bevindinge Dat 
haer hitte ende vyericheyt berflaeut/tent zy Dat fp 
nieue voncken Daer toe brengen:ende daerom en 
is tuſſchen het bidden de bedenckinge der naetuere 
Gods/ ende Des woorts Gods / wiet te bergeefs. 
Ende alfoo ſullen wp na Davids exempel ſulcke 
dinghen niet laten in onſe gebedt te bermengen / 
waer door onſe ſwacke herten mogen met nieu⸗ 
we cracht vermaeckt worden. 
14 Cit het is wonder Dat Wp door ſulcke groo⸗ Andere ghe⸗ 
te ſoeticheyt der belofte wiet betweeeht noch bpua zughemnten 
Deel geenſins Gevaert en worden / waer het meefte HA De belofte 
derm̃enſchen lieber heeft in ommewegẽ te dwa⸗ Haen 
leet, ende De fontepre des lebenden Waters Vets rarigen aens 
latende / dorre putten te graben / lieber dan de mil: reepers 
dichet Gods te ontfangen die hen ig geugebodẽ. Sons eens 
Salomo fept: Be nat des heeren is een onver⸗ St 
winlitke ftercte: de rechtbeerdige (al tot die vlien / z9z0u,18.ra 
ende behouden worden. En Jotl de grouwelicke ® : 
ellendichz Die te cormertiftout/ voorſeyt hebbende ⸗ 
heeft Die ſchoon ſententie Die alle gedachteniſſe 
weerdich is / daer bj geſtelt / te weten: Do wie dE Joel. 2, 31 
naem des Beeren zenvoept/ die (al fatich weſen slang 12e 
welcke ſeutentie epgentlic dert loop des Euange⸗ —— 
ltj aengaet. @uder hondert is nauwe een Die bez 
Weetht woredt om Godte ghemoete te comen 
Bp roept Door Eſaiam: Bhp fult mp aenroe⸗ 
pen / ende ick ſal u berhooren Pae cer an voept/ 
fal ick u antwoorden Oy eet auder plaet fe geeft 
bp oefe ſelbe eeve Der gantſcher Ghemepnte nt 
gemeyn / gel:k die oock alleen ben leden Cheiſti 
toe comt. Bp Heeft tot mp gheroepen / ick fal Pſal.ox.t5. 
hem berhooren / tels ben met hem in de verdruc⸗ 
Kinghe / opp dat ch hem berloſſe. Hoewel gghe⸗ 
luck vooeſeydt ie) ick en hebbe niet boorgeno⸗ 
men alle de plaetſen te verhalen / maer de voor⸗ 
neemſte upt te kieſen / upt de welche wp wogen 
ſmaken / hoe briendelit Bod ons tot hem treckt / 
ende hoe nauwe onſe ondanckbaerheydt geban⸗ 
ghen is / foo datſe niet en cart ontvlien / als wu 
onder ſoo ſcherpe prickelen ende vermaninghen 
noch leben ende traech zĳn, Daerom moeten 
deſe woorden altiuts út onſe ooren lupden: De Walas: 
Deere is na by / allen den gheven Die hem aen⸗ 
roepen / die Gem aenroepen in der waerhendt 
tem de woorden Diep upt Efataen Joele 
berhaelt hebben? merde welcke Gon betupeha 
dat hp (rte ooren bevept Geeft omde ghebeden 
det Goùfalighen te verhooren / fac dat hp een 
behagen daer in heeft ghelGchk (meert welriec⸗ 
Kende offerhande / als Wp alle ore o2ghe op hem 
worpen. Bee ſonderlicke berucht der belofte 
Gods hebben wy / als wputet met twüjfelen 
ende bertſaghen oͤnſe gebedt doen / maer betrou⸗ 
wende op zijn woort die ons anders Door ziju 

Majeſtept berſthrickt / beſtaen hen ouſen Da- 
Der aen te roepen / dewlle hy gheweerdicht dien 
ſeer ſoeten naem ons in den mont tegheben. 
Boben deſen moeten Wp ſulcke noodinghen ende 
aenlockiughe hebbende / weten dat daer in oor · 
fake ghenoch is / om verhoort te worden / De- 
wle onſe ghebeden wiet en ſtaen oponſe Weer- 
dicheyt / maer alle haer weerdicheyt ende hoge 



Cap, zo 
om te bererdgê/is op de beloften Gods ge: 
fondeert / eũ ſtaet Haer op allen/fo dat haer 
geen erder fleunfel noodig en is / noch her: 

Ten dindert Waerts ofte gintfwaerts omme en fiet. So 
—— moeten wp ſeker ende vaſt in onſe herten 
hevhesepst achten? hoewel wp fo groote hepliehs. niet 
wiet eu teb- en hebben als inde, Daders, Propheten 
ed „Efi Apoftelen gepzefen wort / dat wy nach: 
uptnemendg tans haer medeghefellen zjn / demite het 
Knechten. gebot deg gebets / ende het gelove ons met 
Gods gene hen ghemepnis /:ift dat wp ophet woort 
Lenna Gods ſteunen Waat als God vercondrcht, 
Dat pdrle Dat hp wil eenen pegelicken genadich zyn / 
bertrouwen ende licheelick verhoazen/ fo geeft hp allen 
ban Ene, feer eitendigt goede hope te vercrijgen dat 
zecht gemee: ÍP bidden:ende daerom moetmen de fentenz 
onfen coe- _ tien aenmercken die aighemepn ſyn / in de 
pd — welcke niemant van Den eerſten aen tot DE 
barugecrig- lactften toe/uptgefloten en mot, Alleenlic 
Dept, dat daer zp opzet htichept des herten; mig: 

hagen ín ons fe!ven/aormoedichz. ende gez 
loove: op dat enfe gebepnfthept den naem 
Gods met deoz balfche aenraepinghe en 
ontbheplighe, De goedertierenfte Bader en 
fal Bie niet berksornen/die Gp niet alleenlic 
it bermaent tot hemte comen /maet oock 
allefing daer toe verweckt. Hier upt comt 
De wife des gebets Davids die ic Wepnich 
te boozen verhaelt hebbe te weten: Siet 

&Sam.r.27 Veere, gp hebt uwen dienſtknecht belooft: 
: daerom neemt u dienſtknecht heden eenen 

moet / ende Heeft ſyn herte be weecht gevon⸗ 
den om te bidden inu tegenwoordichepdt. 
Nu dan Heere God/ gp shit God / eude üwe 
Woozden ſullen waerathtich weſen. Ghp 
Hebt tot uwen dienſthnecht geſproken ban 
deſe weldaden:daerõ Begint ente doet het. 
Geljek hp oock op een ander plactfe fepdt: 
Doet uwen Dienftknecht na uwoort. Ende 
geth (9 wanneer alle het bolck Iſtael hem 
felven dao de gedachteniſſe Hes verbonts 
ver ſterckt / ſo Wort daer boo? ghenoech verz 
claert / datmê niet en moer bevereſdelit bid⸗ 
Ben dewile het sans dan God gheboden is. 
Ende hier in hebben fp het erempel der Das 
deren / ENDE voornemelick Garobsnae gez 
volcht / dewelcke beleden hebbende / dat hp 
tot fo veel barmherticheyes die hp van de 
bant deg Beerer ontfengen hadde/te lep 
ende verachrelick Was fo fepr hp nochtans 
dat bp moet gecrijcht om nog meerder wel: 

Sen.23. ro. Daden te eyſſchen / om vat Bod belooft had: 
®Baerenies De Dat te boert. Hoe ſchoon ente coftefick de 

gen zp bee De verwe zp Daer mede He ougeloovige hen 
gur ofCODE fewen bebechen/ nochtans als fp fo wan: 

Dſa. i9.76 

welcke Gon neer hen bEnoot deingt / haer toevlucht niet | 
án barë Dan fot God nemen / hem niet en ſoecken / noch 
genden Hoet om ſon hulpe en Bidden : foo berooven (p 
zoepen God van fijn cere/ miet anders dan gelic of 

fp hen felven nieuwe gode fmeden:Wwant op 
defe Wife verfaken fp/ dat God heu de au: 

Geen bere heur alles goets ig. Dierenteghen omde 
trouwen in Godfalige ban alle befwatinge te verloſſẽ/ 
etu ware aen en can ntet ſterrkers weſen / dan dat fp hen 
Ferf, 1e felven berfterchen ende wapenen met dit 
xomen dere Qedachte/te weten / dat fp door geen Binc en 
matiett ban behoozen verhindert te Worden va bidben/ 
Spoeher net, dewhle fp Dat doende / den gebode Hodes ge: 
De gobfatige hoorſaem zyn / dewelcke betuycht dat hem 
hare ghebe⸗· GEEN Dinc aengenamer en is dan gehoorſeẽf⸗ 
peen ‚ hbept.Hier vpt Wort wederd beter berclaert 
oren en, Dat boven ghefept í8/ te Weten / dat be onz 
Re opbeffen. VErtfaechde moet tot bidden wel overeen 

tomt met bzeefe / cer biebinghe ende ſorch⸗ 
vuldichegt/ende Dat het niet ongefchicts en 
is / dat God Die op recht, die té veder geflaz 

Ten Yaets 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 
aen (u, Aldus comen die wijfen Ban ſpre⸗ 
ken wel met malcanderé over een / die noch: 
tans ſchhnen te ſtryden. Jeremias ende Aue. 41.9: 
Daniel ſeggen / Dat fp hare gebeden neder: Ban. 9. 18. 
mozpen boo, den Deere, Jeremias fept op 
cen plaetſe / Onſe gebet valle voor het aen: 
ſchyn Gods / op dat hy den overbljffele des 
volcx genadich zp. Wederom ſeggen de gez 
loovige dickmaei / Dat fp Gare gebeden op⸗ 
beffen, Alſoo fpeeecht Ezechias als hp den 
pꝛophete bidt/dat hp wil boor der ftadt He: 
rufalem bidden. Ende David begeert Gat Vſa.iatæ 
fpu gebet opclimme gelöch een brautoffer. 
Want hoewel de geloovige ban He Vader: 
liche lief de Gods rar hem feker zynde / bly⸗ 
moebdichlick zat hem comen / ende hem ghe⸗ 
loovẽ / ende hen niet er ontfien or de Hulpe - 
te biddẽ Die hp ban ſelfs belooft heeft:noch⸗ 
tang en worden fp niet doog eenige roecke⸗ 
looſe fopgeloofbhept verheven / waer climméë 
alſo op met be trappen der beloften/ dat ſp 
nachtaus altĳjig bernedert Bljbeninoote 
moebichept. J 
15 Bier worden vele vragen tegengewor⸗ Tegtutuozs 
pê: want de Schziftuere verhaelt dat Sod 
fommuige gebeden verhoozt heeft/ Die noch= mige ereurs 
tans upt geen geruft noch gematicht herte peten, De ge 
en quaemen, dwelck geſchiet om feher gose beden, ban 
faken,FGoatham hadde wel goede dozſake ien Bent 
om de inwaodnderg Sichem te bErbIOTKEN/ bzuchten gea 
ende fuicke ffraffe te wenſchẽ als daer nae ndi 
aber hen gecomen igsmaer nochtans Dee ne 

Tete 4e 22, 

1.Heg.200 
Io, . 
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ſon bevangen / als bhp fepde ; “Heere ftercht Aud. io. 28 
‚ mp/op Dat it zake doe over De onbeſuede⸗ 
| re. Want hoewel daer eenige goede vieric⸗ 
hept was / fo beeft nochtans de hittige en 
‘oprechte begeerte Baer de overkant ghe⸗ 
hat.Eñ nochtans verhooꝛt hem God Waer 
upt men(geſhyt Bet feltjnt) foude maeten bes 
ſlupten / dat ve gebedẽ verhoort worde / hoe⸗ 
Wel fp niet en zjn naden epfch des mooztg Amwoon 
Gods gedaen, Fe antweogde/ dat een eeu⸗ 
wige Wet miet en Wozt doo, (ommige ſon⸗ 
derlicke erempelen te niete gemaecht. Eu⸗ 
de dat ſomthts ſommige menfchen zn ſon⸗ 

| derlic van God gersert geweeſt / Waer upe 
| de verfchepdenhept comt/dat fp zjn uptge⸗ 

Î 

2Amtosojt 

nomen upt de gemepne Wife ende regel, 
aut men moet De antwoopde Chzifti 
aentmerchen/ te weten / Doede Difcipulen zun9.5s, 
wilden onvoorſithtichlick het erempel Elie 
nae volghen foo antwoorde bpdatfp niet 
en wiſten van wat geeft fp ghelept Weren, 3-Antwdat 
JRaer wp moeten oock voerder komen / te Bott, * 
Weten/ dat de ghebeden wmier aftſſs Gode benen 
en behaghen die hp verhoort: maer fan niet enzpn 
berre het tot erempel dient dat het ghene gegeven om 
bat de Schziftuere leerdt/ met clare bewe —— 
ſinghen openbaer worde / te weten / dat hy datse 
den ellendigen De hulpe comt ende het ſuch⸗ ſeer acoote 
ten der ‘gener verhoogt Die t'onrethte ber: vacfijte baen 
druct zynde / hem om te hulpe biddensdaers gooztcormens 
belbafgt hp fjne oordelẽ alg de clachtẽ Der te weten, een 
armen gulpelofen tot hem op climmen hoe⸗ a id 
wel fp niet weerdih en sn pet te Geral, cone ronse 
Wât hoe dicmael heeft hp betupeht dat Gp tende, vpe: 
de weeet hz,robinge/oGWweldinge/ancupfhz, ricbept on 
ef Adere baofe fluchë wzekêde, De (houtichs. „CDD, 
ef rafermie Ghinderide cf de Wzeedetpranz Danchbaers 
nifche macht te niete makëde/ hulpe doer de pers, ers, 
genen Diet onrechte verdzuct / waeren, die 

nochtang 



Cap. 20. 
nothtans onſeker zjnde Wat Bod fp aenbaden/ 
met haer gebedt miet anders en deden / dan dat 
fp be tucht floeabhen. Wet Woet oock door eenen 
Dral claerlijck gheltert / dat de ghebeden Die 
door het gheloobe met tot in dert Bemelen coz 
mert / nochtang niet (onder cracht noch bzeucht 
en spit. Want hp verſamelt De ghebeden díe De 
noot alfoo melder ongheloobighen / alg den 
Godſaligen door matuerlick geboelen afdringt: 
ende bewijſt door De uytcomſte dat God noch⸗ 
taus den ſulcken ghenadich is. Maer verhoort 
hyſe om door ſyn goedertierentheyt te betup⸗ 
gtt / dat hare ghebeden hem aenghenaem zyne 
Jae veel meer our door deſe gheleghentheyt ſjn 
barmherticheydt te bermeeren ende verclaren / 
dewijle miet ſelfs der ongheloobighen ghebedt 
ghewepghert en wodt : Boven deſen om fprie 
vechte dienaers te meer tot bidden te verwec⸗ 
ken / als fp ſien Dat ooch het ſchreyen det onz 
Heplighen niet fonder beeucht en is Nochtans enn 
moeten De gheloovighe bar den veghel die God 
ben geftelt heeft / niet afwicken / noch Dent onz 
gheloovighen beniden qhelúck of die veel ghe⸗ 
wonnen hadden / als fp vercreghen hebben dat 
fp begeerden. Op defe wite hebben wp gheſeyt 
dat Gou is Beweecht gheweeft door het leet: 
weſen Achabs/ om dat hp door dat bewus ſou⸗ 
de openbaren / hoe berept Bp is om fijne uptz 
vercorene te verhooren / alsfp met waerachti⸗ 
ghe bekeeringhe tomen om met hem te verſoe⸗ 
vet. Daerom bekóft hp in dert Pſalm den Jo⸗ 
den om Dat fp bebonden hebbende dat hpfe foo 
ghewillichlick verhoort / nochtans terftont tot 
haer natuerlicke hertneckicheyt Wederghekeert 

tt. Bet welche oock openbaer is upt de Biftoz 
rie Der Kechteren / ve weten / Dat fp ſoo dickmael 
als fp tot dert Heere gheſchreyt hebben / hoewel 
Haer trauen bedrieghelick waren / nochtans zón 
upt de handen haerder vpanden verloſt gewor⸗ 
bert. Daerom ghelick hp ſijn Sonne laet (chij- 
nen / beyde op be goede ende booſe: alſoo eit ber⸗ 
worpt hp niet de ghebeden der ghener diens fake 
goet ent recht is / ende der Welcker ellendichept 
weerdich is geholpen te worden.Hierentuſſchen 
berleent hp alſoo ũyt boedtſel dert geenen die zón 
goetheyt verachten / als hy de gheloobighe tot 

Detweene ſalitheyt verhoort. het ſchiut een (waerder bear 
Begenwoozs abe te zijne fvan Abraham ende Damuel/dewile 
— — Wraham heeft boorde Sodomiten ghebeden / 
{aliger geve- gheen woort Gode daer van hebbende : ende 
Den en bes Samuel heeft teghen het openbaer berbodt voor 
Dei ber Daul ghebeden. Alfoo heeft oock Jerimias rez 
niee gedane. Wen De bermoeftmghe der Stadt ghebedeu: 
Gen.18.23, Want hoewel zp niet en zón berhoort gheweeſt / 
Kebam, Is. foo ware het nochtans hartte ſegghen / dat zp 
Feezarg, Ween geloove en hadder Maer defe antwoor: 

de fal den geſchickten lefevencabelgek ick hoope) 
ghenoech doen / te weten / Dat ſy ghefteunt heb: 
ben op het gemeyn fondament / Waer door God 
gebiedt oock den on weerdighen Barmberuch te 
zinne:ende Dat fp met gharitfchelick en zn (order 

Antwoert· gMeloobe ahemeeft/hoewelbetfchint dat hen 
Wweirkebewer haer meypninghe bedroghen heeft. Augnſtinus 
friebt e met ſcheuft ergens wfelich/ ſegahende : Boe bidden 
spreucke ce De Beplighen int geloove / begeerende ban God 
Bugurti, anders daat hp berogdent heeft?te weten / om dat 
Lib.22. de fp bidden nae ſijnen wille / niet nae dien verbor⸗ 
civit. Dei ghen ende orberanderlicken wille / maer nae dien 
cap‚2, ille welcken Gp hen te kennen abeeft/ om hen 

op een ander wijt te verhooren: ghelck hp dat 
wüſſelick onderschept. Dat is vecht ende wel 
gheſeyt Mant nae ſjnen onberandeclicken raet 
tnatichept hp de upttomſten Der dingen / alſo dat 
be ghebeden der heplighen niet te vergheefs en 

Vſal ao⸗· 

alte. 21-39 

3D ſal. 106. 
43. 

Mat5.25. 

Het III. Boeck. 

‚groote ſtrengicheyt gheepfcht dat God ſoude 

} woedt oock ban God berdzagen / ende ore on⸗ 

— — —— — — — — — — — — —— 

Fol, 162. 
ziin / hoewel ſy met aheloobe ende dwalinghe 
vermengt zó. Maer Diten moet niet tot nae⸗ 
bolgínge ghetrocken worden / ghelück Get oock 
De Bepligent niet en ontſchuldicht De welche ck 
beken ne híer in bupten Den reghel getreden te 
zijne. ®Baerom foo waer gheen (cher belofteen egels _ 
ís / Daer moetinen God bidden op conditíe. peut te DIE 
Daerom fept Dabid: Heere ontwaeckt tat het 
oozdeel Dat hp gheboden hebt: Want hp gheeft VPlal..7. 
te kennen dat hp een ſonderlicke belofte hadde / 
om de tytlícke weldaet te bidden. 
19 Wy moeten oock aenmercken / Dat het arne pis 
ghene dat ick ban De bier reghelen om Wel te bid⸗ segers on: 
den ghefpeoken hebbe / niet en wordt met ſulcke en ade 

ne afgebedenn verwerpen / im de welche hp gheen Trades 
vo ſmaeckt aheloobe / ofte gheen bolcomen bete wozben dae 
ringhe en bindt met groote bperichept ende wel: 94 Schelen, 
gefchichte begheerte. Ick hebbe ghefept hoewel gen war ron 
Get ghebet een ghemeynſaem tſamenſprekinghe digen, Gov 
der gheloobighen met God is / datmen noch⸗ made ke 
tart moet eerbledinghe ende matichept houden wor met 
opdat Wp niet det toom los en maken booz al: sfempeten 
terlep gebeden : noch meer ent begeeren Dan Bod beweſen. 
toeTaet. Ten anderen / dat wp moeten onſe 
herten opwaerts heffen/ om de Majeſteyt ver nz 
delick ende cupfchelick te eeren / op dat fp bp ons 
niet berachtelick en Woede, Bit en Heeft noyt 
vemant met ſulcke geheelheyt alſt betaemb / gez. 
daat. Want opdat ick ban den ghemepnen 
mart verfwúge) in beele slachten Davids ſchyut 
orimatichept te zine : níet dat hp Willens begeert 
met God te köben / ofte teghen fue oordelen te 
ſprektu maer om dat hpdooz ſwackhept bez 
fwijckende / gheenen auderen beteren tro oft en 
bindt / dan dat hp fu ſmerte ende Dzoefbept in een eran- 
des Beeren (choot ontlade. Jae onfe babbelinge pet pt dem 

eërften regel 

wetenthept wogt bergbeven / (oo wanneer ons an ram 14 
wat onboorfichtichlicik ontbalt / ghelick Wp ve biecve af« 
voorwaer ſonder deſe goedertierenthepr Gods deplinge, 
gheen baphept en fouden hebben om te bidden. 
Boozt hoewel Babids booenemen was / hem 
ſelven dert goetduncken d odS te onderw orpen / 
ende met alfoo groote verdraechſaemhept alg 
begeerte om te vercrughen / ghebeden heeft / ſoo 
comen / jac dreinghen nochtans ſomtits beroer⸗ 
licke beweguſohe wort / Die verre zjn van dien 
cerſten regel Welcken tp geſtelt hebben. Boorne⸗ 
melit imachmen upt De woorden deg 36. Pſalms verſ. 14 
fien / met wet grooter gewelt der droeſhept die 
beplighe man berangheñ 3p gheweeſt / foo Dat 
bp niee en conde mate houden. Houdt af ((ept 
bp) totdat (ck bergae / ende miet meer en zp. 
Bet ſchint dat hp ghelijck cen vertwijfelt mene 
fthe met anders en bidt / dan dat God fon hant 
ille houde / op dat hy in ſijn quaet berrotte. 
Niet dat hp met voorgenomen moede tot ſulc⸗ 
keonmatíichept talt / ofte (gelgek De godloofe 
pleghen ) wil dat God ban hem Wwicke : maecp 
bp daecht alleenlick dat den toom Gods hem 
onberdzagelick is, In ſulcke ber foekingen ont⸗ 
ballert den Heylighen dickmael ghebeden Die 
riet ghenoech ober eert en comen met den regel 
des woorts Fods / ende in de welcke de hepli⸗ 
ghen niet” genoech ent aenmercken Wat gheoor⸗ 
loft ende nut 3p. Alle de gebeden die met duſdani⸗ 
ghe gebreken befmet zijn / Die verdienen Wel berz 
worpen te worder: nochtans 100 verre De hepli⸗ 
gen hierom berfuchten/ hen (elben cafthden/ cude « een ere: 
terftont wederkeeren / foo bergheeft God fulcr. pel upt ben 
Aiſoo ſondighen (poock in Den tweeden veobel: Broderie 
wart fp moeten Dickmael teghen haer flapbept da a be gene 
ſunden; cude ſp En maden door Laer Debet ofvepunabe, 

I, Dabide. 



Cap, 28: 

litkheydt ende ellendieheydt uiet ſcherpelitk ge- 
noech verweckt om eruſtichlick te biddert. Bet 
comt oock dickmsel dat haeren gheeft dwaelt 
ende byna berydelt wordt: foo is Dart oock in de⸗ 
ſen deele bergevinge noodich / op datde flauwe / 
ofte onbolmaeckte / ofte gebroken ende ongeſtadi⸗ 
ghe gebeden niet berworpen Woden. Bit heeft 
God natuere in Der menſchen Gerten ghege⸗ 
ben / te Weten / Dat De gebeden niet behoogljchen 
zin / tert 3p Dat De herten opwaerts berheben 
worden. Bier upt comt De cerermonien der ophef: 
finghe der harden (gelijck boben gefepdt 19) de 
Welcke in ale eeuwen ende onder alte natien is 
gebrupckt geweeſt / gelijck zu oot noch gebruyckt 
wort: maer onder hoe velen is daer een die hoe⸗ 
wel be zine handen op heft / nochtans niet eens 
en bekent hem ſelben flap ende traech te zijne 

Neber Ott Dat het herte in De aerde ſteeckt. Aengaende 
ben vege het bidden om bergtffoniffe der zonden / hoewel 
waer bez ig niemant onder De geloobigen dit hooftſtuck voor⸗ 
— af hyen gaet / foo gheboelen nochtans de gene die 
cunge (6 Het bidden waerachteljck gheoeſſent shn/ dat 

gPfal.sr.ro, JP Haute bet thienſte Deel deter offerhande en doẽ 
bande weitke Dabid ſpreeckt / ſegghende: Een 
offerhande Bode aengenaem / is een bedruckt 
gheeft : een gebroken ende vernedert herte en 
fulbp Heere níet bevrachten. Alſoo moeten fp al- 
tits om dobbel verghevinghe bidden / te We- 
tert / om Dat 3p hen ſelben in bele zonden (chul- 
Dich kennen / De welche nochtans hen niet (oo 
feev en mishaghen ate het betaemde / foo bidden 
zp dat ſulcke traecheydt hert in het oordeel Gods 
niet toegherekent en worde ende foo berve hen 
ghegheven is in bekeeringhe ende vreeſe Gods 
boortganch te doene / dat ſo met behooerlijcke 
drocfheydt am haerder zonoen wille verſlaghen 
worden / foo biden ſp dert Achter om barmher⸗ 

ne Fieepte Boven alle dinck worden de ghebeden 
— Boor de ſwackheydt Des geloofs / ofte door de ont: 
ghel/ waer Hôlmaeckthept der gheldovigen befmet ende gez 
—— ſchendt / Waett dat de goedertierenhepdt Gode 
Depímge. niet te hulpe en quame. Maer het en is gheen 

wonder Dat God dit ghebreck vergeeft / dewile 
hy ſelbe De five dickmael met fo ſcherpe beproe⸗ 
bingen oeffent / gelick of hp voorgenomen hadde 
Haer gheloobe wech te nemen ende unt te bluf: 
ſchen Betis cen ſeer ſware berſoekinghe alg de 

29 fal.80.s, gheloobige bedwongen worden te roepen: Hoe 
lange zydy tooenich ober het gebet uwes dienſt⸗ 

knechts ẽ ghelitk of de gebeden ſelbe Bod ber: 
Znghie hitterden Aiſos oock als Jeremias ſeyde God 

3.8. peeft mijn debet pt. geflottn ban hem ſoo was 
3Welerod hy ſonder twijfel met groot beroerte verſla⸗ 
ſangen. ghen. Men bint outellijche bele ſulcke exempe⸗ 

len in de Scheriftuere / upt de welcke het open⸗ 
baer is / dat het ghetoobe der hepligen is dick⸗ 
mael met twijfelingen vermenght ende beroert 
gheweelt / ſoo Dat (p in Het gelooven ende hoger 
mochtans wat ongeloobichepts beweſen. Maer 
Detwijte ſy niet foo verre en comen alg het twel te 
wenſchen wate / foo moeten fp deis te (eerder 
daer nae ſtaen / op dat Ip hare feplert beterende) 
bart daghe te daghe naerder comen tot dew rech⸗ 
tent wegel van bidden : ende daerentuſſchen moe⸗ 
ter fps geboeler in wat Dieper quact (Pp zh ber: 
ſontken / dewile ſy oock dan als fp remedien 
ſoecken / út nieuwe ſieckten vallen: want daer 
en in niet een ghebet dat God niet en ſoude met 
rechte betogen; waert Dat hp De ſmetten daer 
mede fp alle beſprenght zim / wiet door de binghe⸗ 

Crweſſup / den en ſaghe. Bit en verhale ick niet om Dat de 
ofte de farte geloobige hen ſelben ſorden eenich dinck geru⸗ 
fer afbepimm elicks roegeben: maer orn Dat ſy hen ſelben ren⸗ 
ge. gelijtk beterende / ſouden arberden om deſe ver⸗ 

Exe mpel 

Een exem⸗ 

Ns 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 
hinderinghen te oberwinnen. Ende boekel de 
Duphel arbeyt om alle wegen te floppen / ende 
hen ban bidden te verhinderen / (oo moeten fp 
nochtans Doogbzeken / vaſt betrouwende hee 
Wel fp niet ban alle verhinderinghen bertoften — 
zun / dat nochtans haer arbept ende neerſticheyt 
fat Bode behagen/ende hare gebeden aengenaem 
zyn / foo betre fp arbepden ende daer nae dlaen/ 
Daer toe ſo uiet ent connen terftont geraken. 
17 Ende dewile geet menſche wrerdich en is 1111. 
om hem felben Bode te vertoonen ende Hoop fet —55— 
aenfchón te comen : foo heeft de Bemelfche Da- toepas” ier 
Det (elbe om ous van fchaemte ende breeſe (Waer: ofte wie bat 
door onfer aller herte moefte te veder ghetmozpen opn FRid- 
3m) te berloffen / ſpuen Doone Fefum Chat erin Pe 
ſtum on(en heere ghegheben / om Hat deſe (oude benetrcben 
onfe voorſprake erde Middelaer zíjn / omdat ed 
top door {pn lepbinghe ouden aberufteliek tov sten) Jee 
hem comen : Doo? (ulchen Middel aer ende Boor be venumoe 
ſprake ſeker zynde / Datong gheen dinck Dat mp Hoor. 
tue finen naem fulien bidden / en fal gheweyghert 7 Zoun-st. 
Worden & ghelijck hem gheen dinck enn can ghes °°" 
Wepgert worden van den Dader. Wier toe Dient 
gantſchelyck al mat wp boven ban Bert gheloobe 
gheleert hebben z want ghelck Cheiftus onfe 
Middelaer ons Wot door de belofte aenghepre⸗ 
fen /_alfoo oock ten 3p dat de hope ban te beverije 
ghen op hem ſteuut / foo berooft» haer ſelven 
ban de weldaet des ghebets. Want foo haeſt als seden/gena 
de geouwelijche Mojeſteyt Gods ons in deu ſin Pien ban ve 
comt / foo en ift niet moghelitk Dat tp niet en ze panne 
fouden berfcheicht / ende Door de kermiſſe onſer detscher 
epghener onweerditheyt verre afghedreben wor⸗ Nasertept. 
Det / tot dat wp tot Chriſtum den Middelaer 
comen / Die Den verſehrickelichen throon der eer⸗ 
lickbept berandert tot cert thzoon Der ghenade 
ghelijck oock de Apoſtel leert / opdat Wp fullen Bebe. 4. 16. 
miet alle betrouwen beftaen te berfchijnen om 
barmhertiehept te bererijgen: ende genade te bin⸗ Item / pan 
bert tot bequaame bulk, Ende gelijck Daer een ge⸗ Zeds gebot 
bot is datmen moet bidden / ende een belofte ghe⸗ woe belofte 
gheben/ dat díe ſullen verhoort worden die God ſſe. 
aenroepen: alſo wort ons oock claerlick geboden 
fit den naem Cheiſti te aenbidden: ende ons te 
een belofte boo? gheftelt / dat Wp ſullen bererge 
gert al wat Wp ín fprten naem bidden. Dus lan: 
ghe ſeyt hy / en hehe ghy geen dinck gebeden in 
mijnen naem:bidt / ende ghy (ult ontfangen. Itẽ / 
Te Dien daghe fult ghp ín mijnen naem bidden: 
ende al wat Bhp fuit bidden / dat fal ick doen / op 
dat De Dader verclaert worde in den Soone. Bier 
upt iſt ſonder eenight twwhhfelinghe oneubaer / bat, Meero 
de ghene Die God door cenighen auderen naem 5E MAME 
aeitvoepert / dan door den naem Cheiſti/ hatte pen van als 
neckichlick ſyn gebodt overtreden / endefinen teen chi 
wille berachten / ende gheen Belofte eit hebben ii haine, 
ban pette beeerijgen. ant (obelych Paulus , zo 
fept) alle De beloften Gods zijn in Chriſto Gae *" * 
erde Arnen : dat is / fp Worden in hem beveſticht 
ende bolbzacht. Voewel aff 
18 Ende mert moet be gheleghenthept des getoont che 
tte neerſtichlick aenmerckene: dat Theiſtus bant begi 
(pre Diipulen vermaent tot fijn boorfpeake aam Noor De: 
te blien / alg hp foude in dert Hemel geclominen voor sins 
30u, In die ure (fept hp) (ult ghy bidden in mij⸗ morotans 
nent macm. Det is twel ſcker / dat hart den be ziune beeft beft oe 
aen alle díe gebeden hebben / miet ent zíjn berhoort mear praers 
geweeſt / anders dan our des Middelaers ille. fe in pien tje 
Derom hadde God in de Wet verordent “Dat De de welche De 
Peieter oude alteert in Get heylighe gaen / Dea: geeevaaftun 
gende op ſjn fchouderen de naem Der twaelf ge: den gemel 
flachten der kinderen Iſrael / ende (oo beele diets — ie 
bare ſteenen op ſyn boert / ende Dat het bolck (Du: &rod.2S.0, 
De Herve ſtaen in het hoorhups / ende ban fine ende 12, 21» 

* ed 

Fean 14.13, 
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Cap.20. ü 
fijne ghebeden Loegen met de gebeden des Prie⸗ 
fiers, Dae bier toc diende de offerhande/am de 
ghebeden te berfekeren ende beveltighen.. Sao 
heeft dan de ceremanie ende fchaduwe der Wet 
geleert/ Dat Wp alle ban voor Ger aenfchijn Gode 
perjaecht worden! eft Dat ons daerom een Md 
delaer noodich is Die upt onſennaem Loor hem 
verfchijne / ende ons op {ne ſchauderen drage⸗ 
ende acn fijn borſt ghebonden houde / op Dac Yar 
in fjuen perfoon verhoort Worden. Boven deſen 
dat anfe gebedẽ door de beſpꝛenginge des dosts 
gherepnicht worden/ de welcke ghelyck gheſeyt 
is ) anders nenumermeer bep ban anrepnichende 
en zijn, Ende wp fien datde Heylighen ſoo Wan: 
neer fp begheerden pet met bidden te bercrijgen/ 
haer hope ghefandeert hebben op afferhanden/ 
om Dat fp Wiften dat die tot beveſtinghe aller 
gebeden verordent waren, David fepts Ze Beez 
ve zp uwer offerande ahedachtichh / ende make 
ubrantoffer bet. Wier upt wordt beſſoten vat 
Godt is vanden beginne aen door de voorbid⸗ 
dinghe Chriſti verfoent gheweeſt am de ghebe⸗ 
den der gheloovighen te ontfanghen. Waerom 
bedupt dan Chriſtus een nieuwe ure / ín De welc⸗ 
Ke de Difcpiulen ſouden beginnen in ſynen naem 
te bidden! anders dan omdat defe ghenade ghe⸗ 
ljck fp heden claerder is / alfaa oock fecrder Ber: 
Dient ons aenghepzeefen te zijne, Ende na dit ſel⸗ 
be gevoelen hadde hp Wepnicij te vazen gefepdt: 
Dus langhe en hebt ghp aleen dinck gebeden 

Fean, 16er4e in mijnen naem: bidt/ect, Niet om Dat ſy gant: 
_febelijch niet en wiſten van den Middelaer ( de- 
wijle alte de Joden in den grant deſer leere on⸗ 
derweſen Ware ) maer om Dat fp noch niet claer⸗ 
lck en wiſten Dat Chziftus door fijn opelim: 
minge inden Memel / ſoude fekerlijcker een Pa⸗ 
traon ende boopfprafke der Ghemeynte wefen/ 
Dan hp te boren was, Sao Danom de dzoef hept 
fijns afwefens mer eẽ fanderlijche bucht te ver⸗ 
trooften / ſcheyft hp het ampt der Poorſprake 
hem ſelven toe / ende leert Dat ſy dus langhe deſe 
fanderljcke meldaet niet ghehadt en heben / de 
welche ſy ſullen ghebzupchen / als fp op ſyn 
Dooꝛſprake betrouwende / ſullen vꝛwe hcker God 

hzebre · io. ꝛo· aenroepen: ghelck de Apoſtel ſeyt / Dat ans ee: 
nen verſchen wech is doc? fijn bloet berept: hier⸗ 
am can onfe verdraeytheydt te min ontſchuldicht 
waden /ift dat Wp defe anbegrijpeliche weldaet / 
Die epghentlijck Lao? ans Beropdent ig / niet met 
bepder armen (ghelyckmen pleecht te ſegghen) 
en ontfanghen. 
19 Ende dewÿle hpden eenighen wech ende 

®Dentoome toeganchië / waer door wy moghen tot Bodt 
Gods blijft gaen:*fo Wie Ban defen wech af wijckt ende dez 
— ſentoeganck verlaet / voor die enis geenen wech 
fium ven ee- noch toeganck meer tot Godt / die hebben in ſy⸗ 
migen Mid· nen traan niet anders dan toorn / oordeel / ende 
ej verla⸗ verſchrhchinghe Semma/dewijle de Dader ous 
“joan. 4.5, Defen heeft + rat een hooft ende ftot eenen Leptſ⸗ 
Bebe.s.s. man ghegheben / faa Wie eenichſins van hem 
eN “22e af wijcht / die arbepdet am fo eel als in Gemis) 
Iatt.rse, Dar teechen Dat Bod inghedzucht heeft / wotte 

wiſſchen eũ te vervalſchen. Alſo wort Chziftus 
tot cenen eenigen Middelaer voor geftelt / door 
Wiens voorſprake De Dader ons verhoort ende 
ghenaedich is, Hoewel de Bepligen hebben oock 
hare voorbiddinghen waer mede ſy onderlinghe 
d cen des anders ſalicheyt Gade bevelen / waer 

.Tin.zei. van de Apoſtel meldet: maer deſe zjn ſulck dat ſy 
aen de cenighe Boorſprake hanghen: ſoo verre 
iſt dat ſy die ſouden eenichſins vercorten. Want 
ghelijck ſy ugt de gheſintheydt der liefde comen / 
Waer door wpallefing malcanderen gheſhek le⸗ 
den eens lichaems ommehelſen / alfa Dienen fp 

aeden waer⸗ 
Orte 

Dal, 20.4 

* 

Het [IT Boeck. Fol.163. 
oock tot De eenighept des Hoofts. Dewijle dan 
aack defe voorbiddinghen in den naem Cheiſti 
gheſchieden / wat doen fp anders dan datſe bez 
tupgien Dat niemant Doop cenighe ghebeden en 
Ban geholpen worden / dan als Thriſtus de boor: 
ſprane is? Ende afelijck de voorſpraecke Cheiſti Doch foa en 

Dooz piet en Berbindert in De Ghemepnte Den cenen ver maniere 
| booz dert anderen te bidden : alſoo moet het oock var ondertinz 
vaſt ende ſeecker blhven dat alle de voorbiddir⸗ ac is 

ghen der Ghemepnte maeten tot de eenige Waor neenerven 
biddinghe Chriſti beweecht ende gefchickt zijn. fer aerben 
| re Wop moeten (elfs nezrftelijch toefien/Dat tp nietursgee 
| Gier in met ondanchbaet en zn / dat Godt on ſe loten. 
| enweerdighept verghe bende niet alleenlijck toe 
‚en laet dat een vegelyck voor Gem felven bidde/ 
‚Maer oock dat Deen Des anders voorbidder zy / 
‘Want Wat grooter hooveerdichendt foube dat 
weſen / als Godt ans tat boesfpraké ſynder Gez 
meynte ſtelt / Die bop mer rechte verdienen verz 
women te worden / ooch alseen pegeſlyck voor 
Gem ſelven bidt / dat Wp deſe mildighept fauden 
miſbrußcken om de eere Chriſtite verdupſteren. 
20. Het en is anders mier danenchel beufelinge 3. 
dat de Sophiſten babbelen / Dat Chriſtus is de Wederleg⸗ 
Middelaer Der verlofſinghe / ende de gheloovige Zure He, 
de voorbiddinghe / ghelyck of Chriſtũs een tijt: weicke cozis 
Weke middelinge bedient hande / ende Be eeuwi⸗ mi boorbrd= 
ghe ende onvergancheljeke muddelinghe fijnen Libero 
dienſtknechten gelaten hadde. Sp handelen hem 5. cbzius 
voorwaecr feet Wel Die hem ſulck een Deelen der :scen SDids 
eere affmtden, Maer de Dchaiftuere handelt er don z 
veel anders /met der Welcker eenvoudichept de maer veer. 

| Godfalighe MWenſche behodort te vrede te zijne, tigeu jn 
ende ſulcke bedrieghers té laten varen, Want en 
als Joannes fept;*Pft Dat pemant ſoudicht op „ojee re 
hebben eenen Advocaet bpden Dader / teme: äntwoorts 
ten / Chriſtum Jeſum: berftaet hp daer mede welcke met 
dar hp ons is vodethden een Patroon gheweeft/ pian 
endé en fchzijft hp hemniet beel meet een eeu⸗ tent der 
wige voorſprake ende voogbiddinge toe $ Watt Schziitues 
Paulus berupeht +dat hp oock ter rechterhant Fen oude Des 
des Daders fittende/ Boaz ous bidt. Ende als van Augurr:s 
hp hem op een ander plaetfe noemt den eenighen na bebertichs 
1iddelaer Godts ende Der menfchen / fiet hp Ee doa — 
Daer nietde gebeden Die hp weynich te Lozen ; mam, 3:34. 
gemeldet hadde £ Want gheſepdt hebbende datz 
men moet boog alle menfchen bidden / terftont „Eim2:5. 
fepdt Gp daer bp tot beveſtinghe daer ban / dat £ 
dacr cen odt aller menſchen is / ende een Mid⸗ 
delaer, Ende Auguſtinus enlendt oock Dit niet zin, contra 
anders upt/ als hp aldus ſpreeckt: De Chriſten Parmenie 
menfchen bevelen malkanderen Gode met Gaere capss. 
ghebeden. Maer dit boo? welcken niemant en 
bide/maer felge bidt voor allen/ deſe is de eenige Lont. 530⸗ 
ende waerachtighe Middelaer. Hoewel Pau⸗ Laad 
lus een ban DE voorneenſte leden onder Get 
Hooft Chꝛiſto was / nochtans dewyle Gp cen 
lidtmaer Was des lichaeuis Chꝛiſti / ende Wifte 
Dat De opperste ende waerachtighe Peieſter der 
GBhemepnte niet en is dooreen figuere in het 
binneufte des voorhancx ghegaen tot het Hey⸗ 
lighe der Heplighen / maer daa? de untghe⸗ 
Dzuchte ende feecher waerheydt in het Binnenfte Spheſeno⸗ 
des Hemels / niet tat figuerlijcke / maer tot eeu⸗ cot, 4: 3, 
wighe heplighept ; foa beveelt ho nochtans oock 
ſelve hem felbendenghebede der gheloovighen. 
Dop en maeckt oock Gem fel sen gheenen Hidde: 
taer tuſſchen Godt ende de menſchen / maer hp 
begheert dat alle de leden Des lichaems Cheiſti 
booze bidden/ende hy voor hen:bemijle De lez 
den Boor malkanderen ſorghvuldich zijn/ende iſt 
dat een lidtmaet in Iden is/fo hebben de andere 
medelijden. Eñ op defe wſe maeten de gebeden 
| die alle de leden / wochfier op der aerdenarbep: 
RE, mii 717, sk Bende / 
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Cap. 20. 
Bende / voor malcanderen Doen opclimmen tat 
het Hooft dat in den Hemelis voor ghegaen / in 
den welcken verſoeninghe ie voor onfe zanden. 
Want ware Paulus een Middelaer / ſoo fouden 
aach de andere Apoſtelen Middelaers zymende 
alfoo (ouden Daer vele Midoelaers sijn/ ende de 
reden Paulien foude geen plaetfe hebben, daer 

Tir 2.5. Bpdept; Want daer ig een Godt / een Middelaer 
Erbefa3 Gods/ende der menfchen/de menſche Chriſtus: 

in Den welcken wp oock cen jn / iſt Dat Wp De 
Auguſti.in eenheydt Des gheloofs behouden in Den Bant 
Den ⸗.Pſal. des Weets. Htem op een ander plaetfe fept 

Auguſtinus: Iſt dat ghy uwen Middelaer 
foechet / die iã boveninde Hemelen / daer hy 

Hoedanich Goor u bidt / ghelÿck hp op der gerde is 
Ehzifn voor wor u gheſtorven. Maer Wp en Doomen 
ne niet Dat Gp op ſyne Kmpen lept Voo? den Daz 
* ber ootmoediehlijek voor ons biddende : maer 

Sop verſtaen met den Apoftel / Dat Gp alſoo 
verſchynt voor het aeuſchyn Godte / Dat de bint \ | 
cracht ſhus doots crachtich fp tot cen eeuwi⸗ 
ghe voorfpzake voor ons / nochtans alfoo Dat 
hp in het Veplighe deg Hemels inghetzeden 
zijnde / bat het epnde der Werelt toe / alteen de 
abebeden des volck Bar verre in het voorhuys 
fitstat God draecht. s ; 
21 %engaende de Heplighen Die nae den vlee⸗ 

zen de voor⸗ fche gheſtorven zijnde / in Ehpifto legen) ift dat 
brodingeder Gp hen eenich gebedt toeſchryoen / ſoo en droo⸗ 
Leplae Die men wp niet / Dat dock felfs Defe eenen anderen 
ent wech ain Godt te bidden hebben / Dan Chriſtum 
tebendezjn Diealleen De wech is: noch Dat hare ghebeden 
gloanerssde Door eenen anderen nacm Gode aengenaem 
Actor.a.ut⸗ zijn, Daerom dewhle de Schriftuere ons van 

allen wederroept tat den eenighen Cheiſtum / 
ende dewÿle de hemelfche Dader wil alle Dinck 

Gpbefre 1e in Chriſto wederom Lerfamelen/ foo ift veelte 
groot onderftant / jae raſernie gheweeſt / te ſeg⸗ 
ghen dat Wp alfaa Door Be doode Heplighen toc: 
ganck tot Godt hebben / opdar Wp van Chꝛiſto 
af ghelepr worden / fander den welcken ooch De 
Deplighenfelme geenen toeganck en cannen gez 
srjghen. Ende Wie can berfaken Dar Dir nu lan: 

ons — ghen tt gheſchiet is / ende noch heden alomme 
dingije onder in Get Paufdom gheſchiet £ Om de goetwilſic 
gerloaufdom hept ende gonfte Gods te ghecrijghen/ ſteltmen 
PRE _ Diehmael de verdienften Der dooden Vepliafen 

S*_____oor/ende gemepmycklaetmen Cheiſtũm ſtaen 
Welckeeer⸗ ende men bidt Godt door de namen der dooden 
ch wort Hepligen. Maer ick bidde uis dat niet het ampt 
wederlept Dier eenigher voorſprake ende voorbiddinghe 
Door MLK gen toefchaiwen/ daer Wp boven bewefen hebbê 
ë. Dat zp Ehzifto alleë toe comt?* Bovẽ defen/ War 
Daer nae Enghel ofte Pupvel heeft eenigen menfche 
Dr ſeifs opt een fpllabe geopenbaert van deſe booz: 
suerte gheen fpgake Der dooden Hepligen die fp Dichten? want 
ghewachen {nde Dchpiftuere en is niet daervan, Waerom 
maeek en is Dit Dan ghedicht geleeft # Boorwaer als het 
vatde wan: Vernuft der menfchen alfoo ſulcke hulpe foecht 
———— m daer mede het niet voorfien en Wort door Gods 
areer3el woozt / foo gheven fp claerlhck haer ongheloo⸗ 
— vicheyt te keimen.* Waert datmen aller der ge⸗ 
erftaen. ner Die in De voorbiddinghe der dooden Hepli⸗ 
Gen bieden ghen behaghen bebben / confcientie vraechde / 
ED Bods-ta: menfoude beinden dat Het nerghens upt an: 
ermgt / daer ders en comt/ Dan om dat zp benaut zijn / gelijck 
mebefbde of Cheiſtus haer niet ghertoechfaem ofte veel te 
he bufee Water ware, + Met deſe bewzeeftGept wopr Chi: 
berismge ſtus ten cerſten onteert/ ende van den naem des 
Goes goe: Middelaers berooft : de welche niet en moet ee⸗ 
Ee egiris migfen anderen toegeſehre en Worden / dewijte 
Wicuderpn Gp Cheiſto is tot een fonderljcke peebilegie van 
wmptontetz Hen Dader ghegheven, Ende met dit felue verz 
Tibenen, duvſieren fp De cere zijnder ghebooete / verpdelen 

Hoe de genade Chrifti ontfangen wort, 
n cruyce:int corte /al wat hp gedaen ofte gele⸗ 
den heeft/ Dat berooven fp van ſhnẽ lof: want het 
Dient al Gier toe Bat hp alie De Middelaer zp/eft 
daer voor gheacht worde. Sp verworpen oock 
mede De milbichept Gods / Die hem felven hen 
tot eenen Dader voorſtelt. Mant hp en is hen 
gheen Pader / ten zp Dat fp Chriſtũm voor ha⸗ 
ren broeder bekemmen / Her weieke fp gantſche⸗ 
ljchverfaken / iſt Dat fp niet en denckẽn dat hp 
braederljche gheſintheydt tot hem draecht / De 
welcke is ſachter ende teerder Dan eenich dinck. 
Daerom ſtelt De Schriftuere ons deſen encke⸗ 
lick voor / fendt ons tot hem / ende houdt ons in Aibro ve 
hem ffaende, Ambroſtus ſeyt: Wp is onfe mont/ Laar cs 
daer Doog Wp tot den Pader fpzelken, Dpis onfe ALES 
gage / Waer Doo? Wp den Mader ſien: Hp ig onfe 
rechter hant / Doo De welcke Wp DE Dader offer: 
rd doen:ſonder Wiens middelinge ende woog: 
prake en hebben wp / nach alle de Beplighen 
niet met Godt, Iſt Dat fp bier tegen ſeggen / Dat oprorucs. 
De ghemepnte ghebeden Die fp in de kercke doen / B'eerne antz 
geepudicht Worden met deſen aenhancke: Tooꝛ woort. 
Thriſtun onfen Deere / dat is cen onnutte upt⸗ 
vlucht, Want de voorſprake EChaftien wordt 
niet min ontheylicht / als (p met der dooden ghe⸗ 
beden ende verdienſten vermengt Wordt / dan of 
fp gantfchelgch achter ghelaten/ ende De dooden —,, * 
Aileen in Den mont waren, Boven deſen in hare Woot 
Litanien / Homnen ende Proſen / Daer den daor 
den alle eere wort toegheſchreven / Baer en wort 
Cheiſtus niet cenmact glemelder, Gróumee 
22 Ende de dwaeſhept ig foo verre ghecomen me owa: 
Dat De natdere Der fuperftitie ons Gier in is lez Vghen 
vendichlyck uprgedaucht/De Welekse eenmael Den POLLGEIE 
toom upr Den mont gheftooten hebbende / gheen voorgacuvr. 
epnde Der afwiyckiñghe en maeckt, ntvan 
darmen beeft begonen na der dooden Heyligen … 
voorſpake omme te fien / ſoo is weynich té ſa⸗ 
men eenenpegelycken Heylighenſyn ſonderſck 
Patroonſchap tee ghedeeſt / Dat nae de verſchep⸗ 
denhept der fake / nu deſe / nu Die ſoude tot een 
voorſprake aengerotpen Wopden : Dan Geeft oock 
een pegelyck menſche ſynen fonderljcken Sanct 
afte Heplighen vercoreñ / ende hem ſelven onder⸗ 
dien gheljek onder eenen befcherm-gadt geftelt. 
Ende Daer en zijn niet alleenljck nae hetgtetal 3 
Ber fteden (het welche De Proghete vookijden zere. 3, 
Iſraeli verweren heeft) goden opgherecht / maer cnoe 11.13. 
oock na de veelhept der hoofden. Maer deWwijle Aaen Wez 
de Hepligen alle Gare begeerten in deneeniahen PP 
wille Gods ftellen/ DE weſckẽ fp aenſien / eũ mdE 
welch fp geruft zijn:fo dencken die mẽſchẽ dwa⸗ 
feligch ende vleeſchelyck ende oock laſterlick van 
de Hepligẽ / die hen cen ander gebet tac ſchrhven 
Dan Waer Dede fp bidden dar het rjcke Gods co: mars, zo; 
me / van welcken gebede feer wijt ie Dar van hen 
gedicht wort / dat cen peghelijck van de geftorven 
Hepligen cen ſonderlycke geſinthept ende ghene⸗ 
genthept heeft tot fijne epgen dienaers. Cẽ laet⸗ 
ſten en hebben vele hen ſelven niet onthouden / 
oock van grouwelcke Kerckroof / de gheſtorven 
Veplighen nu nier alteenlijc als Patroonen ende 
voorbidderg / maer als befchermerg ende ſtadt⸗ 
houders haerder falichepdt aenroepende / Dict 
waer toe De ellendige menfchen verballen/ als ſy 
buprê hare behoorm̃cke paten/Datis/Buprenhet 
Woot Gods dwalen. ck late Die grove onghe⸗ 
ſchickte godlooſhept Baren/ in de welche fp/ hoes 
wel fp Gode / den Enghelen/ ende Den menſchen 
grouweljck zjn/ foo en hebben fp noch fchaemte 
noch verdriet Daer ban. Sp vallen neder voor 
een opgerecht beelt / ofte gefchilderde Barbara 
Catharina/ ende Dieratelpche / ende mummeſen 
daer Pater nofter, „Ch de Paftoozen en draghen 



Gap. 20, Het TI Boeck, Fol.146, 
niet alfeenlije geen ſorge dat defe rafernie macht | Bacau. Daerom ift dat fp ſuſcke licht beerdighe 
gebetert * berhindert worden : maer zp ſeloe ſubthlicheden ſoerken / ſegghende / dat de doode 
pᷣꝛſende dooꝛ de reucke des ghewins verlockt 
zijnde, Maer of zp wilien hen ſelven van ſulcke 
fchandelicke ſtucken ſchoon makensmet wat verz 

fchermers mefullenfpconnen bedechen ofte beſchermẽ Dat 
han(ulcke zp Sinte Lap, ofte Diute Medard bidden / dat 
— ig zp upt den Wemel Gare dienſtknechten genſien eñ 
ken. heſpen? dat fp be maget Maria bidden dat fn haz 

ren Sone gebiede te Doen dat fp begeeren Het iS 
pao?tijden verboden in het Carthaginenfche 
Cocilium / Datmen aen den Altaer geen ghebedt 
en foude daẽ tot de Heyligẽ· Eñ het is Der waer: 
heyt gelyck / dat de heyſige mannen doe fp niet en 
conden Get gewelt der booſer ghewoonte weder: 
ſtaen / hebben Willen doo? deſe matiginge tocften/ 
Dat pmmers de gemepne gebeden nier gheſchent 
en moden Doo? Dufdanige gebeden / Sancte Pe- 
tre,Orapronobis. Maer de Bupvelfche onghe⸗ 
ſchicktheyt is veel voorder gecomen / dat ſomnu⸗ 
ge den dooden toe geſchreven hebben dat alleen⸗ 
Iek God ende Chriſto toe quam, 

Bearaus 23 Datfpfoechente bewijfen dat (ulcke voor⸗ 
menten der Biddinghe der Heylighen daa? de autozitept der 
Baetens Schpiftuere gefoudeert is / daer in arbepden 3p 

te vergeefs. Ap ſeggen datmen dickmael de gez 

Weblucht/ 
Die de bez 

Antwoort · 

vaude 

Boorbrddinge beden der Engelen vint inde Schaiftuere, ende 
er bep gsc dat de gebeden der gefoobigen daor der En: 
Dereerrte gelen hande tot Bad gedragen worden. Maer iſt 
isgenamen Dat fp willen de Hepſighen die vandefer Merelt 
bau bet perfchepden yn met de Engelen vergtelicken/ 
err vienft oer fe moeten fp bewyſen dat ſuſcke doodẽ zijn diẽſt⸗ 
Engelen, bare geeſten / eñ dar hen ſulcke dienſt bevolen is / 
Karoe Dat ſy ſullen onfe ſalchent beſorgen / ende ans bez 
. Warein alle onſe wegemeñ ong routo me gaen/ 

fal3403e vermanen / vertrooſten / eñ voor ons waecken: 
welcke Dingen alle den Enghelen toegeſchreven 
worden / eñ niet Den dooden. Woe verkeerde jck 
(p de Engelen met De dooden vermengen / is gez 
noch openbaer unt fa vele Berfchepden wercken? 
Waer mede fp de Schriftuere Ban malcanderen 
onderſcheyt Niemant en (oude doren het Advo⸗ 
caets ampt Bao? eene aerdiſche ANichter bedient, 
fo hp niet eerſt toegelaten ents, Waer upt nemen 
Dam defe warmen ãſulcke ſtoutichept / Dar fp be: 
ſtaẽ Die tar Patraonen eñ Advocaten voor Godr 
te flellen / Dien Dit ampt noyt ents bevoley ghe⸗ 
Weeft. God heeft de Engeten tot beſorginghe on- 

«Gort 1.10, feer falichent verodent; daerom sijn (p inde hep: 
lige bergaderingen / ende de Ghemeynte is hen 
een ſchouſpel / Waer in zy hen vande Berfchenden. 
ende menigerlep wyſheyt Godts verwonderen: 
a mie her gene Dat Den Enghelen eygenis / ee⸗ 

nigen anderen toe fchstjoen / Dre verweeren ende 
verkeeren voorwaer de orden Die Bodt ghjeftelt 
heeft / De melche behaarde onweranderſyck te zij: 

Detweede Nne. Sy gaen voort om oock met ſulcke beguaemz 
ae, Debt 
fpupede Gen. De Deere fepde tot Gevemiam: Of (chaon $pzeucke Je- Moſes ende Samuel voor mp ffonden om te 
temevan  bidden/ fa eni — OE eghen tot Dit 
Samut Holck. Woe foube (egghen zp) de Porhete alfoo 
Jevesrs 1, Ban De dooden ghefpaoken bef hadde fp miet 

gheweten dar fp hoog De leve — 
Bekunte het daet vpt ſchande dat nach g 

Antwoort Hoch Samut — ſche volck C | ghe⸗ 
waer in dit beden en Gebbeu:fo beflupteic Baerteahen/dat felvearau= dy che geen bondt der dooden ment Eb enmag, adam welcken onder alle de Bepligcn 
beu wort te- ſalmen achten de falic chept Des Wol gen, nfete:= & $ í e : Kr ERD bne Bee je 

Booz De tebende bidden: de Heere heeft gheſaent / 
al waert dat fp voor het bolck baden / fao Wil ick 
Beel cierljckter argumenteren op defe Wife: Dae 
Get vole in den upterfzen voot was/ en heeft Mo⸗ 
fes daer voor niet gebeden/ vanden welcken gez 
fchzevenig: Al waerr dat hp voor hen bade/ foa 
en ſoude ick hem niet verhaozen, So iſt dan der 
waerhept niet gelie Dat pemantg anders voor hẽ 
gebeden hebbe / dewijle alte Be andere verre zijn 
ban de ootmoedichent / goedichepdt / eñ vaderlijc: 
ke ſorchvuldicheyt die in Moſe was. Werboore 
Deel Dar fp met hare argumenten doen / is Dar fp 
miet De ſelve wapenen gewont worden / daer mez 
De fp mepnden (eer wel baoefiente zpne. Maer 
fp Doen feer (pattichlije als fp cen ſſechte eenvou J 
dighe fententie alſo berdzacpen, Want de Heere Den rechten 
geeft alleeultje te kenen / dat hy de booſheyt des Gude Dee 
valcr niet en (al fparen/al waert Dat fpfutc cenen DEE 
jPatreon hadden ghelhek Moſes ofte Samuel 
Was / om der Welcker gebeden hy voorrijden foo 
Beel ghedaen hadde, Deſen fin Der Woorden Bewijs ban 
wort feer claerſhc beweſen in een ander ſententie ZL he 
Ezechielis / die Der fentie Jeremie ghelch ig, mese vise 
de Veere (epdt br Ezechietem z Of fchaandefe war Ezecuier 
Die mannen in der ſtadt waren/te weteh / Nohe / S 3E Laeldg 
Daniel eñ Bob / fo en (ouden zp hare fonen ende 
dochteren ntet Berloffen door haer rechtveerdic⸗ 
heydt / maer zy fouden alleenlijc hare eyghene ziez 
len berloffen. Met welcke Woorden Gp ſonder 
twijfel heeft willen fegabhen : Al waert datde 
{wee Daer Van Wederom lebendich Worden: 
Want de derde moeren tijde levendich / te 
weten / Daniel, de Wilcke doen in zijn eerfte 
jeucht een eer graat bewijs zynder godfalichept 
ghegheven hadde, Soo moeten Wan dan Die taten | 
varen / vande welche de Schriftuere claerlijck e 
betuycht dat ſy haren loop voleyndt hebben. J 
Daerom als Paulus ſpreeckt van Dauid / ſoo 
en leert hp niet Dat die ſpne nacomers helpt met 
geen {maer alleenljck dat hy fpnen tijt ghe⸗ 
tent heeft, 

24 _Diervzaghen fp wederom / of wp hen wit Jente 
ten alle gheſintheydt der liefde benemen / Die in mffeves z 
Den gantſchẽ loop haers levens anders niet dan velkeis. 
liefdeende barmhertichept bewefenenhebbent · 
+ Deorwaer gheljck ick niet en Wil curieufclijck genmorpme 
anderfoechen Mat de doode Beplighen maken de genog 
ofte dencken / alfao en iſt der waerbept nier ghe- hurt oe 
Ick / dat ſy door menigherley begeerten Getz werven meco 
Waerts ende ginſwaerts ghedreven Worden; kebnoen 
maer veel meer dat fp met opgbefetten ende an: HP iss Luzis 
veranderljck enwille / nae het rjcke Godts met ichendef 
flaen / bet welche alfaa el tn Get verderf der is voimaes 
godlooſen / als in de falichepdt der godfatighen ‘EE; eerſtel 
geleghenis. Ende iſt dat Dit waer is ſoo is fon- anuwoor,, 
Der twyfel haer liefde in de ggemeynſchap des 
fichaems Chꝛiſti begrepen / ende en ſtreckt haer 
níet voorder dan ſo verre als fp doo? de natuere 
Defer ghemepnfchap beweecht ende ghedreben 
Wardt. Nu of op ſchoon toclaten dat fp op defe 
wijf vaar ons bidden / foo en fal daer upt noch⸗ 
tans niet volgen Dat fp haer rufte verlaten/ 
om met aerdifche forghen menichfing become 
mert te worden : Ende veel min/ Dat wyſe daer- 
out wiee te aenroepen, toch dat felipe De · Inet 

A 
* 

l 

| 
| 

eu volſcht oock hieruprniet/ te weten / omdat * 
de menschen Die op der aerdeleven / moghen 
8 inghe d'cen Des anders gpevedr beghee⸗ 
ren 3 ant die werck Dient tot voedtfel der Aitwoorts 
liefde in hem / als fp haren noodt ondertinghe 

Ge ú malcan⸗ 



Gapizo. 
malcanderen Deelen/ende ban malcanderen aen: 
vemen, Maer Dit doen fp upt Des Heeren gebodt 
eñ en zijn oock founder Beloften niets welche twee / 
ten weten / het gebaten Be belofte/altijts de voor⸗ 
neemfte ſtucken in het geber zijn, Maer alte deſe 

redenen en worden ide dooden niet ghevonden / 
Betl,9ezeóe met de weſcke De Heere ons gheen gemeynſchap 

gelaten en heeft / noch hen met ong fo verre Wp 
connen ſiẽ / dewyle hyſe heeft upt onfe gefelfchap 

Detweede Weel genomen, Iſt Bat pemant Gier tẽgẽworpt / 
neve, dat het niet mogelijck en1s/ vat fp niet en fouden 

de felve liefde tat ons hebben / gelijck fp doa? Ger 
Antwoort felve gheloove met ons Bereenicht zijn. Maer 

wie heeft ons gheopenbaerdt dat fp ſoo langhe 
ooren heben / als Die fouden connen tor one 
ſtemme ſtrecken? eñ fa fcherpfichtige oog Dap | 

p De verve ine ſouden connẽ over onſẽ noot de Wake houdẽ? 
rede, vanden beuſelẽ in hare ſcholẽ ic en eet niet Wat/ Ban de 
——— claerheyt des Godlcken aenſchyns / waer van 
peen DEE De Bepligen befrhenen worden / om Daer invals in 

eeren ſpiegel te fien War hier onder De menfchen 
gefchiet. Maer dit met fulcke ffoutichept te (eg: 
ghen/wat ift anders Dan doo? de droncken droo⸗ 
men anfer herſenen te Willen tar inde Verborgen 
oordeelen Godts doorbreken fonder zijn woort / 
eñ de ſcheiftuere met voeten te tredentde welcke 
fo dickmael betupeht dat de vpoorſiehticheydt on: 
ſes vleeſch / is een vpant tegé De wſheyt Gods: 
fp verdoemt De pdelheydt onſes verſtants gant: 
ſchelck / ende Wil Bat alle onfe reden te neder gez 
Wappen fp / ende dat de eenighe Wille Gods ban 
ons aengefien Wozde, \ . 

mevieve 25 De andere plactfeder Scheiftuere die fp 
tegenwoor vooꝛrtbrengen om haet, nte beſchermẽ / wor⸗ 
pingeisgee Den aac ſeer Baofelijs ca verdzacpt, Spfegs 
ofes ge, Gent WMaer Jacobh ne 
fupgeniffe, ende de naem ſynder vaderen Abzalja eñ Iſaac 
Awaer ſtaet / mochte over Hue nacomers aengeroepẽ worde, 
— 5 „lame + Len eerften moeten op fien hacdanich de for⸗ 
chen oer zijz ME Der aenroepinge fp onder de Iſraeliten ghe⸗ 
ne vaomes weeſt: Pant fp en genroepen hare vaders niet 
Ungen za om hulpe van hen te hebben : maer bidden Godt 
neren. dat hp zijnder dienſtkneehten Abraham / Iſaac 
Senas. eñ Jacob gedachtich ſy. So en can Dan Dit exem⸗ 
ee gel dien niet Belgen Die De Hepligen ſelve genroe⸗ 
Boorne pes vem zlacr dewhle deſe Blocken fo bat ef plomp 
degginge van zijn / Dat fp niet en Weten War het ſy den naent 
gentander ge: Jacobs aenroepen / noch en berftaen nict waer: 
ne ee Gmme hp aen te roepen fp / fa en ift geen wonder 
4 dat ſy oock inde Wijfe Han aenraepen / fo kinder: 

tick babbelen. Defe wijf van ſpreken Woet Dicke 

War, 3e6s 

Cldgte opdr, Dat de naem der Mannen wordt over de 
Prouwen aengGeroepen / als fepfe Hoor hare 
mannenhouden / om onder haer trouwe ende 
befcherminghete leven, Soo is dan de genroe⸗ 
pinghe Beg naems Abraham over de Iſraeli⸗ 
ten / Daer in gheleghen / dat fp betupghen henfel- 
Ben Banzugeflachte te ſyne / ende hem als ha: 

gebeden dat ſynen vaem 

Hoe de ghenade Chrifti onfanghen wort, 

mael inde Dcheiftuere gebonden. Want Eſaias 

| 

mede en nemen fp niet een toevlucht tot He vooz⸗ 
biddinghe der Dooden / maer maken den Heere 
zus verbonts gebachtich/ Waer in de aldergoe⸗ 
dertierenfte Dader belooft heeft hen: genadich 
ende weldadich te fijne / om Abrahams, Iſaacx 
en Jacobs wille. Want anders hot wepnich de 
Deplighen op De berdienften harer Daderen ge= ot de opens 
fteunt hebben / Dat betuycht de gemepn femme rijcke veven 
der Ghemeynte Bp den Prophete / daer hp ſept / der gemepn: 
Ghp zijt onſe Dader/ Abzaam en Geeft ons niet Eansano. 
gekent/ en Iſrae len Geeft Van ons nietgeweten: 
maer ghy Heere zt onfe Pader en orife verloſ⸗ 
fer, En als fp alfo ſpreken / foo feggen fp oock wel 
Dacr bp: Heere Keert u tot ons/ om uwer Dienft- 
knechten Wille / maer fp en Denchen daer in op 
geen voorbiddinge / maer Wenden haer herte tot 
de weldaet des verbonts. Cn people Wp nu den 
Heere Jeſum hebben / in des welcken handt het 
eeuwige verbont Der barmbertichepr niet alſeẽ⸗ 
ck gemaecht / maer ooch beefticht is / wiens 
naem fullen wy lieber in onfe ghebeden Looz- 
wendent Ende dewyle Defe goede Meeſters mil- Bois 
ten een Patriarchen oft Poorvaders ſtellen tat onfe wevers 
boogbidders ende voorſpraken / foo begeere ick partie ferves 
van hen te weten / Wacromfpinfoo graoteen 
getal haerder Sancten en Patroonen / Abꝛaham 
niet ſelfs in de alderminſte plactfe en ſtellen / hoe 
toel hp De Dader der Gemepnte is. Dpt wat 
poel ip hare patroonen ende Advocaten nemen/ 
dat en is niet onbekẽt:maer lactfe mp antwoordẽ 
Gee Get beracmt DarAbzaham vergerẽ / endet on⸗ 
der geducht worde / den welcken de Heere bo⸗ 
pen alle andere gheftelt / ende tot den opper- 
fien graedt Der cere verheven Geeft. Te we- 
ten/ dewyle het openbaer was / dat fulck ghe⸗ 
bruyck der ouder Ghemeynte onbekent was ſoo 
Gebben fp om de nieuwichept te bedecken / Willen 
vande oude Daders fwijghen/ gelijck of Dit meu 
eñ valſch gebeupek mochte Doo? De verſcheyden⸗ 
heyt der namen ontfchuidieht worden. Dat fame A 
mige hier tegenworpen / Dat de geloonige Godt g 
gebeden hebben Dat hp om Davids wille foude 
Den voſcke barmhertich zyn / Daer mede en can 
haerdwalinge niet alleen!jek niet gefterct wor · 
den „maer het ig oock ſeer crachtich om De ſelve 
te wederleggẽ. Want iff dat Wp genmerckẽ Wat opretwooze, 
perfoon Vavid ghedzagen heeft / ſo wort hy ban 
alle andere Bepliahen ver fchepden/op Dat Godt 
het verbant bebeftighe dat hp Daar zjn Gant ghe⸗ 
maeckt hadde, Alſoo Wordt meer het verbondt 
Dan de menfche acngheften / ende onder deft 
figuere wordt de eenighe voorſprake Cheiſti 
bevefticht, Want dat in David epghen ende 
ſonderlyck gheweeſt is /foo verre hp eenfigucre 
Chꝛiſti was dat encan fonder twijfel gheeren 
auderen toe tomen. } Devijfde 
26 JRaer fommighe Worden daer door ghe⸗· 3 
roert / dat fp Dickmael lefen Dat De ghjebeden DEE pugens aez 
Hepſighen zjn verhoort gheweeſt. Maer Waer: Pemen ban 

De tweede 
ant wooꝛt / 

De derde 

CTegenwoz ⸗ 
qe 

ren Dader erde authenr gedencken. Endedat omtEe èten/omdatpgebedenbebben, DE verver ese 
acob begeert Dat ſpynen naem aengheroepen Pzopbete fepts* Sp hebben o 

ò Î zyn werloſt geworden : 3 
pen / ende en zijn niet beſchaemt geworden. 

— p abelpek 5 Derhaort Worden, 
flupten verkicerdelijck ende De 
tacmt/ te weren / Dat niemandt en fal perhoort 
worden / anders dan de gene Die Eemmnaelzijn bere 
hoort geweeft, Maer Jacot | ann 
ter/als Gpifept: Elias was een meniche ong ghe⸗ Tac, 

en Dat het niet re: 

wordt / Dat en doet hp niet als voor De claerhept 
ende ghedachteniſſe zyns naems ſorehvuldich 
zijnde : maer Dele hp wiſte dat alle De gheluc⸗ 
Acheydt der naecameren mas gheleghen in de 
erve Des verbonts Dat Godt met hem gemaecht 
Badde / foo wenſcht hp hen het gene dat geac 
Ben het opperste goet te hei te weten/dat ſy on: 
Berzin gheſlachte ghetelt worde: want dat en 
jg niet anders Dan Get verbondt op Gen eren, 
Ende Wederom als fp ſulcke ghedachteniſſe 
HaerBer Daderen in hare gebeden houden / daer 

e 

u ghehoopt / ende bere 

goto u ORO Ve: 
idden nae haer erempel / op dat 

Maer zy bez 
s dan bet bez 

Antwooꝛt. 

8 beflupt beel bez 

tick /en heeft rat Godt 

de en ſoude / eñ het en eeft niet geregent op de 
aerde 



Cap.20. Het [1 1. Boeck, Fol,16& 
gerde Drie jard ch fes maendẽ anc. Bp heeft wez | Daden gheen ſterck argument hebben om hem 
deromgebedẽ / eñ de Hemel heeft regen gegeven) | Wer betrsuwen te aenraepen; Maer als wp we: 
eñ De aerde haer vrucht. Wart Beflupt hp hier 
upr dat Flias eenich onderte pribilegie hadde/ 
for Get welche wy ſullen moeten onfe toevlntht 
nemen? Neenvoorwaer / maer hp teert dat ecn 
Godſalich ende reyn ahebedt aïtijdrs sijn cracht 
heeft / op dat hp ous daer door verwecke aut adt 
alſo te bidden Want de goetwillicheyt ef neten: 
delchiept Gods die hy bewijft/de fpue verhoo⸗ 
rende / wort berkeerde!ije van ons uptgeleyt / ten 
fp dat Wp door ſulcke exempelen verſterckt woz 
den om te vaſtelycker te betrouwẽ op ſyne belof⸗ 
ten / inde welcke hy niet eenẽ / ofte tween / ofte ooc 
weypnigen / maer allen die ſynpen naem genroepẽ: 
belooft Dat fprre doren ſullen bereyt weſen ante 
verhooren. Ende deſe onwetenthepdt can dies te 
min ontſchuldicht worden / om dat fp ſchhnen fo 
gele vermaningen der ſcehriftuere willens re ver⸗ 

met De auto: ſmaden. Davd is dicmael verloſt geweeſt door 
ritert der de cracht Gods: maer ig dat geſchſet am Dat hp 
Sale die ſoude hem felven toeſchryven / en om Dat wap 

Ô ſouden deo? zijn voorſprake berloft warden t Bp 
betuycht ſeſve veel anders/feggende : De recht: 
geerdintje ſien op rap Wanneer ghy mp fult verz 

Plargzele Boozen, tem : De rechtveerdige fultent fter en 
hen verheugen / erde inden Heere hopen. Stier de⸗ 
fe arme menſche Geeft tot God geroepen / ende hy 
Geeft her verhsort. Daer zijn uele ſuͤlcke ghehe: 
DE hide Pfalmẽ inde welche hy God op deſe Mij: 
fe Bet weer om re Doen Dat hy begeert / op dat De 
rechtvrerdige miet beſchaemt en Worden / maer 
Dao! zyn erempel verwecht en opgeheven wor⸗ 
den tot gacde hope. Wy fullen nu met een exem⸗ 
pel te bzede zyn. Daerom (ſeyt hy ſullen alle hey 
— tot tt roepen terbeguamertgt. Weſcke 
pláetfe ie Dies te liever voorbrenge / om dat ſom⸗ 
mige criĳfchers die haer tonge tat beſcherminge 
des Pauſdoms verhueren / haer uiet geſchant én 
hebben deſe ſelve plaetſe voort te bꝛeñghen / om 
daer upt het voorbidden der dooden te bewijſen. 
Matt David en Geeft daer niet anders willen 
bewifen/ dan de hrucht Die uyt De goedertieven: 
heyt en ſachtmoedicheyt Godts fal comen / als 
hyhem ſal verhoort hebben. Ende Wp moeten 
weten datde beLindinge ende beproevinghe det 
ghenaden Gods alfoo wel in ons als in andere} 
ts cen fonderlijche hulpe am de vaftichepdt ende 
ghetronwichepydt zynder belofte te bebeſtighen. 
Ick en verhale vele plaetfen niet / in de welche 
David de weldaden Gods hem ſelven voorftelt 
om sijn betrouwen te verfterchen + Want die de 

eer Palmen leſen / fallen ſuſcx ban ſelfs beinde. Dit 
antwosst ig tele Heeft Jacob cé- ff Door sijn exempel geleert/ 
geertijcber. daer hy fepdt : * Ick ben te tlepne boor alle uwe 
claett miet ba li ad ende er, el die ghy uwen 

Bewijs dez 
fer ant⸗ 
Wo02, welck 
18 gewapent 

fa.s zede 

Dal. 54e7e 

Paz 2464 

ecempelelte Bienft neet n BEL 
Eérftetijcht hie be wefen hebt. Ick Ben met mĳj- 

Garne nen ſtock ghegaen over defe Jordaen / ende nu 
— gae ick upt inet twee heyrſchafen. Wp ſtelt Wel 

mjtelde ge beloftẽ boor /maer hy ſteit die nz alleen: maer 
bp ſtelt oock mede de veucht daer bp / om Dat hp 
namaels fade te nroedichljeker betrouwen / 
dat ſaude althdts De felwe Godt tor hem we⸗ 
fen, Want God en is niet den menſchen ghelhck / 
De Welche haer mildichepdr verdriet / ofte de 
Met begheeft: Maer ten ie mt ha 
upt zyn epgen natuere / gelijck David wijfelich 
doet) als hy fept : Ohp Beb np verloſt / O wa: Een twerz 

zen / Dabids · ETE zi : fais. tachtighe God. Ars hp den lof sijner fatiepept. 
Plas! heeft Bode toegeſchrevben:ſoo fesElo boben dien 

dat hy waratheich ig : want Ware hy niet altijts 
hem ſewen gelhen / (a en ſo ude men wat ſyue wer | qe 

ten dat fe Wanneer hp ong helpt/ons daer mede 
| een bewys eñ beproe binge zijnder goerbept ende 
trouwe afgeeft / fo enhebben wp niet te vbreeſen 
Dat onfc bape foude befchaemt / oft Wp bedro⸗ 
gen waden. 

2De ſomma ſal dit zyn: Dewilede Schrif⸗ Tbeſlunt⸗ 
tuete ons in den dienſt Gods dir als het opper: Pat de aen: 
fte hooftſtuck beveelt, Dat wp Gem fallen acnrae: Hooderors 
pen / en eyſcht Dit Godfalige werck van ons Boz cen (ate mn 
vern alte offerhande: fag en Wenden wp onfe ghe⸗ Eeſtelye om 
beden niet fonder grooten kerekrodf tot andere PULS 
Dau tot den eenighen Godt Waerom oock inden vecooft. 
Palm gefept Wort : Iſt dat wp onfe handen upt Lfaaszze 
geftrect Gebben tot vreemde Goden / ſalſSodt niet Tentweeden 
ſulcx verfoechent Boven defen He wtjte God niet trooe fp om 
en Wil anderg dan upt den geloove aengeraepen bet geloobe, 
worden / ende Beveelt claerlick na Der regel zijns 
woorts te bidden:eyndelhe / dewijte het gheloove 
in het woordt Gods ghefondeert / ig De moeder 
des rechten gebers: ſo moet Get gebet vervalſcht 

‚deren haer gebedt tat Bodt doen / wy hebben bez 
‚Wee Dat Daer door De eenige voorbiddinge Cheri⸗ 

‚worden / ſo haeſt als wen van Ben woorde Gode 
afwickr. Eu wp Gebben nu bewefen dat deſe eez 
‚re wordrt inde gantſche Schriftuere Godt alleen 
toegeſchreven. Vengaende het ampt der Voor @en derden; 
fpzake/wpbhebbenbewefen : dat Get Chriſto ep⸗ macct te me⸗ 

‚gemtkie torcomt / en dar geen gebedr Bode aenge⸗ Foanee 
naem ch 1s/Dan Dat de Middelaer heylicht. Ende crziri. 
hoewel De geldovighe onderlingte voor malcan- — zela 

(ELIs 2050 
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ſti niet vercort en Wozts want fp ſteunen alle ghe⸗ 
Ic op De ſelve als fp bar ſelven efte oock andere 9 willen Gode Doos hactjPbenrbebelen. Woven Een bierderr defen hebben Wp gheleerkdat dit anpt ontijtes Lirsesen 
We Wort den dooden toegeſchreven / dewijle wp tuoozts 
nergens en leſen dat hen geboden is oo? ons te 
bidden. De Schriftuere vermaent ons Dickmael 
am onderlinghe voor maleanderen te bidden, 
waer ban dE dooden em vintmen daer niet ſelfs 
een fpllabe, Ja ſeifs ars Jacobus defe twee Din: 
ghen bp een ſtelt / té Weten / dat Wp moeten anfe 
fonden onderlinge malcanderen belijden / ende 
d'een voor den ander en Bidden / ſo flupt hy bedecz 
tele de dooden pt. Daerom is de eenige reden Cen vijfden 
genoech om deſe dwalinge te verdoemen/ te Wez neigt tegen 
ten / Dat hee begin om wel te bidden / coemtupt den rechten 
deu geloobejendehet geloove unt het gehoor des pine 
Woorts Gods / waer ingheen (uicke ghedichte Boma, 175 
voorbiddinghe gheueldet en wordt. Wantde 
patroonen Die ban Godt niet ggegheven en wa⸗ 
ten / Die zijn te vergheefs doo? ſůperſtitie ghe⸗ 
mactkt, Want hoewel daer vele wijfen van bide gen (efter 
den in de Schaiftue-czûn / foo en worde Baer sen vre 
nochtans gheen exempel defer aenrocpinghe gez vande aen 

Tlac.se26s 

Bonden / fander Be welche men onder Get Pauf- tocHinde Bet 
dom meynt geen gebedt te sne. “Boven derd it Ln 
feker dat defe ſuperſtitie iest Ke erempelen 
ghecamen / om Dat fp met De voor prane Chriſti pd 6 
er ki — te Brede geweeſt / ofte hebbe hem poozrg-co- af 

fte canhiehtelijek upr haet onbeſchaemthept be⸗ mifvertrouz 
wefen worden :want tet frerefte argument daer „De errre 
mede fp bewijfen dat ong der dooden Heplighen regentwor: 
voorſprake noobich{p/ is dat Wop niet weerdich eme. 
en zijn —— tot God te comẽ. Bit be⸗ 
kenden wy Wel waerachtich te zine maer Daer Antwoort. 
upt verſtaen * dat sp Cheiſto alle dinck bene⸗ 
men / dewhle ſy zjn voorſpralie met en achten⸗ 
———— ofte Hippoljt/ ofte dier. 

e momaenſichten / daet bp geftelt worden 
Ge iù 28 Door 

ongeloovichendt ke erempelen 

van deſen lof berooft, *En dit laet men upt cen 



Cap.26. 
25 Hoost hocwel ander het gebet epghentlijck 
De begeerten Die Wp van Godt begeeren / beare- 
pen worden: fais nochtans in Get biddẽ en danc⸗ 
feggen fa groote oer eencominge / Darfpbep- 

ren/geveven/ De connen begwamelije onder cené nacm berdaet 
Begterten worden. Want de Deelen Die Paulus verhaelt tot 
vandeast: Timotheum / Die zjn onder Ger eerfte fiuch Defer 
} Eimers. Deelinge Begrepen. Met bidden gheven wp Godt 

| onfe begeerren te kennen / epfchende alſo wel Dat 
dient tot verbeepdinge zijner eere en verclaringe 
zijns naems / als weldaden Die tot onfe gebruyck 
Dienen, Met danefeggen geven Wp den weldadt 
die hp ong gedacn heeft behoorlyckẽ lof / alle het 
goet Dat ong over coemt / finder mildichegt toe⸗ 
ſchryvende. So heeft dan David deſe twee Deelt 
te famen vervaet / als Gp fept: Aenroept mp in DE 
dach des noots / ick fal u verloſſe / ende gp futt mp 
eere, De Schriftuere en ghebiet ons niet te ver 
geefs dat Wp ons moeten in defe beyde oeffenen. 
ant wp hebben ergens gefept/Dat onfe armoe⸗ 
de en gebrecklijcheyt fo uroot is /en De fake ſelve 
bewijſt dar Wp Lan allen zijden met foo groote 
ende fo vele benautbheden bevangen ende gedron⸗ 
ghen worden / Dat wp alle daer upt oorſake ge: 
voet hebben om fonder op houden te ſuchten 
En te ſtenen tot Godt / en hem ootmoedichlyc aen 
te vacpen, Want of Wp fchoon vp zijn van tegen 

De tfamen: ſpoet / ſo behooren nochtans oock De alderhepſich 
—— fte door her gevoclen haerder fonden ende ſchul⸗ 
fchzchen ver- den / ende ook door ontellycke vele verſoeckingen 
ten/ zijn woor Daer door ſy aengevochtẽ zyn / geprickelt en ver⸗ 
ſzent alte peet te worden om remedie ende hulpe te begee- 
— ren. De offerhande des lofs en der danckſeggin⸗ 

Hebie, zerse gen / en mogen wp te gheenen tijde verlaten fon- 
der groote fonde:Want Godt en hout niet af d eẽ 
weldaet opd’ ander te hoopen/ om ons hoe lup 
en traghe wy zijn/tot danckbaerhept te dringen. 
Fut coꝛte / wy worden met ſoo overvloedige mil- 
dichept zijnder weldaden bp na overvallen / fijne 
Wonderdaden Die alomme gheſien worden / waer 
wp ons henen keeren / zjn tao vele ende fo groot / 
Dat ong nemmermeer noch oorſake noch ma⸗ 
terie en ghebreeckt am Bodt te loven en te danc⸗ 
Ken. Ende op dar wp Dit wat beter berclaren 
Deijle alle onfe hope ende hulpe alfo is in Godt 

Dt. 

De Deelen 
Des gebets 
WDenſehin⸗ 

Dſa.50.25. 

Duras gheleghen (het welcke botsen ghenoech beweſen 
ringe/ebe: 19) Dat noch Wp noch alte onfe Dinghen niet en 
{Ewige mer vez coimen gheluckich zjn / anders Dan door zjn 
Den ene feabeninghe : Zoo moeten wp ons ende alle het 
Grempelen. onfe fander ophouden Gode bevelen. Boven dez 

fen/alwat wp bedencken / ſpreken ofte doen / dat 
moeten wp onder zijn hant ende wille / ende eyn⸗ 
delyck onder de hope zjn der hulpe bedencken / 
ſpreken ende Doen, Want wp worden alle van 
Godt percondicht vervloeckt te zijne /Die op haer 
ſelven ofte op pet anders betrouwende / pet Be- 
dencken /raden ende voornemen / ende Die bup- 
ten fpnen wille / ende fonderhemaente roepen) 
pet aengaen ofte ſoecken te beginnen. Ende de- 
Wijle nu dickmael gheſeydt is / dat hem behooz- 
tche eere ghedaen wodt / als hp bekent wordt 
de Autheur alles goets te fine / fo volcht daer 
upt / Dat wp alle dinghen moeten alfoa upt zijn 
Bandt onefanghen / dat wp hem fonder opbou- 
den Daer boor dancken: ende Dat daer gheen be: 
hooglijcke middel enig om fpne weldaden te gez 
bruycken / Dan Dat Wp fonder ophouden fpnen 
dof belijden ende Gem dancken / Dewijle ons dic 
tot gheen ander epnde door zijn mildichepdt ghe⸗ 
gheven en Wogden. Want als Paulus betupcht 

Hat, 4 14e 

Efa. z0010 
ende z rel 

a. Tun . 4e5. 

Hoe de genade Chriſti ontfangen wort, 

Dat De gaven Gods door het woort ende gebedt | leerdt hebben / dat onſe ghebeden ghehepſicht 
gheheplicht worden / foo gheeft hp oock mede | Worden dos? be vaorbiddingbe Clzifti/ de weſc⸗ 

te kermen / dat fonder het woort ende gebet ons 
gheenſins heplich ende repn en zijn. Onder het 
woort verſtaet hp het ghelaove, Daeromept ꝓſa a⸗. 4. 
David Wel als hp vercondicht / Dat hem door 
her ghevoelen Der mildichent Godts, is een nieu 
Liedeken in fpnen mont ghegeven. Maer mede 
bp te kennen geeft dat her (wygen boos is / als 
Wp eenighe ban fpne weldaden (onder lof voorby 
an he ons jo rd — eñ rd 
terie geeft ont hem te lonen / als Gp ons eenige ernaze 
weldãet bewijſt. Gelhck oork Eſmas ecn ſonder⸗ hili 
lijke genade Godts bercondigende/ De geloovi⸗ 
getot cen nieu eñ fonderlic Liedeken vermaent. 
Met ſulck gevoelen fept ooc David:Weere opent 
mijne lippen / eñ mijn mont (al uwen lof verton⸗ 
digen, Defgelder berupgen ooc Ezechias eñ Ho: 
nas / Dat dir het epnde haerder berlofTinghe fal 
weſen / te weten / dat fp mer gefange ſullẽ de goet: 
hept des Heeren berbzepden eft peijfen. Defen fels 
ben regel geeft David alten Godſalighen int gez 
mepn. Wat fat ich (fept hp)Den Heere vergelden Plele11óe:1e 
vodr alle weldaden die hp mp gedaen heeft? Ick 
fal den drinckbeker Der ſalichept nemen/ en fal dé 
naem Des Beeren aenroepeñ. Ende defen veghel 

Bass 1e170 

Efa.38.z0e 
Hoanezeroe 

volcht de Oemeynte na in eenen anderen Pfalm/ 
feggende : Heere onfe Bod maeckt ons ſalith / op zoa, zoe, 47. 
Dat wp uwen naem Belijden / en in uwen lof rocz 
men, Item / Hp heeft bet ghebedt des berlatenen zporatro218/ 
aengefië/ cit en heeft hare gebed niet verſmaet. 
Dit fal tot de nacamers geſchreven worden / ende 
het volck Dat namaels geboren fal worden / Dat 
falden Deere loven / op Dat fp ſynen naem verz 
tondighen m Zion / ende ſynen lof in Berufalem, 
Jae faa dickmael alg de gheloovighẽ Godt bid: 
Den Dat hp't doe om zijns naems ville / gelijck 
fp Daer mede hen felven bekennen onweerdich 
pet om haers ſelfs naem te ontfangen / alfo vers 
binden fp hen felven rot Danckfegginge / en beloz 
Ben dat Dit fal her rechte ghebzupek der weldaet 
Gods weſen / dat fp Die fullen bercondighen. Al⸗ 
foo oock Oſeas vande toecamende berloffinghe oze,143u 
der Gemepnte ſprekende: OGod fept hp)neemt 
wech De ongerechtichepdt / en verheft het goede: 
ende Wp fullen u calveren Der lippen betalen, En 
De weldaden Gods en epfchen niet alleentijc den 
lof Der tonge / maer bewegen ons oock natuerlick 
on bhemliefte hebben, David ſeyt: Ack hebbe Bia: 1ó1 
Gob lief ghecregen / om Dat Gp de ſtemme mijng 
ebets verhoort heeft. Ftem/op een ander plaete 
€ De hulpe verhalende Die hp gevoelt hadde : O Pſal.is.i. 
Godt mijn ſterckte / ick fal ulief Gebben. Dock en 
ſal God inden lof gheen behagen hebben, die upt 
De foetichept defer liefde niet en bloept. Fa men eenen regel 
moet oock weten Dat Paulus Icert/te Weten/dat vande gever} 
alle de gebeden verkeert en gebreckelyek zijn/bp pen ande n 
de welche geen danchfegginaheenig, Want hy Beuckteaain: 
fpzeecht aldus: Laet uw begeerten Gode bekent Pou.ac. 
Wozden boog alle biddingbe ende fmeeckinge met 
danchfegginge. Want dewijle vele doop onwille/ 
berdziet/ onljdrfaembepry bitterbepdt der droef⸗ 
bept ofte fmerte/en doop verefe gedreven worden 
om biddende tegen od te murmurerẽ / ſo gebiet 
Paulus den geloonigen hare gefintheden alfo te 
matigen, Dat zy oac eer zy vertregen hebben dat 
zp begeeren /Godt niet te min blpmaedichlijc loz 
ben, Iſt dat het gebedt moet alfo met danckſeg⸗ 
ginge bereenicht zon / oock als Wp teghenfpoct gbelrke 
pdensfo Berblint od ong veel (eerder om zynen widoinge * 
lof te finghen / ſoo wanneer hy ons gheeft dat Enzi Bos 
Wp ghebeden hebben. * Ende abhelijck wy ghe⸗ — 

ke an: 



| Ì 
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fe anders fouden onrepn zijn: alſoo alg de Apo⸗ om heu ſelvente bertoonen/ en lieber hebben op 
fiet ous gebiet de offerhande Des lofs te offeren ) Be marct te bidden / dan Dat Gare gebeden nier cu 
Door EGziftum, fo dermaẽt hy bat onſe monrnict , ſouden van der werctt ghepzefen worden: Bewijs Zetoooe⸗ 
vepu genoecf en ig om dennaem Boss te loven / le boven gefept is dar dit het epnde Des gebedts merck des 
auderg Dan Booy het Priefterfchap Chriſti. Hier | iS /op Dar De herten rot Godt verheven worden / atbeis · 
ui beflupten Wp dat Be menfchen zijn wonder: , ent ſynen lof te belijden en om hulpe te begeeren} 
wek betoovert geweeft in her Pauſdom / daer ſy | Gier upt machmen verſtaen Dat het meeft in den 
ten meeften decle hen verwonderen das Chriſtus | geeft eñ im bet herte gelegenis / ofte eer / Dat het 

Hebꝛe.i3. 15 

zEbell57 mordt een Adbocaet genaemt. Dit ig de oorſake | Gebedt felwe is cpgentlijcis cen genegenthept des mes gebets 
Wederom Paulus gebiet fonder ophoudẽ te bid: / inwendigen Gerten de Weleke voor Bodt de dooe befchehumae 

Rol 12 1e gemeñ ve dancken / te weten / dat wil Bat Wp mer | faecher der herten uptgeſtort ef verclaert oat. 
fo geduerige aenhoudinge alſt ons magelijch is/ ) Daerom als onſe hemelfche Meeſter (gelijck nu Jere. 17. 100 
te Allen tijde/ te aller plactfe/eù in alte Bingen cũ | gefept is) wilde eenen ſcer goeden regel des ghe — * 
falien / alle onſe begeerten tot God bewegen / eñ | bets geven / ſo heeft hp geboden dat Wp foudeir res if 
al van Gem verwachten / eñ hem voor alle Binck , iu one lacpcamer gaen/ ende Daer met gefloten 
loven / ghelijck hp ons fonder ophouden oo? | Deuren onfen Gemelfthen Dader Bidden int ver 
fake ende materie gheeft om hem te loven ende | borghen / op dar onfe Dader die int vErbozgen is/ 

… bidden, ons verhoore. Want ais hu het exempel der ghez 
Sr rpee 29 Ende hoewel deſe geduerichept des gebets | vernfden hppocriten ontrade heeft/ Die door ker⸗ 
gever zijn aen BOOmemelije eenen pe gelijelten bpſonder noodich gievige Bertooninge haerder gebeden/fochten bp 

ze ſien datter ijs / ſo gact (p oockeenfdeelg de gemepne gebeden | de menfchen ghepzefen te Worden/ fa fept ho bock 
bprondere ge, der Gemepnte aen. Maer fp en connen niet ghes ‚mede daer bp / hoe men beft bidden fal:te weten / 
bebenjende duerichlijc blj den / noch maeten sock niet anders | datme fal in de flaepcamer gaen: en daer met gez rigs 
gemephe, en: geſchien Ban doo ecn politijche oꝛdeninghe / Die | floten deure bidden. Met welcke Woorden( ghe⸗ te viddenre 
beren, Doop gemepn eendzachtichept ghemaecht fp. Fel | lie ie verſtae )hu ons leert een heamelijche plaet⸗ (eagen fs, 
gevaen woz: Bekenne dat voorwaer, Wantdacrom worden | fe ſoecken / waer Doo Wp magen geholpen Woz: 
den. ſekere uren eñ tijden verordent en geſtelt / dwelc⸗ den / om met gautſcher gedachten in onſe herte te 

ke wel middelmatich ende noch goet noch quaet dalen / en gantſchelhc in onſe herte te gaeñ:en bez 
en sijn voor Godt / maer den gebzupeke der men⸗ ‚looft dat Godt ſal onfen begheerten nae bp zĳn / 
ſcheñ noodich / op Dat eens pegeljer beoordeel gez | wiens tempelen anfe lichamẽ moeten zijn. Jant 
focht/ende alte Dine beguameltc en ogdentlic in de hp en heeft niet willen (eggen dat het niet nut en 

É Ghemepnte bedient worde / nae den vaet Pauli, | fp oock op andere plaetfen te bidden / maer hp bez 
Bees JBaer hier Door en Wopdt niet verhindert dat eee | Wijft dat het gebed cen feereet en hepmelie dink 
Berhaebe ne pegeljche Gemepnte haer ſelven behoort on- is en boomemelek in het herte ghelegen zijnde) EI 
dugenen dertuſſchen tot meerder gebzupe der gebeden te wil dat ſtille / geruſt en verre van alle beroerlijc: — 
fesnoor verwecken en doop eenigen meerderen noot ber: | (ke ſorghen ſy Daerom en iſt niet fonder aodfae oans.ise” 
metuprges maent zijnde / haer ſelveñ met grooter vperichept | dat de Deere oock ſelve is herre van het ghetun⸗ 
floten, Daer toe te voeghen. Aengaende de olherdinge mel der menfchen in cen hepmelijche plaetſe ghez 

de welcke graote avereencaminghe heeft met de | gaen/ als hp wilde vperichlgck bidden : maer ha 
geduerichept/ op fullë ontrent het epude plaetſe heeft ons Booz zijn erempel Willen Permanen? 

Boedarge hebben om daer vante preken Haer dit en gact | Dat fulcke behulpfelen niet vergeten en Waren! 
Bemwerks depdel ende overvloedige * babbelinge niet acn/ | door de welche onfe herte Dwelck anders in hem 
riche oet die Chriſtus ons heeft Willen verbieden : Want ſelven veel te (libberich ig) wach tot ernſtige oef 
mn bet gever. Bp enverbiet niet langhe noch Bichmael / noch | feninghe des ghebets gheholpen Worden. Maer 

Tegen dat met groote gheſintheyt ende beweginghe te bid- | hieventuffchen gele hp asc (elfs middelen onder 
Pmicsbur. Dem : maer Dat wp niet en (ullen betrouwen dat | de ſcharen Der menfchen niet en Geeft gelaten te : 
Dich gelag Wp fouden connen God pet afdeinghen doop bele | bidden/ alft de ſake epfchte/ alfa (ullen wp oac in 
Bep gebets/ Moorden) ghelyck of Wp't hem moeften nae mene | alle plaetſen daer het noodich is / ſuppere handen 1. Tim. 2.9⸗ 
Tk fchelijche wife aentaden, Want wp meten dat | opbeffen, Ja wy moeren dit weten) foo Wie inde des 
BerDapie de gheveynſde hypocryten niet bedenckende dat | gemepn vergaderinghe Ber godfaligen wepgert „sc bin 
flenfeecis ſp met Bodt handelen / niet anders haer pom | te bidden, dic cn Weet niet wat Bet fp alleem ofte den, 
— 6. Perie ghebzupchen in hare gebeden dan ghelyck | int verborghen / ofte te huys bidden, Wederom 
⸗ of zy meen triumphe waren. Want dePhariſeus | fo Wie verãcht alleen eñ heumelhck te bidden / oft 

die Godt danchte dat hp den anderen menſchen | die ſchoon ſeer neerſtich is inde gemepne verga⸗ zo; vera 
miet gelijck en was / Die prees hem (elven fonder deringen / ſoo zjn nochtans zyne gebeden aldaer vpfondec 
twijfel in de ooghen der menfchen/ gelijck of hp ‚pdelhept ende wint:want hp fchrijft de mepninge bidden, 
Wilde door Get ghebedr eenen naem Der Geplic: » Der menfchen nieer toe / Dan den verborghen oor⸗ tk 
hept foechen, Wier upt comt de lange babbelinge | deele Gods: HNierentuſſchen om dat de ahemepu —— 
bie heden doo? ſulcke oorſake veel in het Pauf- | gebeden der Shemeynte niet en ſouden veracht t hert 
dom gebruyckt wort / als bele menfchen hare gez | worden / ſo heeftſe De Heere met ſchoone tijtelen gemerne gee 
bedekens Dickmael lefende eft wederlefende/den | vercierdt Hoormemelijch Daer hp den Tempel beden. * 
tit te vergeefs Doop brengen: eñ andere haer gez | noemt een huys des gebets. Want met dit woort El2567» 
bedt met gele eñ langhe woogden makende / hen | heeft hy bewefen dat het ghebet is het voorneem⸗ 

— ſelven bp den gemeyñen naem verheffen. Dewi! fte deefzns dienſts : ende Dat de Tempel was 
slapgende  ledefe clapperichept hinderlijck met Godt ſpot / den gelsovighen als cen baniere opghericht / om 
dee pharifei- ſoo enift geen Wonder Dat fp bande Ghemepnte | dat (p Ben fouden cendrachtelijck in Get ghebedt 

beziet Genot) op dat Daer gheen dinck ghe⸗ oeffenen. Daer was vachk een ſeer ſchoon belofte or 
“05% hoogt en worde dat niet met eruſt ende upt gant: ‚bp geſtelt / nameljt: Deere God / de lof verwacht 

ſcher herten geſproken en fp. Deſer verdorbent⸗ u in Sion ende u ſullen De beloften gegeben woz: 
heyt is noch een ander ſeer ghelijch / de welche den. Met welcke woorden de Prophete ver: 
Cheiſtus oock ſtraft / te weten / dat de geyeynſde maent / dat de ghebeden der Bhemepnte rem: 

Maat.sss. hypocrijten ſoecken boog vele getupgen te bidden | mermeer en ſullen te vergheete sn ; want — 
e iin geeft 

uc rBerr. 



Cap.20. 

geeft zynen bolck altÿdts oorſake out te ſinghen 
miet bigfehap. Wont hoewel Be ſchaduweñ der 
Det éé eynde hebbẽ / nochtans DeWwijle God ooc 

‚onder ons Geeft wilfen: DE eenichepr Des geloofs 
Door defe ccremonie onderhonden / fo camt de fcl- 
ge belofte ſonder twyfel doek ons toe / welche 
Elpiftus met zynen mout beveſticht / eñ Paulus 
leert Dat ſy aſthts haer cracht hebben. 
40 Nu gelyt God heeft den gefoovigen gemey⸗ Dande ze: ded Ve red 

micpiie Praet: nie ghebeden verordent in zijn Woazt/alfo moeten 
{t/ ofte Eem: fp pack ghemeyne kercken daer toe hebben: inde | er 
Diemen welche foo wie wepgert met Den volcke Godts 
gebede imoez gemeynſchapte Gebben tn hef ghebet/ die en Can: 
ten gedaen nen niet ontfchuidighen/vaotwendende Dat fp in 
worden. ger fldêpcaner gaen om den gebode Des Hee: 

ren ghehoozfaen te zijne, Want hn die belooft te 
doen al wat twee ofte drie msnen naem ver⸗ 
gavert zynde / ſullẽ biddẽ / Die berupcht dat hy de 

Mat.i8.20. gemeynt gebeden/niet en ſal verworpen / ſo verre 

daer noch menfchelijcke vertooninghe / noch eer⸗ 

ſoerkinge enſp ſo berre daer oprechte ende wae⸗ 

Dat rechte xachtige gefinthept in het verborgen des herten 

en werteigeh Woore, Iſt dat dit Get rechte gebeupe is der Cẽ⸗ 

gebzupe Dee peſen eñ Herth (getije hef boorwaër is ) ſo moe⸗ 
Melee gers op wederom toeften / Dat Wpfe niet en achte 

epahene woonfteden Godts te zyne / inde welche 
Godt ons fende naerder zjnende beter behooren 
(deſyt deſe waen langen tijt geregneert heeft) of 

dat wpfe met en achten ecuighe hepmelijcke ofte 
verborghen heyſicheydt te hebben / waer doo? het 
gebet ſonde bp Godt te heyliger zijn, Want dez 
Wijte wp foude de waerachtſe tempelen Godts 
zo faa toeten wy im ons felven bidden, iff dat 

bp witter Bodt in zijnen heylighen C empet aen 
rot pen. Soo let ons dan ſulcke grovichepdt den 

«oden ende den Hepdenen ober laten / Deijle 
Wip fander beſchry vinghe eeniger plaetfe/ een gez 

85 

“1 

Joan, 4.23 

Hoe de genade Chrifti ontfangen wort, 
ouden. Nochtans en verdoeme wp noch ſtemme 
noch gheſanck / maer bp pryſenſe (eer fa verre fp 
upt de be weginghe des Gerten comen. Want hek 
verſtant Wat Daer Dootinde bedenckinge Gods 
geoeffent en behouden, het welcke gelde het Mhib- 
| 

berich en veranderſyck is/alfe oac ſichtelhck een 
‚Dine verlaet / eñ tot andere verſcheydentſhek ge⸗ 
trocken wort / ten fp dat het door menigertep bez 
hulpinghe geſterekt worde. Boven deſen dewyle 
de eerycheyt Gods behoort door alle De lede ons 
fes lichaems eenichſins verclaert te worden / foo 
behoort voornemeſyek DE tonge tat ſulcken dienſt 
begeyen en Daer in beſich te zijne / Bet fp met fin: 
‚men/ bet fp miet ſpreken / dewhle fp fonderlijck om 
Den lof Godts te verclaren en ee abe: 
ſchapenis. Maer voornemeljck heeft De tonghe Dach ve 
| haer gebeupets in De gemepne gebeden die De ver (eiio/ede 
\ gaderinge der geloovigen ahefchten/in De Welcke teams wig 
‚hef Hoopnementg / Godt den welcken Wpin ee⸗ meer vie: 
meu felwen geeft ende in een ſelve geloove Dienen, Wende tot 
oock alle gheljck met een ghemepn ſtemme / ende alg tot be 
alg mer eenen monde te loven: ende dat int open⸗ vpfondere 
baer/op dat fp alle ende een peghelijek van zijnen ofte bewmez 
broeder de belijdingde des gheloofs hoore / om bcke gebede. 
wien erempel verwerckt ende beweecht te 

Li) u. 

32 Ende dat ghebruyck des gheſanex (op dat Tacbzunck? 
ie Dit docks niet en berwijge)is niet alleenDe teer le 
Tange in de Ghemepnten geweeft/maer dat hem out, 
oork de Apoſtelen ghebrußckt hebben) dat mach: 
men berftaen upt de Woorden Pauli Ick fal fine 1.002 14.130 
gen met Der ſtemme / en ic fal fingen met den verz 
ſtaende. Item tot de Eoloffenfen: Malcanderen Colo3/16. 
leerende ende vermanende met Koffangen/Pfal- Ebel: 7290 
men ende gheeftelijche Liedekens finghende den 
Deere in uwe herte met aengenamichept Want 
inde eerfte plaetfe ghebiet hp te finghen met der 

Godt ebben van Godt aen te roepen in den geeft | herten /en mer der ffemmen : inde ander plaetſe 
Sie jatrbhept, Pe Tempel was wel voorthden | Beveelt hp hen de gheftelijcke Liedekens / door 
jd? Gobts bevel verordent tot ghebeden ende | de welcke De geloovighen — malcanderen 

offerhanden: maer dat Wag te Dien tijde als De | ftichten. Nochtans betupebt Auguſtinus t dat 

tue Dit niet ent alonme ghew 
2uct | haelt dat de Mediolgenſche Glhemepnte heeft scteelt. 

waerheydt Ander ſultke fchaduwen was: 
beeldet / de wieteke nu ons levẽdichlic uytge 

Het miſbruyc 
Der felber. 

zijnde / niet en ht Dat Wp ap eenigen lichamelije: | eerft begonnen te fingen ten tijde Ambzofij / als 
ken teipel ftach. Enden Tempel en was oock | het bolck door de wreetheydt Juſtine des moe⸗ 

—— i Weeſt/ de welche Her: Manen 
tEonfeffs’ 
Kid. 9/cap/7e 

ſeifs de Jooden op ſulcke conditie niet bevolen/ ders Balentimani / Die fp teghen het rechte ghe⸗ 
Dat de tEahenwooidichepdt Godts foude in zhe loove bewees / gedueriger Wert in waken en bid⸗ 
mueren beſloten sjn/maer om dat ſy ſouden ghe⸗ den: en Dat Daer na de andere Gemeynten in de 
oefent worden omde gedaente des waerachti⸗/ Weſterſche landen oock hebben begonnen te fin: 

PIN 

Actor) 7/43 
ande ftem: 
me en het gez 

met handen ghemaeckt 551, 
31 _ Bovel defen ift Gier upt feet openbaer / Dat | in Africa aengecomen, Envooꝛw { 
noch ſtemme noch gheſanck eenighe cracht in het fanck met ſulcke Wichtichept als den aenfchijne 

ghen Tempels te aenmercken Daeromme heb: | gen. Wãt weynich⸗ te voren hadde hp gefept dat 
Ben Eſaias en Stephanus die ſwaerlyc geftraft/| defe gewoonte Was vande Ooſterſche kerchen 
Die meynen dat Godt in Cempelen woone / Die | gecomen, Hp geeft ooch te hennen in het tweede 

boee Der retractatiẽ / dat fp ooc te fijne tijde\was 
nuoorwaer alg de ge⸗ 

fane/dieen ghebedt hebben/ ofte ecn hap? voozdeels Doen bp | Gods ei der Engelen betaemt / gematicht wort 
Zaar het gez 
Her bau BEEN 
Vet weecde / 

Godt / als fp niet npt De binnenſte beweginghe 
des herten en comen, Ja fp verwecken DE toon 

fo verriert hp de heylige handelingen met Weer? 
bichept ende aengenamichept / endẽ is feer trach⸗ | 

ten 3p datfe Godts teghen ons/als fp alle enlyck upt Der Kele | rich om De herten te verwetken tot vierichepdt 
—— ofte stpt De opperſte lippencomen : want dat is 
gene ds zynen Geplighen naem mifbeupcken / ende zijn 
ten boorrio: Majeſteyt befpotten / ghelytk Wp Dat upt De 
a Wodrden Efaia erſtaen / De welche wel wijder 

firecken/macr nothtans oock Dienen om Dit ghe⸗ 
Beech te ſtraffen. Dit volck (fept bhp) comt mp 
Bp met den monde/ ende eert mp met Den lippen/ 
maer haer herre is verre van mp: ende fp hebben 
my aljevreeft met Hen gebode ende leeringhe der 
memnſchen. Daerom fiet / ick fal in efen volcke 
een groote eff verfcljzichelijcke Wonderdaet Does 
Want de wyſhendt fat vergaen ban Gare wijfen/_ 

Eſa/22/13. 
Mat/ry/d · 

ende neerſtichepdt ant te bidden, Men moet eedat ghe⸗ 
nochtans neer ftichlijck toeften dat de ooren niet berte sit 
feerder en ſtaen nae het foete gelupt / datde her: 
ten nae het gheeſtelhck berftandt der wootden. 
Doo? Welt berigt el Auguſtinus erghens bez 
Rertt hemfelven bewercht te zijne / dat Bp ſom⸗ 
tits benee Bee ingebrachte hebber; die 
van Achanafia onderhoitderi werdt / De weſcke ; 
deit’ Eler — ſtemme ſal weypnich —J Confeſſelib. 
dat ha nieer ſcheen te ſeggen dan te ſingẽ. Maer 1o/cav/s5, 
als hp wederom ghedachtich wett wat grooter 
nuttichept hp upt den fanckt ghehadt hadde) foo 

ende De Haosrichtichepe falnerftuinden ban Gare (Was hp beweecht Dien te paidfen, anneer dan 
deſe 



Cap.20. 

deſe matichept daer by is / ſoo is de fanch fonder 

tuijfcl een ſeer Heplige ef ſalige infettinge. Ghe⸗ 

qe wederom alte De ſaugen die alieenlijc tot ſoe⸗ 

ticheyt eñ belageljchGept der ooren gemaect zn 

Der majefteprder Gemepnte ict en betaemẽẽ / eñ 

pe gememie 33 Daer pe Get oock gantf cheek openbaer 

geveden is dat de geneyne gebede niet en maeten(gelijck 

noren in Duslage gefchier is tander de Latynſche inriee⸗ 

ralerende eige in Hatijufche ſprake ghedaen worden / maer 

ver ene in gemepn (prake Dice van eené vegelycken onder 

Delle 

De rerſte re⸗ 
Deny welcke 
fiet op DE 
ſtichtunge 
ger kerckeu. 
De tweede 

veen; de 
welcke is ge⸗ 
grout op De 

Apoſtels Gen niet en ontfienfeer lange g ebeden 

in vzeemdertalente huplen / inde welcke fp ſel⸗ 

ve Dickmaelniet en fpllabe enverſtaen / noch wil⸗ 

welche fommigfje Die Daer mede begaeft waren / 

miſbꝛnyctẽ / alg ſpſe banden verſtañde verſchey⸗ 

De opredte Den, Pochtans moeten WD gantſchelyck weten/ 
gele « Dat bepde in Get gemepn et oac in het Gepmelije- 
wmostaltjes ne ghebet der tonae fonder het herte moet Gode 

ende m allen alleſins feet mifgagen, Boven defen/dar het her: 

schenen mees te moet door perige gedachten alfo verweckt 
vetongeen „Worden / dat Get verre te Boven gaet al wat De 

is niet altij:s onge met fpzeken can upt drucken. Cen laetſtẽ / 

ban nooden. Dag elfs in het hepmeljjck ghebedt de tonge niet 
noodich en 18) anders dan (a Berre als her inwẽ⸗ 

dich werftant niet en can hem felisen genoech ber: 

weeken/ oft fa verre daor de crachtighe verwe: 

kinge des verſtants / De tonge ooc geroert Woet. 

Bant heewel famtijts de befte gebeden ſonder 

ftemme gheſchien / fo wort nochtans als het vers 

ftant ende de geeft hem verheucht / De tonge Die: 

maei tot ſpreken ende andere leden tot roeringhe 
. Sam.ine · onder eerfoechinghe beweecht. Hier uyt quam 

tooenange Pama Samuels moeder met De lippen te mome 
batrpoe melen. Eft alte de Bepligen voelen altijts ſulcks 

kupebupgite wat in hen ſewen / alg fp tot afghebroken Waoz- 

gr noe ORE“ Ben uptbgeken. + De geftalte ende Get weſen des 
beshoofts, liehaems fulc alſmen leech in het gebedt te on: 

8 — af ——— gelyc de myebupgingẽ ende de ont: 
er Det 

Peas /indthe welcke wp arbepden om tot meerder rerbie⸗ 

an Chzifto binahe ende vreeſe Gods te comen. 
oeren tels Doort/ Wp moeten nuniet alleenlijck een 
Bert ong df» ieker Wijte van bidden/ waer oock De forme 

belecrensre wetẽ / * De ſelve die ons de hemel ge 
ES 

*Matt. 69. 
Lit. at.z· fe gnfennookte ſoecken: ghelyck de kinderen foo 

Het III.Boeck. 

inghe des hooft) zijn oeffemnghen daor de 

Fol,167, 

wanneer ſy eenige beguaemheyt comen / pleghen 
tot de getrouwſcheyt haerder vaderen te vlien / 
dewijle Gp fach Dat wp niet ſelfs genoech en ſa⸗ 
gen hoe groot onfe armoede ig / Wat wp behoo⸗ 
ten re bidden / eñ Wat ons nut fp fo comt Gp oock 
deſer onfer onwetenthept te hulpe/ eñ Daer m onz 
fe verſtant gebrechelijck was / dat heeft hp ſelve 
ganden zing vervult en voldaen. Want hp heeft 
ons een forme des ghebedts voo? gegeven waer 
iu hp aclijck in een tafel ong heeft voorgeftelt / al 
wat wp moghen van Gem begheeren al wat ons 
noodich is ende al wat noodich is te bidden/upt 
welcke mildichepdt Wp feer groote vrucht Der Endeong: 
bertrooftinge ontfanghen / te weten dat Wp ver⸗ fangben Baek 
ftaen ende weten Dat wp niet onghefchichts/ niet revzucpe ee 
vpreemts / niet onbeguaems/ en epndelde gel Dine vereraoftina 
dat hem niet aengenaem en ſy / en bidden/ Dewij: se · 
le wy bp naupt zjnen mont bidden. Doe Plato 
de onwetenthept Der menfchen fach in hare ghe⸗ 
beden die fp tot Bod deden de welche Waert Dat 
fp verhoogt wordẽ / Gem dicmael ouden feer quaz 
ick bergacn:fo heeft hp gefept Dat de befte Wife 
van bidden / deſe is / die hy upt eenen nn 
hadde genomen /te weten: © Gupiter gheeft ons 
Dar beft is / beyde als Wp 't begeeren en afs Wp 'E 
niet en begheerensende weer het quaet ban ons 
oock ſelfs alg wp begeeren dat het over ons co⸗ 
me, Deſe Heydenſche mentele is Daer in verſtan⸗ 
dich / dat hp oordeelt hoe ſorghelhck het fp dens 
Weere te bidden om Get gene vat onfe begeerlyc⸗ 
Geptfoeche / ende hp geeft oock mede onfe elſen⸗ 
dichept te kennen / dat Wp niet en connen Vagz 
Godt ſelfs onfenmont op Doen fander perijckelf ' 

ten ſy Dat de heplige Gheeft ons De vechte wijie ê 

van biddenteere, Woe veel te weerdigher ende 
dierbaerder behoort der pivilegie bp ond ghe: 
acht te worden / dewyle de Sone Gads ons dele noe 
wooden in den mont geeft / Die onfen geefk ende SPMT25 
gaf e — van alle ſwaricheyt ende twijfelinge 
euzijden. 
5 Defe forme ofte regel des ghebets Geraer Bonurats 
es begeeren, Wanr dat ick niet en ghevoele met Onfes Beerelf 
de ghene Diefe in feven ſtucken deelen dat is om boas afsha, 
bat de EuangtGeliften aldus ſch hoende: En lepé bedel, 
ons niet in Gioeckinge/maer berloft ons vanden — 
guaden ſchyut deſe twee ſtucken alſoo aen cen te 
binden dat Get een begeerte (p/gelijck of hp ſepde 
en laet ons niet door Gfoeckinge overvallen woꝛ⸗ 

den; maer camttiever onſer f wackheyt te hulpe / 

ende verloſt ons / op Dac Wp niet oberwonnen en Auguſt. in 

worden. Be oudeleeraers der Gemepnte genog: Eucpic ak 

fen oac met ons / fe dat het gene Dat by Mãtthe⸗ — 
um is ter ſevenſter plaetſe toeghedaen / ſy tat BEE cp:ororr. 
fefte ſtue te Beengenalg een uptlegfel Daer Han.F aucho.open 

Ende hoewel het gebet geheel ſulck is / datmẽ In Ser, 
alle fEucken moet poornemelije qe de eere Sods a. 
achte hebben/foo sijn nochtans De eerfte Dap ſtuc⸗ ofelt me 
ken fouderlijctot de gere Gods verogdent: en Die iter 
alleen moeten wp daer in aenfien/ ſonder eenighe Daer ar hee 

acht op onfe nuttichept te hebben. De dan: — 
der deelen Begrijpen de ſorge ons ſelfs / ende An Gong etter 

epgGentlijck verogdent om te begheeren en bid: Bere, —* 
den al wat fot ouſe gebruyck Dient, Bhelijck als ichet 
wp bidden dat de naem Godts gheheplicht wore Ng 
de / dewyle Godt wil beproeven of — 9003 
niet/ ofte gmdes loans wille lief hebbenendiee 
nen / ſoo en — Wa daer niet dencken van o⸗ 
fe voordeel ofte nut / maer Wp moeten zijn eere 

rn alcib.zs 

el deboro⸗ 

ons voor ſetten / ende Die alleen neerſtichljt ae···⸗ 
fien: Wp en moeten oock anders niet manders > 
biergelche gebeden gefint zjn, _ Ende dit Wort an naren, 
oock geaorelijck onfe voordeel) Want als 9e alfa ken, tee 

ghehep⸗ 

* 



Capl26. 
geheplicht wordt ee Wp Bidden/fo wort ho 
oock Wederom onfe heyfichmakinghe. Maer roc 
Dit anfe voordeel eñ wuc/ moeten onfe oogen gez 
Ie gefept is) eenich{ins gefloten eñ blinc zyñ op 
Dar Wp het gantſchelhe niet en aenften/fa Dat wp 
of ſchoon alle defe hope onſes enqhen Loordeels 
Wer ghengmen Ware / nochtans niet te min om 
defe heplichmakinghe wenfchen eñ biddẽ / eft om 
andere Dingen Die tot de eere Godts dienen. Be: 
lijc Dat in de exempelen Moſis en Pauli gheſien 

Ered· 3232. wort / De welcke het niet (waer en Was haer her⸗ 
Aom.⸗.3 · te en ooghen ban Gen ſelpen af te wenden / en met 

graote brandende Vperichept haer epge verderf 
te Begeeren/ op Dar ÿmmers door haer fchade de 
eere ende het rycke Godts mochte ghevoordert 
worden. Waecerom als mp bidden Dat ans onſe 
Dagelerfche boor gegeven worde / hoewel wp 
Daer m bidden om Get ghene Dat ons voorder⸗ 
lckig : foo moeten Wp nochtans oock bier de 
eere Godts poomemelijck (oechen/fo dat wp het 
niet ſelfs en (ouden begeerd) anders dan dar tot 
zjn eere Dient. Laet ong nu beginnen her ghebet 
te verclaren. 

Oule Wader die ghp zijt in de Weme: 
len. 

Pename 36 Ceneerftenin het begin deſes gebedts fien 
banoen Da⸗ wy hier dat Wp wepnich te vooren ghefepdt heb⸗ 
Ophrt benẽ / dat alle onfe uebedÊ niet anders en macten 

reet, gen in Chriuti name / Want hoe foude pemant bez 
— ſtaen God te noemen:Dader? wie ſoude tot fulcz 

he ſtoutichepdt uytbreken / Dat hp die eere ſoude 
hem elven aentreehenjeen Sone Godts te zijne/ 

“ waert Dar Wp niet acnghenomen waren tor kin⸗ 
Ehr, de en der genade in€Grftot Dewijle deſe de Waz 
Bert op rachige Sone is/ fo in hy ons van Godt tot ee⸗ 

rouwen. / ‘Daer der aenneminge tat kinderẽ / iſt Dac Wp ſule⸗ 
n Ke weldaet met vaſten gheloove aennemen, Gez 

ôän.rer2, Ae Joannis fept / dat den genen Die in Den naem 
Des eenich-ahebozen Soons Gode gelooven/is 
de macht gegeven oack felve hinderen Godts te 
worden. Do naemt hp dau Gem felven onfen Daz 
der / eñ Wil van ons alfo genaemt wordẽ: eñ met 
deſe groote foetichepdt zyns naems / beneemt hp 
ons alle wanhope ende miſtrouwen / dewyle ner⸗ 
gens geen meerder geſintheyt noch beweginghe 
Der liefde en can ghevanden worden / dan in den 
Dader. Daerom en heeft hp zijn ongemeten tief 
de tot ons met gheen ſekerder bewijs connen bez 

í tupgen / dan daer mede Dat Wp kinderen Godts 
— genaemt worden, Ende zijn liefde is fo beel groo- 
les goets… ter eff crachtiger ban de liefde onfer baderen/foo 
berwachten/geel als hp alle menſchẽ in goethept en barmher⸗ 
sen (Dat WP giehepdt te boven gact: alfd Dat of fchoon alle de 

vaders die op der aerden zijn / hare kiuderẽ ver⸗ 
t ho alte dorven alle geſintheydt der vaderlicke liefde af: 
buipstoss _Abelepdt hebbende: hy en (al ons nemmermeer 

Hoe de genade Chrifti ontfangen wart, 

pf ſpſe fchoon vergate / ſo en (alie nochtang uniet dae 

hulpe ende trouwe ſoecken /-fonder ban zijn va⸗ 
‚ders avmoede ofte weeethept te claghen * alfaa | mogen Wp banandere gheen hulpe foecken / fore 
‚der Defen onfen Dader zyn gebreck / armoede 
‚Ende hulpe looſhepdt / ofte zijn weeethept ende o⸗ 
ver groote ſtrengicheydt / te berwhten. 
37 pen comen ooc nict feggen/dat Wp vree⸗ Segenwoze 
[fen tot hem te comen om Dat Wp gele fonden in Pise- 8 ‚Ons binden / door de welcke onfe Dader / hoewei — 
‚hp goedertieren ende ſachtmoedich is / nochtans ons van het 
dagelycx vertoornt ende verboigen Wor,*Zant acfchiju iſt Dat onder de menſchẽ een fonc geenen bereren welcken Lj | — eu canbebben Ban hem ſelben / om zn as eenen 
‚fake bp zijnen vader te handelen : noch dooz geen Kichter ende ander voorſprake De ghenade zins Daders die Banne 
bp verloren heeft/ beteren can Wederon: gercrij fint binden. gen / ende hem felben verfaenen/ dan dat hp ſelve *Autwoort met vernederinge eñ ootmoedichepdt zijn felute Pe welcke bekerne /ende barmbertiehept van zynen Dader fenbeefe begeere, Wãt het vaderlijc herte en can dan hem op de natues fetven wiet vepnfen noch verberghen fonder dooz di. ſulck bidden beroert te Wozden, Dar fal dan de —— Dader der barmherticheyt / cñ De Bodt alle ver: befitachen trooftinge doen ſal hp de tranen eñ Get fuchten Wozt: zynder kinderen Die hem aenvroepen eude bidden, 1°“S%13 miet heber gerhoozen (vo 
Daer roe vermant ende berwecht dan eenige anz 

‚ende goedertieren 
| Befe a ervloedict pan 

oogte perz 
ffaen upt cen 
ſlhoon exem⸗ 

woorden 
‚hem ſelve / hp Bekent hem Ban verre comende/ 

‘ 

| bage verhindert worden / famoeten wp ghje- seturaes 

| Brootmoedichepdt ong om vꝛpmoedichlyck te 
( bidden/ 



Cap.20. Het [ 1 I.Boeck. Fol.168, 

bidden) beweghe. wy en conneu niemant met onfe alemoeffen hel⸗ 

Waerom dat z8 WDaort/ Bat wy niet geleert en worden / cen ) PEN /- anders dan dieng armoede Wp kennen : 

ne algemeyn 
efen wort. 
Duce 

Matt. 23. Je 

Gelijckeni ffe 
waer mede 
De poorgaen⸗ 
De reden Dau 
De bzoeder: 
lijcke liefde 
bevefticht 
ost. 

Epheſ. 1,23» 

Gal 60» 

Wy maghen 
voc Wel vooz 
ons ende ee⸗ 
nighe andere 
bidden int 
byſonder / ſoo 
verre ons 
ghemoet ge⸗ 
hectiek haer 
ſteeckt cor de 
ghemeyn⸗ 
ſchap:dwelc⸗ 
Ke door EEN 
gelnckeruſſe 
Die ban De 
aelmoefſen 
de gebeden 
gheccocken 
War ver⸗ 
ſterckt wozt. 
tEſa· 7 
Ezech. ⁊ . 7. 
Matt.5435 
MDal. 6. 10. 

negelijcks hem ſynen Dader te nocmê/ maer meer | maer met onfe ghebedt moghen wy oock de al: 

int ghemepn hem onfen Dader te noemen; daer dervreemſte ende Aderonbekenſte helpen / hoc 

vpt worden Wp bermaent / hoe fcer Wp vbᷣehoo⸗ | verre fp dock ban ons Woonen, Ende dat ghe⸗ 

renmer broederlycke liefde tot malcanderen bez j fehict Door de ghemepu forme ves ghebets / in 
de 

weecht te worden / Die wy Boog het ſelve vecht | welcke alte De kinderen Gods vervaet zijn / on: 

der barmbertiehent ende ontverdiender ghenade Der de welcke oock Die zijn, Hier toe Dientdat ns 

ziju te gewhck fuler een Daders kinderen. Pant | Paulus de gheloovige te sijnen tijde vermaent / Pfalerzare 

ift dat Wp alte eenen ggemeynen Pader Gebben/ | omme fupbere Ganden op te beffen fonder 

gan den welcken alle het goet comt dat Wp ee⸗ twift « want hp vermaent dat tweedracht den mere reve 

nichfing connen ghecehghen: fo en beoogt onder | ghebed
en de duere toeflupt / ende Wil dat (p een⸗ begejor 

ons geen Dinck gedeplt noch gefchepden te zyne / moedichtijck haer ghebedt int ghemepn ſtorten. darederlep 

dat \op niet met groote blpmoedichepdt berepdt | 40 Daer ſtaet oock/ Dat hpis inde hemelen, — 

en zjn dD'een den anderen mede te Deelen /fo veel | Waer upt men niet terftont en moet Beflupten/ tooftmge. 

de noot epfcht 32u ift dat Wp gelijck het betaemt/ | Dat Gp
 in bet hegryp des hemels ghelijck in tra⸗ ti. Acg .· .37 

begeeren malcanderen de hant toe EC ftekenende | lien beſſote
n 5 ofte gebonden,t Want Salomon 

gulpe doen / Wp en connen in gheenen dinghe den | belijt oock dat De hemelen der hemelen hem niet Eia.6óer. 

paoederen meer voordeeis doen / Dan als wpfe ‚en connen begrijven, Ende hp felve fept doo? Dept eros 1-4, 

per ſorghe ende voorfieningen ones alderbeften Pꝛophete / bat de Hemel fjneu ſtoel is / ende Dar — 

Daders bevelen: dewijle hem gantſchelyck geen de Aerde is De goetbanckfjuder boeten. Waer 

Dinck en can gebeefen/ als defe hen genadich eũ | mede hp voorwaer te kennen gheeft / dat hp niet 

gonftich is. Ende Dit fele zyn wp voorwaer | en wort in eenighe ſeker plactfe
 begrepen / mact 

pock onfen Dadere fchuldich. Want ghelyck De | uptghebrent wort OLE al. Maẽr dewijle onfe 

gene die cenenhupfvader waerachtichlck ende perftant foo grof ende plomp is / Dat Get fijn on⸗ 

gan Gertentief heeft / ooch tot ſyn ghebeel hup: uptſprekelycke eerlijchhepde niet en can anders 

gefin liefde ende gonſte draecht / alfa moeten Wp | vaten / foo is pons bedupt bp deu Hemel / de 

Zock de liefde ende ghefinthepdt Die Wp tat onfen Wwelcke meer eerlickheyts ende Majeſteyts heeft 

hemelſchen Pader draghen / aen fijn volck / ende dan eenich Binck bat Wp moghen aenfchauwen, 

ſyn hupfahefin / ende epndelijck aen fijn erde bez | Daerom Geewel-onfe ooghen pleghen alle din⸗ 

wijfen / de welche Hp fatief Geeft dat hyſe De ver: \ ghen daer te he
chten Daer ſpſe fienende vaten⸗ 

vlnghe ſyns eenict - ghebooren Soons noemt ſo Wort nochtans Godt gheſtelt ſonder plaetſe: 

Daerom moet een Ehften menſche ſyne ghe⸗ | om Dat wp fouden boven alle ghevoelen Des 

beden nae defen reghel ſchicken Dat fp ghemepn | lichaemg ende Der zielen verheven worden / als 

zʒijn / ende alle Die vervaten / die ſyne broeders zijn | wy hem willen ſoecken. Boven deſen wort he 

in Chrifto. Endeniet akeenljck Die hp teghens | doo? deſe wijfe van ſpreken bupten alle verders 

waorbelijck fiet eff beent fijne broeders m Chei· vinghe ende veranderinghe gheftelt. Ge 

ſto tezijne / maer alle menfchen die opder actde | os Wot daer doo? bedupt Dat hy de gantfehe 

zijnswan de welche wat de Heere verordẽt Geeft/ | werelt vervaet ende begrijpt; eñ Doo? ſyn macht 

hem oubekent is /anders / dan dat het goetende | regeert. Want het ig foo veel als oftmen (epdef 

gobfalich is hen alle goet te ‘wenfchen ende ho- dar fijn wefen onbegrypelyck / ſyn macht onmez 

gen, Hoewel wp moeten tot de hupfghenooten | tetjchsjeft fijn eeuwichept onfterffelijck is. En
de maer boo; 

des geloof fonderlijch gefint ende genegenzijn/ als wp dit hozen / fo moeten wp onfe gedachten Diefaken 

be welche de Apoftel ong malle ſahen fonderlin hoogher opheffen als Wp ban Godt preken / op ong wachten 

gfje beweelt, In ſomma /aile onfe ghebeden moe⸗ | Dat wp miet aertſch noch bleefchelijck van hem 

ten fulck 300 / dat fpde ghemepnthept aenfien | endpoomen : ALS WD hem niet nae onfe mate en 

Die onfe Heere Geeft in ſyn vijche ende inſyn „meten noch fn wille na onfe ghefinthept en re⸗ 

hups veroꝛdent. gulen, Ap moeten oock mede onfe betrouwen 

29 Ende dieg niette min mogen Wp wel doo? | tot hem opheffen / dewijle Wp verſtaen dat de 

ong ende voor fekkere andere fonderlijck bidden: | Hemel ende erde dao? ſon onvoorfieninge ende Be fomma, 

fo verre nochtans onfe herte vanhet aenfiendes cracht gheregeert wort. De ſomma is / dat ons bant gene ie 

fer gn niet afen wijcke / maer alle | onder den naem Dader / ons dit Bodt 
Hoo? 00° —— 

dinck toe ſchicke. Want hoewel de ſulcke abe: | gfen ghjeftelt wort / die ous in den beelde (Dus ner geber che 

beden in haer ſelven ſanderlyck ende door (ekere | Soons verſchenen ig/ opdat Wp hem door een ſes Hesen» 

perfaonen gheſchien / nochtans bewile ſy tot dit daſt ghelooe aencoepen. Ende be naem Pader * 

epndeftrecken/ fo en laten fp niet gemepù te zy⸗ jen dient niet aiteentgck om onfe betrouwen te 

ne. Dit can gheheel lichtelijck Dao? een ghetjehe: verſtercken /maer oock om onfe herte te behou⸗ 

niffe verftaen worden / Godt heeft een ghemepn ‚den dat fp niet tot oufekere ofte gedichte goden > 

ebor gheggeven/tDatmeu moet alleen armen te getrocken en woyden ;maer van deneenich-ghe: 4 

uipe comen / ende nochtang die Ben ghenente | boren Done / tot DEN eenighen Pader der Enger 

hulpe comen die fp fien noot ofte ghebreck lijden/ | len / ende der Ghemepnte opclinnmen, Boven 

die zijn deſen gebode ghehoorfaem/ hoewel fp nez | defen alg fn thoorn wordt in De Hemelen ghe⸗ 

te andere/ die alfoo grooten noot hebben / voo2bp | frelt/ fo Word
en wp door fijn regeerin der Wez 

gaen/ moghelhen on Dat fp{e niet alleen kennen / veit vermaent/ Dat wp niet te vergheefs tot hem 

ofte om Dat fpfe niet onmatich en zijn alle te het: en comen/ die Han (elfs met teghenwoordige ſor⸗ 

pen. Alſo oock en doen Die tegen den wille Gods ghe ende hulpe ons tegen comt, Paulus fept : 

niet /Die defe gernepn bzoederfchap der ghemepn: Die tot Godt comen / die moeten ten eerften ghe⸗ sers .5. 

te aenfieude ende bedenchende ſulcke gebeden | looven dat Godt is / ten anderen dat hp een Ber: 

boor fonderlijcke perſoonen doen / met De welche ghelder is alle Die Gem foechen. Bepde defe dine 

fp her herte tor allen ghemeyn hebbende / Godt ghen ſchrhft Thriſtus hier ſynen Dadertoe / op 

Bidden voor Gen felwen/ofte voor ſommighe / der | dat wp onfe ghelooue op hem houden : ende ten 

welckec noot ho hen Geeft beter ende naerder | anderen op dat Wo ff eher zijn Dat onfejalichepdt 7 

doen weten. Hoewel alle Dinghen enzijninde | ban hem niet vergeten en worde dewijle hp gez 

aelmoeffen ende im het gebet niet ghetijch, Jant weerdicht {bn võorſieninghe tot ons te 

* 
recken. 



Cap.20. Hoe de genade Chrifti ontfangen wort, 
, | 

—— 

Bewijsunt ſtrecken. Vet oefe beginſelen berendt Paulus | MajeſteyptGods meer ende meer verclgert ende | 
Paulo eude 

Daud, 

foo fept Gp ataus: en weeft van geenen dinghe 
foxchuuloichj: de Heeres nae bp, Waer upt het 
ſchiynt / dar de gene Die dit niet vaſt ende ontwijz 

felüek en houden / dat de ooghe Godts ig over de 
Pſal.z3. 15. rechtorerdighe/ Moeten Gare ghebeden met 

trwfelinghẽ ende verwerrentheydt in haer herre 
mammelen, tú 
ar De cerſte begeerteis: Dat de naem Godts 

eerrre ger … Shefgeplicht worde: ende De noot defer begeerte 
bers over⸗ en is niet fander onfe groote fclhande. Want 
tuphtons wat is ſchandelickers dã dat de eereGods doo? 

_onfe ondanckbaerhendt ende booſhepdt verdug 
veegtichepe, ſtert / ende Door onſe ſtoutichepdt ende raſende 

hooveerdicheyt / fa Berre Get haer moghelck is/ 
wech ghevamenende uptghewiſcht worde 2 Al 
faouden alle de godloofen met haren kerckroo⸗ 
verſchen luften berften / foo moet nochtans de 
beplichepdr des nams Godts Garen fchijn ghe⸗ 

: ven. Ende Get enis niet fender oorfake / Dat De 
Praladerre Propheteroept: O Godt / ghelijck uwen naem 

is / alſo is oock wwenlof tot m alle De eyndẽ Der 
Wat de nae- werelt. Want foo waer Godt bekent wort / Daer 
me 50D5 bee en conmen sock fre deuchden niet anbekent 

blijven / als fijn magbeuthepdt/ goethepdt/ wijſ⸗ 
heÿydt / rechtveerdicheydt /barmhertichepdt ende 
\vaerfepdt / Door de welche Wp worden ghetroc⸗ 
kern om ons gan hem te verwonderen, ende ver⸗ 
weckt om ſynen lof te bercondighen. Daerom 
dewile hem fijn heplicheyt foo grootelhck wordt 
op der aerde benomen / fo wordt ons geboden / iſt 
dat wyſe niet en connen beſchermen / dat wp 
vmmers met bidden Baer voren ſorgen. De ſom⸗ 

ben, tia is dat op ſullen begeeren Dar Sodt ſyn eere 
uchtwogte hebbe die hy weerdich is / dat de menſchen nem⸗ 

mermeer van hem en ſpreken noch dencken ſon⸗ 
der groote eerbiedinghe. Mier teghen is de ont: 
bepliginghe/ de welche altjdes Geeft veel te ghe⸗ 
mennin de werelt ghe weeft / gelijck fp oock he: 
den feer grooteljek vegneert. Ende Gier upt comt 
de noor deſes ghebedts / het welche beoogde te 
vergeefs te zijne / waert Dat de godfalichept on- 
der ons regneerde. Iſt dat de naam Gods fijn 
behoorlcke heplicheyt heeft / als hp van alle anr 
dere afgeſondert zynde geheel eerlijck is:ſo wor⸗ 
den op Gier gheboden te bidden / niet alteenlijck 
dat Godr fijnen Geplighen naem ban alle verz 
achtingge ende oneere befcherme/maer oock dat 
hy het gheheel menſchelcke geflachte tat eerbie⸗ 
dinghe dwinghe ende onderworpe. Nu dewyle 
Godt hem ſewen ons eenſdeels met leere / eenſ⸗ 
deels met wercken openbaert / foo en wort hp 
van ong niet anders abeheplicht dan als Wp 
Ber in bepde defe deelen gebe dat hem toe comt / 
ende alfaa al Wat van hem camt / aen nemen: 
ende alfo wel fijn ffrengichept als fijn goedertie: 
renheydt haren lof bp ons hebbe: want in de me⸗ 
nigertep berfchepdenhept finder wercken / heeft 
hy teeckenen ſynder eerlyckheyt uptghedruckt / 
door de welcke alle tonge te rechte tot belijdinge 
fDustofs foude beweecht worden. Aldus (al de 
Schriftuere comen behoorlijke autogitepdt bp 
ons te hebben / ende gheen uptcomfte noch ghe⸗ 
fehiedeniffe en fal ans Berhinderen Gode lof te 
gheven / den welcken Gp in den gantfchen loop 
der vegeeringen der wereldt verdient. PDederom 

Alies quaers, ſtreckt defe begheerte Gier toe / Dat alle godlooſ⸗ 
Baermeve hept die defen Geplighen naem ontheplight ende 
Gods name ontreynight vergae / ende wegh ahenamen woz: 
gutheptedt Desende Dar alle achterclap eñ (pot / Die deſe hep: 

lighmakinge verdupftert ende vermindert, ber: 
dieven worde / ende een eynde hebberende dat De 

Phu. 4.5. 

De noot (inz 
kelchept Deo 

De ſtucken 
deſer heplich⸗ 
makinghe 

Wenſchinge 

ons am behoorlck te bidden: want eer Gp ons vereerlyckt worde / als Gp alie godlooſheyt ver⸗ 
ghebiedt onſe ggebeden Gode bekent te maken / hindert ende bedwingt. 

42 De tweede begheerte is / Dat het vijche 
Gods toecome & ende hoewel defe niet nieus en 
vervaet / dwelck in de eerfte niet en zy / ſo en wort 
fp nochtans niet ſonder oorſake vã de eerſte an: 
derfchepdé : Want ifs Dat wp in defe aldergroots 
fte fake onfe flaperichept ogerleggen/ fa if: noo⸗ 
dich het gheue Dat im hem felven behoorde ſeer 
wel bekent te zijne / met vele woorden ons inte 
dzuchen, Dacromals ons vu gheboden is Godt 
te bidden/ dat hp te neder bzenge ende gantſche⸗ 
Gekte niete make al Wat ſhneñ Bepligen nacm 
ontheplieht ende befmet: foo wort daer een ander 
ghelúch gebet dat bp na het ſelve is / daer bp gez 
ftelt/te weten / Dat fijn rycke come, Ende hoe⸗ 
wel ick Dit rycke boven befcljzeven hebbe / ſoo Wil 
ickt- nochtans nu Wederom tn cote berhalen/ 
te weten: Bat Godt daer regneert/ daer De mene 
ſchen de werelt / ende het aertſche leven verach⸗ 
tien / ende hen ſelven verſaken / ende tat de rechte 
veerdichept Godts begheven om tot het hemel 
fche leven te comen, Alſoo heeft Dit vijche twee declen oe, 
Beelen: Wer eerſte / dat Godt aile de boofe begeer: (es ijs. 
ten des vleeſchs / Die bp hepaerachtentegenhem 
ſtryden / door de cracht ſyns Geeſts betere : het 
ander / dat hp alle onfe gefinthept voege tot ghe⸗ 
hoorſaemheydt finder heerfchappie, Daerom 
en houdt niemant goede orden in Dit geber / an: 
ders Dan die van hem ſelven begint / te Weten/ 
op Dat hp gherepnicht Mode Lan alle verdor⸗ 
venthept Die Den gheruften fant des rijcr Gods 
beroeren/ende De repnichept befmerten. Nu de⸗ ze pee rije 
wijle het woort Gods is ghelyck een Coninck⸗ Ke wong gee 
tche fcepter/ fa is ons hier ghebeden te bidden/ fept woz te 
dat hp aller menfehen herre ende verſtant tot FoM 
ghewillighe gehoorfaemhepdt des woorts beene 
ghe, Wet welche ghefchiet/ als hp doo de hepmez 
ſycke inghevinghe ſyns Gheeſts / de cracht (hus 
woorts bewijſt / opdat het fijn hooeheyt hebbe 
met ſulcke eere alſt perdient, Daer na moeten 
wp-tot de godloofe comen / die hartnechichlick 
eñ met bertwijfelde vafernte / ſynder heerſchap⸗ 
pie wederftaen. Zoo richt dan Gode fijn rycke 
op/ als hp de gantfche werelt vernedert / maer 
op berfchepden wijfen : Want hp temt Der ſom⸗ 
migher ftoutichept/ ende breeckt der ſammigher 
onghetemde hooveerdichept, Dit is dagelcx te 
wenſchen dat het gheſchie / op dat Godt hem cen 
ghemeynte upt alle hoecken der werelt verla⸗ 
mele/ ende De (ele vermenichvuldinge ende ver⸗ 
meerdere/met fijne gaven berrijche/de rechte eit 
behoorlycke opden onder hen be veſtighe / hieren⸗ 
teghen alle bpanden Der repner leere ende religie 
ouder de voeten worpe / haren vaet te niete mas 
ke / ende haren arbeyt te neder worpe. Wier upt 
iſt openbaer / dat de neerſticheyt om daghelicx 
voortganckte doen / ons niet en Wort te ver⸗ 
geefs aheboden: Want het en gaet nemmermeer 
foo wel met de menfehen/ dat de zonden gherep⸗ 
nucht ende verdreven Worden / ende de gheheel⸗ 
heydt ende oprechticheydt crachtichtijck blocpe. 
Maer de vervullinghe daer ban firecht haer tot „goz,15,28, 
de laetfte comſte Cheiſti / inde welcke Bodt fal 
al in allen weſen / geihck Paulus leert. Ende ale zaan drie 
fa moet dit ghebedt ons af trecken Han alle verz dingen bere 
dorventhept defer werelt / maer door vp ban Hare 
Godt afgefchepden worden / ſoo dat zijn rijcke in 
ons gheen cracht en heeft: ende moet oock mede 
ons verwecken tat neerftichepdt om het vleeſch 
te temmen 4 ende ten laetſten moet hetons tot 
berdzaechfaembepdt deg crupces onderwyſen: 
want Godt wi dat zyn rcke op de fe habe, * 

⸗ 

Onderſcher⸗ 
dingue det 
twreder bez 
geerte vande 
rerſte. 

Wat dat rije 
ke Bobs is, 

Bpſonder⸗ 
uptlegguigte 
deſer bede. 



Cap. 20. 
E bzeyt worde · Bet en moet ons oock; niet ſwaer 

zijn / dat de upt\vendighe menſche verdorven 
wort / foo verre De in wendighe vernieut wordt. 
Want dit is de conditie des rycx Gods / te we⸗ 
ten / dat hy ons ſynder eerlickheyt deelachtich 
maeckt / als Wp ons fijnder rechtveerdichept 
onderworpen. Dit gefchiet alg hp fijn licht ende 

F rd waerhept altijts met nieuwen waſdom vercla⸗ 
Boos ivete rende / Waer door de Dupftern {Te ende leugenen 
werelt. des duyvels ende fijns vjer/ moetẽ vergaẽ ende 

verſwinden / De fine befthermt / doo? de hulpe 
ſyns Geeſts tot vechtichept beweecht / ende tot 
bolherdinge berftercht : ende de godlooſe oproce 
righers der bpanden/te neder lept/ de liften ende 
het bedroch openbaert / De boofhept verhindert / 
ende de hartneckicheyt wederſtaet / tot dat hy 
ten epnde den Antechriſt doo? den Gheeſt ſyns 
monts doode / eff alle godlooſheyt door de verz 
claringhe fijnder toecomſte / wech neme. 
43 De derde begheerte ie, dat de wille Gods 

— gheſchie op der aerde gelijck in den Wemel : ende 
perbervene Hoewel dese begeerte ſyn rycke aẽgaet / ende niet 
pan de twee⸗ en can Daer ban gefchepden worden / fo en wort 
— — fp nochtans niet te vergheefs bp ſonder daer bp 

Benuan-24, Gbeftelt om onfer geovichept ende plomphept 
(ech, 17: wille / de welche niet lichtelick en vaet noch be: 

grypt War het zp / dat Bod in de werelt reg: 
neert. So en falt dan niet ongefchicht noch on: 
bequaem zyn / dat mé deſe begeerte neme alg een 
uptlegginge der voorgaẽder: (o dat God dan fal 
in De werelt Coninck weſen / alg een veghelick 
hem (elven fal den wille Bods onderworpen. 

ns ld Maer Gier en wordt niet ghehandelt van ſhnen 
Gods, waer Verborghen wille / Waer door hp alle dinghen 
ban hier ges regeert; ende tot haer epnde voecht eft befchicht. 
pane nan, Want hoewel De Dupvel ende de menfchen op 
Bepmetiene/ roerichlick drhven tegen Bod / fo weet hp nach: 
ofte, de wille tang in ſynen onbearijpelicken vaet/ niet alleen 
fons welbes liek haer ghewelt te bupgen / maer oock dat fel: 
baghens _ pe hem te onderworpen / am door hen te volbeẽ⸗ 
—— ghen dat hu heeft voorahenomen. Maer hier 
openbaerve Wort een ander wille Gods beteekent te weten / 
zu Geemooze: De welcke gewillige gehoorſaemhept epfcht. En 
sit — af — — —* ren Hert namelick met de 
epckenden/ geleken / om dat de Engelé/gelijt in den 
en °° Palm gefelpzeven is 7 gjewillichlick Gode ghe⸗ 

hoorſaem zyn / ende zijn neerftich om ne gebo: 
Pal. 103. 20. den te volbrꝛenghen. Soo moeten wy dan begee⸗ 
Der mn ia. ren / gelnck inden Wemel geen dintk en gefchietf 

anders Dan upt Den wille Gods / ende gelyck de 
Enghelen lieflick cot alle rechtichept gevoetht 
zijn / Dat oock alſo het aertrycke hen onder wo⸗ 
pen/ ende alle hartneckicheyt ende boafhept upt⸗ 

—— gheroent worde. Ende alg up dit begeeren ende 
Pe wos Hidden / ſoo verlaten wy oock alle de begheerten 
ghefehret op ouſes vleeſchs: want foo wie fijne ahefmtheden 
Decaccoen/ Gode niet over en geeft/die wederſtaet Den \wil- 
eter: De le Gods foo veel inhem ig: oant upt ons en 
B come niet dan Dat gebzechelick is: Ende weder⸗ 

om Worden Yap doop dit ghebedt gheleert ons 
felven te verfaken/op dat Bod ong na fn goet 
duncken regeere : ende niet alleenlick Dit / maer 
oock op Dat hp onfen ouden geeft ende verſtant 
te niete make eñ een nieu verſtant ende een nieu 

herte in ons ſcheppe / op dat wy ín ang geen voe: 
/ ringhe der beghcerte en ghevoelen / anders dan 

enchel cendzachtichept met ſynen witte, Ar rom: 
ma / op Dat wp niet en begeeren upt ons ſelven / 
maer op dat ſjnen Gheeſt onfe herten regeert / 
op Dat Wp door deſen inwendigen Teeraer / lee: 
ven lief hebben dat Gem behaecht/ende haten dat 
hem miſhaecht. Waer upt aack dit bolcht/ dat 
Go alle de ghefintheden ende bemegingen die te: 
gen fnen Wille ſtrüden te niete make, Wit zjn 

2 Chef: 

Onderſchey⸗ 

Het II. Boeck; _… Fol. 16. 
De drie hooft(futken det ghebets in de weleke hzet verurt 
Wp moeten alleenlick de eere Gods boor oogen vande drie 
hebben / fonder op ons felven ofte op onfe voor⸗ EE En 
deel eenighe achte te hebben het welche wp biet 5 cr bonen 
níet en moeten ſoeckẽ / hoe wel ons feer beel voor⸗ jecrss. 
deels daer upt comt : Ende hoewel alie defe din: 
gen moeten te haren tyde gefchien, oock als Wp 
Daer op niet en dencken / noch daerom wenſchen 
noch Bidden / foo moeten Wp nochtans daerom 
wenfchen ende bidden. Ende het is ons groote: 
lick noodich alfoo te Doen/ op Dat wy alſoo bez 
tupghen ende belijden dat Wp dienfiknechten 
ende kinderen Gods zijn/ fijn ecre die wy onfen 
Deere ende Dader fchuldich 3hn/ foo veel in ong 
ig) foechende / ende Waerachtichlick ende gant” 
ſchelick daer toe begeven zijnde. So dan die met 
defe abefinthept ende begeerte om Gods eere te 
voorderen / niet en bidden dat de naem Gods ge: 
heylicht worde / Dat ſyn rcke come / Dat ſynen 
wille geſchie / die en zyn niet te rekenen onder De 
kinderen ende Dienfthnechten Gods: ende gelyc 
dit alle fal gefchien tegen haren danck/ alfo falt 
hen ooc tot befchaemtbept ende verderf gefchien. 
44 Fru bolcht het tweede Deel Des ghebets / Ben inhout 
waer in Wp neder comen tot het ghene dat ons des twerdes 
nut ende voopderlich is: niet Dat wp hier de eere oonnnt dee 
Gods laten varen / de welche abelijch Paulus wPeeren. 
betupcht / wp moeten oock in het eten en drinc⸗ 1 Eoz.10.31, 
ken aenfien/ ende alleenlíc foechen dat ong voor⸗ 
derlick fg: maer wp hebben bermaent dat Daer Zie begeers 
dit onderichept is / dat De Heere de drie baozgaêz “*** 
de begheerten fonderlinghe hem felben aentrecs 
kende / ong geheel tot hem treckt/ om alſoo onfe 
liefde tot hem / ende godfalichept te beproeven. 
Daer nae laet hp oock toe/ dat wp oock onfe ep: 
ghen voordeel foecken / maer nochtans op deſe 
conditie / dat Wp geen dinck Loo? ons en begee⸗ 
ren anders dan tot Dit epnde/te Weten/ dat door 
alle de weldaden Die hy aen ong bewift/fiju cere 
verclaert worde: Want Daer en is gheen dinck 
rechter noch redelicker / dan dat wp hem leven 
ende hem flerben. Booꝛt in Dit ghebedt begee: vinden ters 
ten wp alle dingen int gemepu die den lichame er verser 
in defe werelt noodich zyn: niet alleentic Dat Wp Gom.14.5. 
geſpijſt eñ gekleet worden / maer oock al wat hp Sat. 2-20. 
voopfiet ons nut te zijne / op dat Wp one broot 
in bede eten. Met melk gebet Wp int corte ons 
(elven finder fopge overgeben/efi fijnder vobeſie⸗ 
ninghe bevelen / dat hp ons boede/ onderijoude/ 
erde beware. Want onfe feer goede Daer ale: Daerin 
weerdicht oock onfe lichaem tot fn getroutwia: Bors 
heyt ende bewaringhe aen te nemen / op dat GP groote goee 
onfe gheloove doo? Die kleyne Dinghen oeffene: dertierthert 
dewile wp alle dinck tot een bryſe Groots ende 
gen druppel waters toe) ban hem bermachten. N 
Want dewijle onfe verdraeptheyt ſulcx is / dat Ons mifbere 
wp meer door De ſorchvuldicheyt des vieeſchs trouwen. 
dan Ber ziele beweecht ende ghequelt worden / 
fo zijnder vele Die de Dingen Die de ziele aengaen/ 
Gode wel betrouwen / eñ nochtans vooꝛ het lie 
chaem noch ſorchvuldich zijn / eñ noch bevreeſt 
zn wat ſy ſullen eten / ofte waer mede fp ſullen 
gekleet worden: ende beven alg (p niet overvloe⸗ 
dichlick Wijn ende koorn ende olie Boo? handen 
en hebben. Soo beele grooter achte hebben wp 
op De berganchelicke ſchaduwe deſes levens, 
dan op de eeuwighe onfterffelichhept. Maer die 
op od betroumende / de ſorghe des lichaems 
hebben eenmael afabelept / Die verwachten ters 
ftont oock mede ban hem de dinghen Die meers 
der zijn / oock de falichept eft het ecumige leben. 
Daerom en iff geẽ Klepn oeffeninge des geloofs / 
dat Wp Die Dinge van God hopen eñ verwach⸗ 
ten/die ong anders fo ſeer benauwẽ:ende wp en 

Ff — hebben 



* 

Cap. zo, 
Gebben. gheenen kleynen voortganck ghedaen / 
aldwp defe onghelod bicheyt / die bpnae in aller 
menſchen beenen ende merch ſteeckt / afgheleyt 
hebben. Voort dat ſommighe philoſopheren 
ban Den ſuperſubſtantialen broode dat en dunct 
mp niet feet wel over een te comen met Der rep: 
ninghe Cheiſti: ja waert dat wp niet het ampt 
eens voeſteraers ooc in Dit ſterffelic leven Gode 
toe en fctyzeoë/ fo foude Dit een creupel gebet zijn. 
De reden Die fp bp brenghen / is veel te onhey⸗ 
lich / te weten / dat het niet en betaemt Dat de hin: 
deren Gods die behooren geeſtelick te zijne! niet 
alleenlick haer herte en ſtellen tot aertſche ſorch⸗ 
Buldtehept / maer oock Bod met hen Daer in 
berwerren.3Paer dat is ghelyck of fn ſegghen 
ende varderiicke gonfte niet ooc in den lyflicken 
nootd2uft haren ſchyn en gave : ende ghelyck of 
te vergheefs gheſchzeven Ware / dat de godſalig⸗ 
bept heeft beloften/ niet alleenlijk deg toecamen= 
Den levens / maer oock deg tegenwoordighen lez 

Waerom de Vens, Ende hoewel der vergevinghe der zonden 
begeerre DEB Deel meer te achten is / dan het voedtſel des 
Dsg oe lichaems / foo heeft nochtans Cheiſtus Get gene 
bergevingde Dat minder was / eerſt geſtelt om ang bp trap: 

Der zouden penop te lepden tot de andere twee begheerten / 
Baer, Die epghentlich het Wemelfche leven aengaen : 

ende Gp comt Gier in onſer traeghept te hulpe. 

Waerom dat Wp ghebiet ons te begheeren onfe broot / op dat 

Wat dooz 
ber broot 
Ber: aEN 
wort. 

1Tim ·. 4.3. 

herome wyte vrede zijn met de mate Die de hemelſche 
— — Wader gheweerdicht ons upt te deelen / ende Dat 

mp daag geene ongeoorlofde middelen ghewin 
en foechen. Hierentuſſchen maeten Wp weten/ 
dat het onſe wordt dooe ſjn gifteswant onfe ber: 

Hebis.26.20. puft noch acbept/ noch hant gele Moſes fept) 
en vererijghen ong geen dich doo? haer ſelven / 
als de zeghen des Beeren Daer niet bp en is. Ja 
ſelfs overbloedichept Des bzoots en foude ons 
niet een hap? helpen / waert dat het nier door 
Gods hulpe tot voedtfel verandert en worde. 
Ende daerom is defe mildichept Gods / alſoo 
Wel den rijcken als den armen noodich: ant 
of ſchoon hare kelders ende ſchueren vol zijn / ſo 
fouden fp nochtans dorre ende pdel worden el 
beſwijcken waert Dat fp niet dooy Gods gena- 
de haer boot en gebeupekten. Met dat woor⸗ 

Daeromdat Deken heden,ofte alle daghen. Item dagbelicxs 

tmp binden: wort de onmatighe begheerte der vergauckelic⸗ 
hedẽ ofte vas Ker Dingen ghetoont ende wederhouden / met 
geler beoot. De welche Wp pleghen veeltefeer ontſteken te 

zijne / ende tot de welche oock noch ander quaet 
tomt, Want als wy obervloedichept hebben 
foo breken wy gierichlick upt tot wellnft, ende 
gheneuchte / ende verheffinghe / ende tot. ander 
overdaet, Dacram Wozdt ons alteenlick gebo: 
Dente begeeren ende epfchen foo veel als ous 
noodich is /eñ alg voor eenen Dachy/ betrouwen: 
De dat de hemelſche Dader/alg hp ons heden ge: 
vocdt Geeft / oock morghen niet en fal verlaten. 
Sedan hoe graot de overdloedichept zu Die wy 
hebben, jae dock als onfe fchueren ende kelders 
vervult zijn/ fo moeten Wp nochtans altúts om 
onfe daghelickſche broot bidden: want Wp. moer 
ten fekerlick weten / dat alle het goet niet en is / 
ten zp dat God het door ſynen zegen fauder op: 
houden vruchtbaer maeckt ; ende Dat oock dat 
felipe goet dat wp hebben in onſe handen / niet 
ſelfs anfe en ig /anders dan ſoo verre als hp ons 

Delcke ig te aller uren een Deelen Daer Lan geeft / ende laet 
metbeerliche gebruycken · Ende dewile de menſche daoe fijn 
zemelen hooveerdicheyt Dit niet en can Herftaen / foo bez 
— tuycht de Deere dat hp een ſonderlick bewijs tot 
ss alle thden gegheven heeft als hy ſyn volck beeft 
Deuts3.3e in de woeſtyne met Panna ghevoedt / om ons 

daer door te vermanen Dat de menſche niet al⸗ 

Teeringe/ 
Die upt deſe 
bede blocpet. 

gee — 

Hoe de ghenade Chriftiontfanghen wort, 
leenlick en leeft door bzoot / maer meer Door alle naars. a 
woort dat upt (nen mont comt. act Ds te ——— 
hennen gegeven wort / dat het alleen fijn cracht 
is / waer Dao? ante leven ende ſterckte wordt ans 
derhouden: Hoewel tp ans Die daag lichamelicke 
pb a middelen toe Dient. Gelyck hj 

ic pleecht daar een cantrarp bewijs te on: 
der wijfen /als bp de fferchie ef(getije hy ſpeeeet wijs. bes 
Den ſtock des broots baeelst/ fo wanneer het hem 
belieft / te weten/ op dat de gheue die cten (daoz 
honger befwijchen: ende Die drinchen dao? dor ft 
verdorren. Die met den daghelickſchen broode 
niet te bzede en zijn / maer door ongebanden bez 
geerlichept ſtaen na gaet fonder epnde:: ofte daor 
haer overvloedichept fadt / ofte doo? haer groot 
goet geruft zijn/ende nachtans God met dit ger Levit. 6.26, 
bet aenroepen/ die en Doen niet anders/ dan dat Twecder len 
fp met Gon {potten Want de eerfte hier van) zeflacutchart 
bidden Dat (p niet en begeeren te bererngen } jae Wefsben 
Daer boo? fp hen feer grouwen / te Weten/allcenz zere hens 
Úic dagelicx bzoot te hebben: ende ſo decken haer fonvispen. 
gierictept fo beel fp connen voor God, daer een 
waerachtich gebet beljao2t het gantſche herte / 
ende al wat daer in verborgen is voor ad upt 
te ſtorten · De andere bidden eñ eyſchen he gene 
dat fp ban God niet en verwachten / te meten/ 3 
fp mepnen dat fp het nu hebben. Dat het ghe In wat f 
naemt wordt onfe/ daer in wordt de mildictiept aa: pet bzobe 
Gods ( gelijck geſeyt iste meer verclaer / waer ouiegenacmt 
Booz het onfe wort dat ons doo? gheen recht rac Wort. 
en comt.: Nochtans en ig het niet te verworpen 
Dat boven ghemeldet ig / te weten / Dat daoz Dik 
Woot onfe , beteeckent wort broot dat dao? onz 
fen oprechten ende onfthadelicken arbept / ende 
niet doo? bedroch ofte roof / vercregẽ en is:want 
al Wat Wp door eens anders ſchade vercryen / 
Dat is altyte vꝛeemde cit niet onſe · Als wy bide 
den dat hei ons ghegheven worde / Daer door 33 
wordt bedunt / dat het een enckel eñ onverdiende get onsurgez 
gave Gods ig, van waer het ons oock comt/ ben wordt. 
goc alft aldermeeft fchijnt door onſe coufte/ ofte 
vernuft gheſocht / ende Dao? onfen harden verz 
creghen te zijne: want dat onfe arbept Loop: poe: 
dichlick gelucht: dat comt door ſynẽ zegen alick. 
45 „acer nae volcht / Pergeeft ons onte ſchul⸗ me vereeni⸗ 
den ende met defe ende de navolghende begeerte guize vau be 
heeft Chziftus int corte vervaet / al wat tor het fe bofte bebe 
ceu\wighe leven dient : gelipeh het geeft lich wer: Borgperve. 
bont /-dat God tot falichept ſynder Bentepnte 
gemaeckt heeft / is alleenlick in deſe twee Deelen 
abeleghen /. te weten: Ick falmijne wetten in zer, 3,33, 
Hhaer herte ſchryven / ende fal haerder onrecht⸗ cuve 338 
beerdichept ghenadich weten. Bier begint & liz 
ftus van verghevinghe der zonden „ende Daer na 
ftelt hp de ander ghenade daer byte weten / Dat 
God ous daor de cracht fijns Gheeſts beſcher⸗ 
me / ende Daag fijn hulpe onderhoude / op dat wy 
onverwonnen blijven ffaende tegen alle verſoec⸗ 
kingen. De zonden noemt hy feljulden/ ont Dat WBaerom dat 
wp ſchuldich zijn Daer ban geftraft te worden / * es 
ende en fouden gheenſins connen voor de ſeipe ino A 
voldoen / ten ware datſe daa? Defe verglevingle zom, 5.24. 
betaelt worden: welche verghevinghe camt UPE 
fijn onberdiende barmherticheyt / als hp deie 
ſchult mildelick uptwiſcht / geen betalughe van …,  ‚o- 
ons nemende / maer hem felven door fijn barm⸗ „°° 
bertichept boldaende in Chriſto / die hem telben + Tegen defe 
eenmael Geeft tot betalinghe geheven. + Daer: bede (ondigë 
om die betrouwen dat daa? hare ofte anderer stens ge1oe 
menſchen verdienſte wort Bad voſdoẽ / cũ dat DE nen vat Gone 
bergebinge der zoden door ſulcke voldoeningen can bolbaen 
gekocht ofte vergalden wort die en zijn Defer onz te ofer: 
berdienderdgevinge niet deelachtig:ch als (p op nrzer anverg 
Defe Wijte God aẽroepẽ / ſo en doẽ fp anders Le berdienften, , 

an 

p Ende boort 

Waerom wy 



Cap. 20. 
Dan dat fp hare befchulbinghe hantteeckenen/ 

aiae haer verdoeminghe door hare eyghen ghe⸗ 
tuygheniſſe verſeghelen. Want fp bekennen hen 
felven ſchuldenaers te zijne/ten zy Dat fp door de 
Weldact Der verghevinghe ghequht worden / dez 
welche fp nochtans niet en ontfanghen / maer 
meer verworpen ende verachten / demile fp ha: 

re berdienften ende Loldeeninghen Gode in de 
hant fleken. Mant aldus en foecken fp niet fijn 

Een: Die barmbertichept maer beroepen fn oogdeel. Eñ 
barre de ghene die droomen ſulcke volmaechthept te 
geor bzaomé 
—— vinge te bidden / die moghen ſulcke Diſcipulen 
neemt DAP „ ebben) Doo? Der welcher oorjochinghe fp bez 
oe bade Wecht Worden om te bedzieghen : maer het 
bergebingije Moet ons openbaer zijn / dat alle de Diſcipu⸗ 
Der zonden. len Die fp getrygen / Chriſto ontnomen worden: 

want hp leert eenen pegelicken fijn fchult beken: 
nen / ende en ontfangt niemant dan ſondaers: 
nict Dat lp de zondẽ Hoedt doo? puymſtryckn⸗ 
ghe / maer om Dat hp wiſte dat de gheloovighe 
nemmermeer gantſchelick de ghebzehen haers 

Waeromvat vleeſch af gelept en hebben / maer blijven altĳjts 
pe uptverco⸗ des oordeels Gods fclhuldich. Wy moeten wel 
ven in deſen 

Werger bot: Dat wp al wat wp behooren gedaen Gebbende/ 
maecktteot ONS mochten \macrachte:ick boor God verblijz 
ruet en gera⸗ den / dat wp fupber ende repn zyn van alie ſmet⸗ 
aad te : maer dewhle het Bode behaecht fijn beelt in 

: ons wepnielj te ſamẽ te vermaken / ſo dat altyts 
ceniatje mette in onfe vleeſch blijft: ſoo en moe: 

De Liberth⸗ EEF Wp deſe remedie ende hulpe niet verachten, 
nenvalsdzeo: PftDat Cheiſtus door ſyn authozitept die hem 
mers van des Gan den Dader gegeven ig / ons gebiet alle onfe 
fe vokmazct: leden lanck em bergevinge der zonden te biddẽ / 
Broertern ie fal defe nieuwe meeſters verdzagen die daa? 

bet deckſel der volmaechter onnoofelbept/ ſoec⸗ 
ken de oogen der eenvoudiger te verblinden/ om 
Dat fp fouden betrouwen dat fp connen Han alle 
zonden bep worden > Wet welcke na de getupgez 
niffe Joannis niet anders en is / dan God leu: 
ghenachtich maken. Dooꝛ defen (elven middel 
Woet het berbont Gods / dwelck onfe falighept 
vervaet / Doo? defe boeven verſcheurt ende van 
eenen deele berooft / ende alfa tat den gront verz 
krenckt. ®e welcke niet alleenlic haer booſheyt 
en bewyiſen / de dingen ſcheydende Die ſo vaſt aen 
malcanderen hangen: maer oock haer godlooſ⸗ 
heyt ende weeethept / de ellendige zielen tat ver: 
twiyfelinge ende wanhope dringhende Boven 
deſe zijn fp hen ſelven ende haers gelycken onge⸗ 
trouwe / een flaperichept ende luphept hen aen⸗ 

Ber ſelven brenghende / Die gantſchelitk tegen te barmher⸗ 
—— titheyt Gods ſtrt. Dat fp ons teghen worpen 
Peantmoort, Dat fp De toecomſte des rijke Gods begeerende/ 

oock mede begheeren dat De zonde wech gheno⸗ 
men worde: dar fs beel te kinderlick: want in de 
eerſte tafel des gebets ot ons de opperfte vol⸗ 
maechthept / maer hier onfe fmachbept voorge⸗ 
ftelt. Aldus comen deſe twee deelé wel met mal: 
tanderen over een / te Weten / Dat Wp dacr nae 
ſtaende dacr toe Wp begheeren te comen) dere 
medien Die onfe naotepfcht/ niet en vergheten 

qu wat ber hoch berachten. Cen laetſten / wy begeeren dat 
fant abefept onfe ſchulden vergeven worden / ghelyck won fel: 
worr/Dar ME ve onfen fchuldenaren gergeven: dat ië/gheljck 
— tes UD eenen pegelicken fparen ende vergeven / van 
gen ons miſ⸗ welcken wp in eenighe fake zyn gehindert / ofte 
daen Gebben. Doo? werck ofte doo? woort qualick ofte ſchan⸗ 

delick gefjandelt. Niet dat wy de fchult der zon: 
de vergheven / het welche Gode alleen toe comt: 
maer onfe verghevinghe ig dat wp de toomig: 
heyt / den haet/ ende de begheerte der wracke upt 
onſe herte doen / ende het onrecht Dat ong gedaen 

Het III. Boeck. 

hebben / Dat hen niet noodich en pom verghe⸗ 

wenſchen ende oock neerftelick daer nae ffaen/ | 

Fol. 170 
is / getwillichliek bergeten. Daerom en moeten ra 430250 op om geen bergebinge der zonden bidden) ten Fat tu.6.14 
3p Dat Wp oock ſelve eenen pegelicken vergeven War.sezs, 
die ons onrecht doet ofte gedacn heeft. Ende ift 
dat Wp eenigen haet in ons beouden/ ofte Waz 
ke ſoecken / ende dencken doo? wat oorſane wp 
mochten hinder doen: jac ift Dat Mp niet cn ars 
bepden om ons met onfe bpanden tc verfoenen/ 
ende hen alle goet te doen / fo betupgen wp God 
doop Dit ghebet / dat hp ons onfe zon den niet en 
bergebe, Want wp begeeren dat hp ong berge Hoe befecone be ghelch wp anderen vergheven. Haer dit it Ditio te ber” bidden dat hp ons niet en berabeven, iff dat Wp 8 
niet en vergheven. Daerom die fulck zijn; Wat 
vercrygẽ fp dooz haer gebet/ anders dan (maer= 
der oopdeel,? Cen laetften moeten wp aenmerez 
Ken dat defe conditie / dat hp ons vergeve gelyck 
Wp vergeven / niet en wort daer bp gheſtelt / om 
dat onſe vergevinge Die Wp anderẽ doen Gods 
vergevinge verdient / gelijck of onfe vergebinge 
Die Wp doen / de oorſake Ware! maerom vp verz 
gebinge van Bod gecrijgê. Maer de Heere heeft 
met Dit Woot eenfdeelg Willen de kranchtept 
onfes gheloofs bertrooften : want hp beeft dat 
als een teecken daer bp geftelt/op dat wp weten 
dat wp fa fekerlick bergevinge der zonden Gebs 
ben/als wp ſeker zjn dat Wp anderen vergebẽ: 
fo verre onfe herte van alle haet/ nit eñ \uraecz 
gierichept / pdel ende repn is Eenſdeels heeft hj 
de gene Die haeftich tat wrake/ ende on bewege⸗ 
lick tot verghevinghe / hartneckichlick vyant⸗ 
fchap voeren / ende de berbolahenthept die ſy be⸗ 
geeren te ontgaen / ſelve tegen andere behouden 
ende bewiſen / door Dit teecken upt den ghetale 
der kinderen Gods uptahefchzapt f op dat fp 
niet beftaen hem alg haren Dader aen te voepé: 
het welche oack ig claerlick bp Wueam doop de Luc.11.4. 46 Woogden Lhzifti uptghedruckt. 
46 Det fefte ghebet ( ghelchk wp gheſept heb⸗ Daan ben) comt over een *het Die belofte van De Wet pencien eee, Gods in onfe herten te fchzijven. Maer dewijte dze vuncten. 
Wp Bode niet ghehoorſaem en zn fander ghe⸗ er 
duerighen krijch ende waren ſtryt / (aa bidden Hb: *rro- 
wy hier om met wapenen voorſien / ende met Epbef.6. 12e 
hulpe befchermt te worden / op dat wp moghen 
overwinnen. Bier Dao? Wozben wy vermaent 
dat ons niet alleenlick de ghenade des hepligen 
Geeſts noodich en is / om anfe herten van bin: 
nen tot gehoorſaemheyt Gode te vermorwen / 
bupghen ende bewegen: maer dat ons ooch fijn - 
hulpe noodich is / op dat hp ons onverwinne⸗ 
lich make teghen alle bedrieghelicke liften / ende 
gheweldighe ſtryden des Dupvels. Daer zijn Eernetiek 
bele ende menigherlen verfoechtngben. Want de Waztbewmefen boofe ghedachten des herten die ons tot over: garpen ienie 
tredinghe der Wet verwecken / + de welche ong bechtinghen 
van onſe epghen begheerlickheyt / ofte van den ver ſoec⸗ 
Bupvel worden m ghegheven ende verwecin / HIST, Pi 
zĳn verfdechtngen : Endede dingen die in haer berkeerdegez 
natuere niet quaet en 3jn / + mo2den nochtang dachten veg 
gerfoeckingen door De liften des dupvelsg / als (p Rien ok 
alfo boog onfe oogen gebracht worden! “dat mp crime 15. 
daer doo? afghetrocken oden ban God/ ofte + smar.4.13 
ban hem af\wdeken. Ende defe verfoechinahen ,: Eber3-s- zijn ter rechter ofte ter (lincher zijden. Ter vech- migpere vas 
ter 5ijde fijn rjckdom / macht / ende eere/doo2 det Sa: hansore 
welcker fchoonbept ende goeden ſchyn welcken ter vecbrevert fp uptgeben / de menfchen gemepntick alfa ber Ser Michon, 
blint) ende door der felver behagelichhept alfaa iere. 
berlockt worden / Dat fp door fulcke verftrickins 
ghen ghevanghen / ende door ſulcke foetighent 
dzonchen zijnde / haren God vergheten. Ter 
flincher zoden fijn armoede! hande) verfmact: 
bept/ —— fn — 

ĳ ende 



Cap. 20. 
ende ſwaricheyt de Herten aferaecht zynde / het 
betrouwen ende de hope verlaten / ende ten laet: 
ffen ban God gantfchelick vervreemt worden. 

Pet 2. panet Soa bidden wp Bod onfen Dader / dat hp ong 
Ld / — boor Dee tweerley verſoeckingen / die doo? onſe 

Bere tee. epghjen begfeerlicktept in ang ontfteken / ofte 
orben/te Door deg Dupvelg liftiehept ons voorgeſtelt zijn: 

feggenis. de teal ons ffrijden niet en late af\wijchen noch 

bverwonnen worden· Maer dat Gp liever ons 

Daa? fn hant onderhoude ende oprichte : op Dat 
wp door ſyn cracht ſterck zijnde / mogten tegen 

allen aenloop des booſen vvants Ha blijven 

fEaende / wat ghedachten het oock zijn die hp m 

onfe herte fendt. Bovẽ defen dat wp al wat ons 

op bepde zijden wordt voorgeftelt / wel eñ vecht 

ghebruycken: dat is / dat Wp niet opgheblaſen 

en Worden Hao? voorſpoet / noch verflagen DOO? 

Bp èn diddk tenúgenfpoet. A2ochtang en binden wy hier nict/ 

mier nar we pat hp ous gantfchelick gheene verſoeckinghen 

telen (OUDE or fact ghevoelen / dewile Wp meer noot hebben ber ; 
—— Baer boo ghepinft/ gheprickelt ende verweckt 

eeftacnoe tetmozden/ op dat up niet te lup ende ſlaperich 
— en zyn. Want David en Geeft niet ſonder dorſa

⸗ 

3 ke begeert verſocht te worden: nch de eere 

mate en berfoecht de 

D tt. ze 

— 13: ie kinahe/ende andere verdziet cafint. Moer 

1 AAaer WE verdett anders dan de Dupvel, Be Dupvel vers 
begeeren dat fgecht om te werderben/verdaemen/ende beſtha⸗ 
en lepoe in oe Men 3 maer God omde Ì 

berfveckingë een bewijg te hebben van haer oprechtichept / eñ 

Beg Satans om door veffeninghe te verſtercken: Prem om 

haer vleefch te dooden / upt te terren / ende unt te 

branden / het welche te dertel eñ ffout (oude We: 
fen } orde het niet op defe wife bedwanghen: 

eBoven deſen de duyvel befpeingt ons alg wp 

„an 
eer — overoalle: maer God geeft uyttom⸗ 

fte met de verſoeckinghe / op dat De ſyne carmen 

Det z. puntt WÜtfamelick berdzagen al Wat hp hen toe fendt, 

Plmrebar Of ap dooz het woort quaet, Den dupbel ver⸗ 
bië boofen ie, ffaen ofte de zonde / Daer is eer weynich aen ge: 

Ieghen. De dupvel is twel ſelve de bpant die ons 
foecht het leben te benemen) maer hp is met de 

Be ſomma zonde ghewapent tat onfe verderf. Soo is dan 

deſer bede. Dir onfe begheerte / dat Wp door gheene verfoec: 
fingfen averwannen noch overvallen en wor 

den: maer dat mp daor Be cracht des Beeren ter 

ghen alte crachten Die ons teghenſtaen / door de 

elchke wp befireden worden / moghen ſtercke⸗ 
ich ſtaen: dwelck is dao? De verſoekingen niet 
pverwmonnen wmozden/ op Dat Wp ín fijne bewa⸗ 

ringhe ende getrouwichept aengenomen / ende 
Booz fijn beſcherminghe geruft zjnde / boven de 

zonde / De daat/ de poozten der hellen / ende Get 

gantſche riche des Dupvels blijven onverwon⸗ 

nen ſtoende / dwelck is van Den booſen ver⸗ 
joſt worden · Ende hier in meeten wy neerſtich⸗ 

licht aenmerchen / dat het onfe matht niet enis 

tegen den duyvel Die ſo machtich is te ſtrüden / 

noch fijn cracht ende ghewelt te verdraghen · 

Bant anders ſouden Wy te vergeefs ende ſpot⸗ 

tichtich van God eyſſchen / dat Wp te huys in 

ons felven hadden. Poorwaer die op hen ſelven 

betrouwende / hen tor fulchen krych berepden / 

Dieen berftaen niet genoch hoe ſterck ende hoe 

feer ͤhewapent de vpant ig / daer teghen ſy te 

Doen hebben, Maer nu begheeren wp verloſt te 

Worden Ban fijn macht / al upt den mupl eens 

uptfinigen ende rafenden leeus / doo? des welc 

Kers tanden ende claeuwen op terftont (ouden 
gerfcheurt ende verſlonden Worden / Waert dat 
pe Weere ans niet midden upt der doot en verlo 
fes ende weten nochtans hlerentuſſchen / ift dat 

z Pet.2.9- 
1 Pet. 5de 

B ae nooBi:h 
fp 13. 

+ Pet.s 8. 

| 

| 

fine niet daghelicks fonder 002 | heyt epaentlic de oorſake is aller berfoehirgen 

fate) ais hoſe doot ſchande / armoede verdruc⸗ | Die on overwinnen: cf Dat fp daerom de ſchult 
God | dzaecht. Ende Jacobus en Mil oeck anders niet 

| 
fine te bepzoeven/ ende , 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 
be Heere ons wil bp ſtaen / ende voor Ong ſtrij⸗ Pfal-6a. 14° 
den/als wp fille zijn: fo fullê Wp ah 
fijn cracht/cracht Doen. Vndere moghen / ifkDat Der poorp- 
ſy millen / op de macht haers epghen goetdumt: moet = fuz 
hens betrouwen / die fp mepnen te hebben : het verfiucurt. 
falong ghenoech zijn dat Wp door de cenighe 
cracht Gods ſtaen ende ſterc zijn. Deſe begeerte 
Berbaet meer Dau fp in het eerftc aenften ſchnt. 
Want iſt dat de Gheeſt Gods onſe ſterckte is / 
em den ſtrijt teghen Den dupvel te ſtryden / fa en 
ſullen wp niet connen overwinnen / eer Wp met 
Dien Gheeſt vervult zijnde / alle ſwackheyt ons 
fes bleefchg ſullen afahelept hebben. Baerom 
als wp bidden am Lan den dupvel ende ban det 
zonde verloſt te worden / foa bidden Wp om ons 
bertuffchen met nieuwen wafdom der genaden 
Gods verrijcht te worden / tot Dat wp voltome⸗ 
De Ib mede mend abu í over alle quaet 
triumpbecen. Het ſchynt den ſommigen hart te s… 
zine / dat wy Got bidden dat hp pee niet en Ait imat mes 
brenghe ín verſoeckinghen / dewijle bet teghen gefept wort / 
fn natuere ig dat hp ons foude berfoechen / gez x maat in 
ek Jatobus Tbetúpeht. Baer dit ig nu cenfr Berloechmge 
Deels verclaert/te Weten / dat onfe begheerlick⸗ + — 

Sy beſtraft 

Sp verbaet 
bele uptgeles 
fen ſaken. 

ſeggen / dan bat Wy te vergeefs eñ t'onrechte die 
zanden Boze toe ſchryven / De welcke Wp bes 
dwongen worden ons felven toe te rekenen / bee 
wijle Wp ons felven daer in (chiuldich bekennen; _ 
Waer Dies niet te min can Bod Wanneer het Fom, ,26. 

‚hem belieft / ons den dupvele onderworpen / in 

Wapent ende onberept sijn/ op Dat bp ons, 

eenen vereerden ſin worpende / ende in ſchan⸗ 
delicke begeerten / eñ alfo in berfoechingen bzens 
gẽ / ende Dat wel doop fijn rechtveerdich oordeel) 
maer het welcke nochtans dickmael verborgen 
ig : want dichmael is bp de menfchen een oorſa⸗ 
he berbozgen/ be welche nochtans bp God (cker 
ig. Wacr upt berftaÊ woꝛt / dat het geene onep? 
gen Wife van ſpreken enis / ift Dot op wel bers 
facen Dat hp niet fonder aorfakefoo dickmael 
dreycht / dat het ſullen ſeker bewſingen fijnder 
wꝛake weſẽ / als De verworpene ſullen met blint⸗ 
hept eñ verhartheyt des herten geſlagen wordẽ. 
47 Deſe deie ghebeden met De welcke op ſon⸗ mefe laetſte 
derlinghe ons ſeſven ende alle het onſe Gode be⸗ drie bene bee 
velen / bewijfen claerlick dat tp boven ghefept WILT A Lee 
hebben tre weten / dat de gebeven der Chriſtenen oij-benen bes 
moeten ghemepn Zin / ende tot ghemephe ſtich⸗ boozt opentz 
tinghe der Gemepnte/ ende tot gemepne Leucht ke abh De 
per gemepnfehap der gelaovwigen dienen. Want sip hoen 
een pegelick en bide nier dat hem fonderlic Mat + Beet. 38. 
gegeven wort: maer op bidden alle int gemepn Ende 35- 
em Daafelier broot / Om verghevinghe der zone 
den / Dat op niet ghebzacht en worden ín here 
ſoeckinghe / ende Dat wy Ban den boofen verloſt 
moden. Boven Defer: word de oorſake daer by et aen⸗ 
gheſtelt / waerom wy ſulcke ſtoutichept om te agfivan 
bidden / ende ſult een betrouwẽ om te bererijgen het abeber 

hebben: de welche horwel ſy in de Tathnſche ter Beeren 
eremplaren niet en is / fo cort fp nochtans bier Ve Erove 
bequamelic aver cen / Dat fp niet en behoort ach⸗ ven bzpmoee 
ter ghelaten te worden / te weten / Dat het rijche archerr me 
erde De macht / ende de eerlickheyt hem toe cor OE eros 
men / van eeuwicheyt tot eeumichept. Wit is de wen om oute 
volcomen ende vafte rufte onſes geloofs. Want orgdertre te 

waert dat onfe gebeden moeften door onfe ber: Beken 
dienften Bode vengheraem worden / ie faude jest 112.13 
dorven cernmael ſhnen mant Loer God op Doen? 1 4.36,37- 

Maer nu / of wp ſchoon de alder-cllendichtte 
zin / of wp fchoon de alderonweerdichſte zin} 
effchoon niet pgijfetich in ons en is / foo en ſal 
ang nochtans vemmermeer oo noch} 

jetrous 



Cap. 20. 

Pat bat 
WaozBcken 
Amen » te ſeg⸗ 
gjen is. 

Mebze: 6e 18- 

Fu dit for⸗ 
giutaer DES 
ghebets / IS 
ons al bes 
ſchreven wat 

Het IT. Boeck: «7 9 

betrouwen ont te bidden gebreken / dewhle on: 
fen Dader fijn rijcke / macht ende eerlichept nict 
en can ontiiomen worden · Cen laetften Wordt 
Daer bp geftelt / Amen / met welck woordeken 
de vpericheyt der begeerte om te bercrijghen dat 
wy begheert hebben/ wordt upt ghedruckt / ende 
onſe hope beveſticht / Dat Wp dat alle nu vertre⸗ 
gfen hebben / ende Dat het ons fonder twijfel fal 
ghegheven moden : de mijle Get ons van Bodt 
belooft is / de welcke niet lieghen en can Ende 
dit comt over een met De forme des ghebedts die 
ick boven verhaelt hebbe / te weten: Doet het 
Deere om uwes naems Wille / ende niet am on 
fent ofte anfer rechtveerdicheyt Wille. Want als 
De Heplighen alte bidden / ſoo en verclaren fp 
niet alleenlif Get epade waerom fps bidden / maer 
befennen each Wen ſelven anweerdich verhoort 
te oden / ten 3p dat Godt oorfale neme upt 
hem ſelve: ende dat haer betrouwen dat fp heb: 
ben om verhoogt te worden / fkact alleenlik op de 
nature Gods. OG, 
48 Dier Gebben wy al Wat wp God bidden 
moeten / ende oock moghen ons in defe forme 
beſchreven / als im eenen regel des gebets dre ons 
is ghegeven Ban anfe alderbeften meefter Chri 

in een ſomma vervaet ig 5 ende heeel aft ghe⸗ 
beden andere moorden hebben / dat nochtans de 
fin niet anders en zp. Os deſe Wijf? comen alle 
de gebeden die in de Schriftuere geleſen worden / 
ende Bie unt de Godſalige herten comen / fonder 
tmöfel met defe ſomma over gens Men fal voor 
maer geen gebet binden dat fa volmaeckt zy als 
Dit vcel min fal men eenich vinder Dat ditte 
bovengacts Wier in en is geen dinck vergeten. 
Dat tot Gods lof mach Bedacht / noch dat eeniz 
ghen menſche tot fijn Boordeel mach in den ſin 
comen, Ende alle dinck is hier in fao volmaeck⸗ 
telick begrepen / dat te techte eenen yeghelicken 
de hope benomen zy pet beterd te verfoechen. An 
ſomma / Wp fullen ahedachtich zijn Dat die de 
leere des wyſhent Gods is / de welche gheleert 
heeft Dat fp wilde:ende fp heeft Willen leeren dat 
noodich Mag. 
5o Ende hoewel boen Gefept is/ dat Wp mat: 
ten altúts onfe herten tot God opheffen ende 
ſuchten / Kende ſonder ophoudé bidden:nochtans 
dewijle onſe ſwackheyt fo groot ig / Dat fp moet 
met vele behulpingen onderhouden worden / eude 

onſe flaperichept ende plomphept ſulcx ig; dat (p 
moet met prickelẽ verweckt wordẽ: ſo is het be⸗ 

VII: 
Sommighe 
circomftane 
tien eude om⸗ 
fraudiggeden 
zijn ndodigh 
aen te mers? 
ken. 
1. Ban de bez 
gel iughe der 

top van ov fla! Den welcken dé Vader ous heeft tot eenen | guaem dar een pegelick hem felven tar oeffenin: fonderlingbe — 
moeten / en Lceraer ghegeven / ende den welcken alieen hp ghe ſreckere uren fette / de welche hp nier en laet uren tot Gek 
megen begee⸗ 
en ren. 
Matth. 17. 5. 

wil gehodet hebben · Want Gp heeft altijt, God ' fonder bidden door lyden / ende in de welcke alle rk 
zinde / de eeuwighe wyſhent Gods gheweeſt / De gheſſntheden des herten gantſchelick daer IN zom. 12, 

18, 2 

12e. 
Fiâr. 5. ende meniehe gerno2den zijnde / is hy ben men: | bekommert zin : te weten / des morghens al col, s.2. 
ief KAPEL ſchen tot eenen Enghel des grooten raets ahe , mp op ſtaen / eer Wp tet onfe dachwere aaen/alg te Chef. sid, 

oratione ad 

geben. Ende dir gebed is alle fins fo volmaeckt Wp gaen fitten om te eten, alg Wp door den 
Dat al wat vreemt daer Ban is / ende niet en can | zeghen des Beeren geboedt 
Daer ouder begrepen worden / ongodlick is ende ventot rufte geben. · Maer 

Vide Aug. de Niet weerdich Bode aengenaemte zijne Want | dat oock dit niet en ſy een ſuperſtitieuſe onder: 

ĳn/als wy ons ſel⸗ — 
——— geſchie Pant mer 

alfoan fat” 
moeten daer 

fn deſe ſomma Geeft hp verbaet wat hem weer⸗ houdinghe Der uren / in De welcke Wp ouden in vermgden / 
dich / Wat hem aengenaem / ende Wat ons noo⸗ mepnen onfe fchult Betaelt te hebben / fo dat ons side, Pabe 
dich zy / ende eyndelick Waer in hp ong il ber: | op andere tHden niet meer noodich en Waeres s, 
Boozen. Daerom die beftaen Gier over te treden) | maer om dat het zy een onderwyſinghe onſer 
ende boven defe dinghen pet Han God te beghee⸗ ſwackheyt / Waer door (p alſoo gheoeffent / ende 
ren / die millen ten eerften wat ban den haren tot | ondertuffchen verweckt worde, Poornen elick 
De wyfheyt Gods doen / (het welcke niet can | meeten Wp fo2chouldichlick toe fien/ dat Wy (a 

ſonder raſende laſteringe gefchien.) Ter: anderen | Wanneer Mp in eenighen noot zijn / ofte andere Ze 
en houden fp hen ſelsen iet onder den wille in naat ſien terſtont onfe herte tot Bod wenden · 5 
Gods:maer verachten dien) ende Dwalen vooꝛ⸗ Boven defe dat wy geen voorſpoet Die anfe ofte 
Der Dao? haer begeerlickheyt. Cen laetftener: | eens anders zp/en laten doop den / ſonder door 
ſullen ſn neramermeer pet vererygen „Dewijle fp | laven ende Dancen te betuyghen / dat wpfin — - 
fander geloobe bidden. Ende dat ſulcke gebeden | machtende goetheyt deer ín bekennen. Ten laet⸗ 3 
Alle fander geloone geſchien / daer aen en is niet | ffen moeten wy in alle gebeden neerftichtick toe⸗ 
te tmyfelen & want fp en hebben Gods woort | fien Dat Wp God niet en binden aen ſekere cir⸗ 
niet/ (onder het welcke het gheloove geenfingen | romftantien ofte geleghentheden / noch hem en 
tan ffaen. Ende de ghene Die haers Meeſters | verordenen te wat tide/ofte in wat plaetfe / ofte 
reghel verlatende / haren Begeerten toe geven/ | op Wat wife, ha een peghelick dinck doen fal. 
bie en hebben niet alleenlick Mone woort niet/ | Shelytk Wp ín dit gebet geleert worden hem morts moek 
maer fteriden oock Baer tenen ſoo veel hen moge·noch wet noch regel ſteſſen / noch conditie op te zij, eenen tes 

De fugs in lich is. Soo heef: dan Certullianus wel ende | leggen : maer ons ſelven hem nae ſyn goetdunc⸗ ghel bar onfe 
gerfeutione. Waerachtichtich dir cen Behooslich ende oprecht | ker: over te geben /op dat hp het gene Dat hp doen P: —— 

Probam. 

Bie hier 
@ber-treden / 
ſondighen op 
zie manie⸗ 

Ken: 

EN 

% 

Be wille 

Nochtans is 
ons gheoor⸗ 
loft / na het 
exenpel Det 
Dentighen / 

mebet genoemt / daer mede heymelick te kennen 
abevende/ dat alte andere 
ende onbehoorliek zijn. 
49 Dit en Willen mp wiet alfo verftaen hebben / 
ghelyck of wy aen defe forme des ahebedes alfa 
gebonden waren Dat het niet geoorloft En 3e een ! 
Woost ofte ſpllabe te veranderen-Want Wp lefen 

met auere Bele gebeden ín de Schriftuere / die in woorden 
“moorden onfe wyt verſchenden >p van dit aebet/ maer noch 
ghebeven te 
ſpreken. 

“So berre in 
den fin gheen 
berſchepdent⸗ 
hept ct wort 
bebonden . 

tang door den ſelven Geeft geſchreven zyn / ende 
der welcker ghebrunck ons ſeer noodich is. Dele 
ghebeden worden door den felnen Geeft ſonder 
ophouden den gelaoowigen ingegeven / die nae de 
woorden niet ſeer geycken zun. * Wp wil⸗ 
fen alleenlick leeren dat niemant gantſchelitk en 
mach} pet anders ſoecken / noch ver wachten / 
noch begheeren / dan dat in dit ghebedt als | ghebeden / de welche —— de oogten der 

ſal / dde op Wat wyſe / te mat tijbe/ ende in at 
gijebeden ongereghelt , plaetfe het hem belteft. · Daerom eer up tenich 

gebet Loo? ons doen/ bidden Wp eerft dat ſynen 
Wille geſchie: maer mede wy onfen wille ſtellen 
onder den ſynen / op dat onfe wille als met eenen 
toom bedwongen zinde niet en beftae God ane 
der hem te ſtellen / maer dat fp hem tot eenen vez 
geerder ende beweger aller fijner begeerten fette. 
Sr Iſt dat Wp tot deſe gesoogfaeimbept berept 
ziynde / ons felven laten dao? de werten der Bod: 
licker voorſieninge regeeren/fa fullen Wp ichtelit 
leeren in het ghebet volherden / ende Den Geere 
lytſaenick verwachten # verſekert zönde dat 

gen. 

Eert 2e Ban 
be balherdin= 
ghe inden gez 
bebe, BE 

bp hoewel het nieren fchijnt/ ong altijts bn is / 
ende te ſynen tijden fal verclaren Dat fyne 
ooren niet doof alieweeff en hebben tot onfe 

in men⸗ 



Cap. 21. 
menfchen verworpen ende vergheten te zijne. 
Dit fal ons een (eer ſeker vertrooſtinge Weſen / 
op dat mp foo wanneer Godt onſe eerſte ghebet 
niet en ſchint te verhooren / nieten befmijchen 
nach in berttoifelinghe en vallen : ghelyck die 
pleghen die alleenlick door haer eyghen vperig: 
heyt gedreven zijnde / alfao God aenroepen/ dat 
fp / ſoo wanneer hyſe niet ter eerfter begheerte 
en helpt / terſtont denchen dat God op hen ver: 
bolghen ende toornich is / ende af laten Lan bid: 
dem alle Gape Lan verhoort te worden / verlagen 

Detcke vol⸗ hebbende. Maer op Mullen liever onfe hope goets 
herdiage ong moets uat ſtellen / ende na de volherdinge ffaen 
ogelik doo: Die ong foo ſeer gheboden wart in de Scheiftue⸗ 
ne BODE re. t Want men mach Diehmael in de Pſalmen 
boa: erempee fien / Dat David ende andere gheloovighen als 
deu Det fchzifz fp bpnae vermoeyt ban bidden ſchynen te ver⸗ 
—— Bebos gheefs de cht gheſlaghen te hebben / om dat 
Ede dr, Godt tot Gare Moorden doof gheweeft is/ 
From. 12.12, nochtans niet af en laten van bidden. Want 
Eel. er 4 men gheeft Den woorde Gods fijn behoor: 
Theſ5.74 fiche autozitept niet / ten 3p datmen fijn waer: 

heyt ende feher getrouwichept ſtelle boven alle 
uptcomften. Boven defen en moeten Wp oock 
God niet verſoecken / noch door onſe ongeſchict⸗ 

Daer teghen heyt vermoenen ende tegen ons verwecken: het 
Wele eeet weicke bele gewoon sijn / die niet en willen met 
menfcpé mur- God over een comen anderg dan op ſekere con: 
mureeren eñ Ditien Die Mp hem Willen ffellen ende willen hem / 
onberduldië gelijck of hp Gaerder luften dienſtknecht ware / 
—1— mate aen ſekere wetten ende conditiẽ haerder begeerte 
ban beshaoz binden : foo Dat fp terftont verbolghen worden / 
ren vaor⸗ vergrimmen / teghen ſpreken / murmureren / ende 
ſeheuvon. op voerich zijn als Ip die niet terftont en vol⸗ 

beenat. Soogeeft hp dan dickmael den fulcken 
door fijn toonichept ende verbolgentheyt / dat 
bp anderen doo fijn barmbertichept ende gena⸗ 

Numai. id. de / weygert. Dier van zijn De kinderen Iſraels 
cide zz3 · pen exempel ende bewys / den welcken het beter 

gheweeſt hadde nier verhaart te zijne Lan den 
Deere / dan fn Lerbolgenthept met den vleeſche 
in te flochen. 
s2 Iſt dat Wp ten epnde oock nae lange ber: 
wachtingheniet en fien Wat voordeel wy mèt 
bidden ghedaen hebben/ nach gheen vrucht daer 

mebe tap Boo? ppt en ghevoelen : foo fal nochtans onfe gheloo⸗ 
one Seher A ge ons Get ghene Dat Wp niet en Connen gevoe: 

_gen/ watong len / ſeker maken / te weten/ dat wp vercreaten 
atvermeeft _ hebben dat ons nut was / dewile God fo dick: 
Beli gide DIE mael ende fa fefserlick belooft / dat Gp fal baar on: 
DEE fe ſwarigheden fozae dragen / ban dat wyſe een⸗ 

mael hebben in fijnen ſchoot gelept. Ende alfao 
fal hp maecken dat wp fullen in armoede over- 
blaedichept / ende ín berdzuchinghe troaft be⸗ 
fitten. Want of Wp fchoon Lan alle dinghen 
verlaten worden / (oo en fal Bod nochtans ons 
nemmermeer gerlaten. Want hp en can de ber: 
Wachtinghe ende lydtſaemheyt der fijner niet 
bedriegen. Wp (al ong een vooz al Wefen:dewijle 
hp alle goet in hem (elven vervaet / dat hp ons 
namaelg fal openbaren ín ben dach des oor⸗ 
deels / ín den welken hp fijn rijke fal gantfchelic 
verclaren. Boven defen al iſt dat Godt ong ber: 
hoort / ſo en antwoort hp ong niet altijtg enckelik 

$ Joan. s. 15. Made forme onſes gebets: maer fchijnt ons unt 
x Der wete te fEellten)ende be wijft nochtans daag een verbor⸗ 
ken kenne ghen wyſe / dat wy Gem niet te vergheefs gebe: 
Seer woners den en Gebben. Dit mil Joannes ſegahen met 
GBontfaligen Dele wosrden: t Iſt dat ap Weten dat hp ons 
oor onder: verhoort als wy hem pet bidden / fao meten Wp 

en 3. ban 
Be weerdig⸗ 
Hept des ghe⸗ 
loofs / maer 

Eſai. 49.15 

bulvigbept Dat Wp bercrjahen dat wy hem bidden. Dit 
enne oanDN fehijnt een caude ende onnutte overvioedicheyt 
morben ober⸗ Der woorden te zjn : maer het is een (eer nutte 
vallen, verclaringhe / te weten/ dat God / hoewel hu niet 

—— — — —— — —— — — ———z — 

Hoe de ghenade Chriſti ontfanghen wort. 
en ſchijnt ons te verhooren / nochtans onfen gez 
beden berept ende genadich is / fo dat onſe hope 
Die op fijn woort ſteunt nemmermeer bedzogen 
en mot. Det is den geloovighen fo feer noodich 
doo? deſe WHtfaemGept onderhouden te worden / 
dat ſy niet en fouden connen lange bihven ſtaen⸗ 
de / ten Ware dat fp Daer op ſteunden en ruſte⸗ 
den. Want God en verſoeckt De fijne niet door 
lichte verfoechingen/ noch en oeffentfe nies ſach⸗ 
telick / maer dringtſe dickmael tot het upterſte / 
ende laetſe langhe in den ſſyck ſteken cer Ip hen 
eenige ſmake ſynder fattichept geeft. Ende (ge⸗ Zeut. —— 
tek Hanna fept) hp dood ende maect lebendielj: …S „mn. 2.6. 
bzengt in de helle ende beengt wederom daer Torre 132. 
upt: Wat fouden fp hier connen doen / anderg S2P-'S: 13- 
dan beſwiycken / ende in vertwyjfelinge Lalten: 
ten ware Dat fp verdruckt ende verlaten /ende nu 
half doot zynde / opgericht worden door Dit ghe⸗ 
dachte / te weten / dat God hen aenſiet / ende dat 
het tegenwoordich verdriet een eynde fal hebben: 
Nochtans hoe geruft ſy door defe hope ſtaen / ſoo 
en laten fp noch niet af ban bidden. Want iſt dat 
wpin het gebedt nier ſtantvaſtigh en zjn om te 
vo herdẽ / ſo en Doen Wp geen boogdeel met biddẽ · 

Her xxj. CAPITTEL. 
Van de eeuwighe verkiefinghe , waer door 

God de fommighe tot faligheyt, ende de fom- 
mighe tot verderf ghepredeftineert ende ver- 
ordent heeft. 
N B dat het berbont des le vens niet en mort De leere ban 

bp allen even ghelhck geprcdickt/ noch bp AL — 
allen dien het ghepredickt wordt / even ghelyck / reder, 
noch altijts Defelve plaetfe en vint ; in defe verz 
fchepdenbept vertoont haer de wonderliche hoog: 
hept des oogdeels Gods. Ende het is (onder 
twijfel dat oock deſe verfchepdentept den goet⸗ 
duncken fijnder eeuwmiger berkiefinge dient. Iſt 
dat het openbaer is dat het doo? den wille Gods 
gefchiet / dat den fommigen woedt de falichept 
voorgheſtelt / ende ommige daer uptgefloten 
worden: ſo rijfen Gier terftont groote ende ſware k 
vragen upt / de welche niet en connen berclaert Bare noota 
worden / ten zp Dat de godfalige Gerten ſekerlick Wendichere. 
Weten) Wat fp behooren ban de verkiefinge ende 
pzedeftinatie te houden. Bet fchijnt beelen cen 
verwerrede handelinge te zijn / om Dat fp mep: 
nen geen dinc vreemder nach ongeſchickter te 
zyn / dan dat upt den gemepnen hoop der men: 
ſchen / ſommige tot falichept/ ende ſommige tot 
verderf gepredeftineert ende verordent worden. 
Maer het fal hiet nae upt het vervolch openbaet 
worden / Dat fp hen felven verkeerdelick verwer? 
ren: ende oor in Defe duyſterheyt diefe verfchhzict/ ware nuttige 
fal niet alleenlickde nuttichept deſer leere maer Herdt ende 
ooch de feer foete vzucht bertoont worden. Wy feetiedert: 
en fullen nrmmermeer klaerlick ghelyck het bez 
taemt/verftaen/dat onfe falighept upt De fonten⸗ 
neder onverdiender genaden Gods bloept / tot 
dat fpn eeuwige berkiefinghe ons bekent zy: De 
welcke door deft vergeltjchinge de genade Bods 
claerder maeckt / te weten / dãt fp niet alle men: 
ſchen int ghemeyn aen neemt en tot de hope der 
falichept/ maer geeft den eenen Dat ſu den ande⸗ o,s de ons 
ren mepgert. Doe feer door de onwetentbept de⸗ werensept 
fes aronts de cere Gods vercopt / ende de waer⸗ ban deſe mee 
achtighe oormoedichepdt vermindert wordt / nichbuldigbe 
dat 18 openbaer. Ende Paulus leert T dat mosn: Heer ve 
bet gene dat foa feer noodich is te weten / niet eere Bods 
en tan bekent worden / ten zp Dat God de vermindert. 
abene bie hp boorghenomen heeft te verkies t Fom 1u-s- 
en/gantfchelick fonder eenich aenften der werc⸗ 
n verkieſe. In defen tht / (ept hy / is het overs 

blfſel na de onverdiende verkiefingte ſalich gez 
worden. AIſt dat het uyt genaden is / foo 5 

nu nie 

— — — — 



Cape zr. Het 111. Boeck. Ie So Fol. 172. 
nu niet wpt De wercken: want de gerade en ſou⸗ | foude wonderlick zijn · We verborahentheden 
De nu geent genade wefen, En iſt bat het upt de 
wereken is / fo en ifE nu niet upt ghenade : want 
anders en foude het werck geen werck zijn. Iſt 
dat wp maeten tat den ao2fpronch der verkies 
finahe gheroepen worden / op dat Wa weten dat 
a nergens upt anders ſaligheyt en ghekrijgen 

neet eat Dan upt de enckel mildighept Gods die dit wil: 
bratene upr- len uptghebluſcht hebben / die berdupfteren boo: 
gheroepet. ſelick / foa veel in hen is) het ghene dat graotelick 

ende met Vollen monde te loven ende te prijfen 
was / ende roepen den wortel der ootmoedigheyt 
upt. Paulus betupaht klaerlick / dat men alsde 
falighept des overghebleven volcx wort der on: 
verdiender verkieſinge toegheſchreven / dan eerſt 
bekent / dat Bodt upt fijn enchel welbehagen ſa⸗ 
ligh maeckt die hp Wil / ende Dat hp dat niet en 
doet als laan gevende:dewhle hp geenen laan en 

beeedraeppe Fan ſchuldigh sijn. Die de deure toeflupten op 
gebaert end: Dat niemant en beffag tot de fmaeche deſer leere 
—2 ver * — ——— ao 9 drh sir als 
eg ode onrecht:mant geen ander dingh en fal ge: 

verſtant. noeg zíjn om ong bebooplick te vernederen / noch 
wp en fullen nimmermeer ban herten ghevoelen 

ard hoe ſeer wy aen Bodt verbonden zjn, pen 
Eens teers hebben ooch gheen ander ſteunſel nach fonda: 

$ — Des id — 4 — — 
aligbept. us ſelve betuyght: de welcke ons willende in ſo 
etienne Deel perijchelen / liften ende dootliche fkrijden/ 

berloffen ban alle vreeſe en onverwinnelick ma 
hen / belooft dat het al fal ſaligh weſen Wat hp 

joan, ro, 25 Van den Dader heeft in fijn bewaringhe ontfan⸗ 
gen. Waer upt Wp berftaen dat die moeten door 
reuwighe vreeſe ellendiah zyn / Die niet en Weten 
dat fp Godts uptverkozen bolck zijn : ende Dat 
daerom de gene Die defe drie voordeelen die wy 
aengbeteeckent hebben/niet ſiende begeeren het 
fondament onfer falighept wech te remen / feer 
gualick haer eyghen ende oock der Gheloovigen 
nut ſoecken. Ha hier upt komt ons oockde Ger 
mepnte/dewelcke anders, (ghelhck Bernardus 
vecht ect )-niet en foude konnen gebonden noch 
onder de Creaturen bekent worden: want fp is 
in den ſchoot der ſaligher Pzedeftinatie / ende in 
de maffe Der ellendigher verdoemeniſſe verbor⸗ 

Be bejeghent ghen/bepde op wonderlicke wife. Maer eer ick 
boor eef tot der fake kame moet ick eerft met twederley 

Endede hoo⸗ 

Daer en tez 

Den avaz: 
ſpronck der 
Glhemepnte 
Godts. 
Serm. in 
Can.78. 

ſchickheyt loopen / onder dewelche fommiabe | ende meldinghe der Predeftinatie te begraven: 

fijns willes die hy ong heeft willen operbaren/ 
Die heeft hp dao? (yn Woot openbaer gemaeckt. 
Ende bp heeft tillen foo veelopenbaren als hy 
5 heeft ons aen te gaen ende voorderlick 

e. 

2 Auguſtinus fept / Wp zijn tot den wegh des 
Geloofs gekomen / laet ong bien ftantvaftelich verige Les 
ouden, Deſe ſal ons bzenghen tot des Yonincr ve fp:eucke 

Slaep-kamer/Waer in alle fchatten der mijfhept Vusuftini. 
ende wetenfchap sijn verborgen. Want Chzi- SE) AS, 
ſtus de Deere ſelbe en heeft ſhnen grooten ende 
uptberkozenen Bifcipulen niet benidt / als hp 
fepde : Ick hebbe u noch Beel te ſegghen: macr 
ghy en kont dat nu niet berdzagen. Wy moeten 
gaenende voortgangh doen / enbe in Maf dom 
toenemen/op Dat onfe herten moghen de dingen 
| baten die wp nu niet vaten en bonnen. Aff dat nat Pe 
‚ de laetffe daa ong bint voortgangh doende /foa «770: 
fullen wy daer lecren Dat wy hier nieten heb: 
ben konnen leeren. Iſt dat dit gedachte plactfe 

‚ bp ong heeft/dat het woort Godts is de eenighe 
wegh Waer deor Wp moghen ghelept worden / 
| om te onderfoecken al wat ons geoozloft is van 
hem te weten : ende dat bet dat renighe licht is / 

‚waer dao? Wp moghen afelicht worden om te 
‚ doopfien al Wat Wp moeten ban hem fien: fo ſal 
dit ons wel lichtelik ban alle lichtveerdige ſtou⸗ 

tigheyt wederhouden ende verhindere. Want 
‚wp fuilen weten / dat fo haeft als Yup bupten de 
palen des woorts aetreden zijn onſe loop bun⸗ 
ten den wegh / ende ín Dupfterniffe is waer \up 

‚ moeten Dick maels dwalen / vallen ende ſtooten. 
Iaet ons dan Dit ten eerſten boor ogen Gebben/ 
| dat een ander kenniſſe der Pzedeftinatie te foecz 
‚ ken ban Die in het woort Gods berklacrt wort / 
geen minder untſinnigheyt enis / dan ghe!úck 
of pemant wilde gaen Daer peen wegh en ware / 
ofte fien in De dupfterniffe. Ip en moeten ons 
ook niet fchamen eenig ding niet te meten / daer 
De orwetenhept Berer is dan de wetenschap. 
Ja laet ons liever ons ſelven gheerne onthou: 
den ban de onder ſoeckinghe (ulcker wetenfchap/ 
der Welcker begheerte en foechinghe/ dwaes / 
en vreeſelick / ende verderffelich ig. Ist dat de 
dertelheyt onſes vernufts ons verweckt ende 
roert / ſo ſal het nut wefen/ dit altjts daer tegen 
te ſtellen / waer door ſy maah wederhouden wor⸗ 
den / te weten: Gelijck te veel honighs niet goet 
en is / dat alfa oock De onderfoechinghe Der gla: , SE an 
rie den curieufen niet en (al ahedijen tot glazie. B ssonen 
Want Wp Gebben groote oorfacche om ons fel: Pzov, 2,.22- 
ven te berfchzicken vaa ſulcke ſtoutigheyt / door 
dewelcke Wp niet en honnen anders dan tot 
berderf komen. /\ 
3 Daer zijn andere dewelcke als fp dit quaet Ten tweeden 
willen bereren/gebieden bpna alle gedathsteniffe aba) wle 

e verkrerde⸗ 

Joan, 8 ‚26. 

Jet se 

anders niet boos en zijn / ſoo moet menfe bp tjde ‚ Cen minften leeren ſy alle handelinghe der Pre⸗ liek belecft 

Geflacpte van Menfchen twee fins fprehien. De handelinge der 
menfchen. _ Pgedeftinatie Die in haer (elven Wat dupfter is / 
fen ef mogt feer ver werret ende ſorgelik dao? Der men» 
Dre fchen curienfhept : dewelcke door geene midde: 

len en kan verhindert worden tot verboden om: 
me-weghen upt te dwalen / ende haer ſelven ho: 
ge te verheffen / begeerende Waer 't dat fp konde/ 
Gode niet hepmelicr nach verborgens te laten / 
fonder dat te onderfoechen.  Dewijle wp vele 
menfchen fien tot de ffoutighept ende onghe 

hee ten in Delen deeie te braghen. Zo moeten fp dan 
Kn. © teneerften ghedencken / dat ſy / als fp de JPzedefti: 

natie onder foechen)tot het verborghen der wijf: 
heyt Godts doordringhen. Ende foo mie met te 
arote ſtoutigheyt ende betrouwen daer na door 
Beeecht / dieen fal niet binden om fijn curieuſ⸗ 
bept te verſadigen / ende fal fn eenen doolhof tre: 
den Daer hy geen uytkomſte en fal vinden. Want 
het en is niet vecht / dat de menfche onderſoecke 
bet gene dat de Heere wil in hem felven verbor⸗ 
ghen hebben : ende de hoogte Wijf hept Lan der 
eeuwigheyt aen/ Ì 
Godt wil dat fp ban ons aenghebeden ende niet 

…… ghevaet zp / om dat hp door defelve ons oock 

ende beguamelick vermanen / hae fp hen behea: | beftinatie blien gelijck een Steen-vots in der zee. 

begrijpe ende berftae)dewelcke | le bes 

zijn / ende niet 

Hoe wel der ſicker matighept te prſen is om reve aanne 
dat fp achten dat men behooꝛt met foo groote ſo⸗ voert betroen. 
berhept de verborgentheden Godts te aen gaen : 
nochtans bewijle ſy bere onder de maten dalẽ / ſo 
doen fp weyniah voordeels bp het menfchelicke 
vernuft / het welcke hem niet lichtelick en Tact 
bedwinghen. Daerom op Dat Wp oock in deſen 
deele behoorlike mate ende het rechte epnde hou: 
den / ſoo moeten Wp tot het woort Godts weder 
keeren / waer m wp eenen feheren reghel bes ver: 
ftants hebber. Want de Schrifture ie de Scho: Berweleke - 

heplighen Geeſts / in dewelcke niet achter gchernfoe bee 
gelaten en is dat noodigh ende nut zu te weten /· BELLES 
noch oock pet gheleert en wort anders dan dat · 

FI wi nut is 



Cap. 21. 
nut is te meten. Daerom foo mat (n de Schzifz 
tueré ban de Pꝛedeſtinatie gheleert wort / dat en 
moet mende Geloovige niet verhinderen te on: 
Derfoetken / op dat wyſe niet en fchinen booſe⸗ 
lick te berooben bau de weldaethaers Godts/ 
ofte den Heylighen Gheeſt te ſtraffen / dat hp die 
dinghen gheopenbaert heeft / dewelcke eenigh⸗ 
fins nutter ware verborgen te zijne. · Wy ſullen / 
ſegghe ick / den Chriſten menſche toelaten / ſyn 
herte en ooren te openen tot alle Woorden Godts 
die tot hen gefproken af je : maer met fulchê 
matighept / dat hp hem (elven den wegh am te 
onderſoecken tocflupte/foo haeſt als de Weere fij- 
nen heplighen mont flupt. Dit ſal de befte mate 
Der ſoberheyt weſen / alg wp niet alleenlick ín 
het leeren / Godt altijtg alg eenen leptfman vol⸗ 
gen / maer dock niet voorder én willẽ weten nach 
Wijs en zijn / als Gp op houdt Lan ons voorder 
teleeren. Ende dat fp perijckel vreeſen / Dat En 
moeten Wp fo groot niet achten/ dat Mp Daerorn 
(ouden moeten anfe herten ban de woorden ende 

Een teohen” openbaringen Gods af wenden. Bet is wel té 
teeeke upt Aenmerrken dat Salomon fept/ te weten ) * dat 
Salomon Deeere Gods is het woort te verbergen. Haer 
togt boogts de wyle godfalighept ende het gemeyn gevoelen 
Bee mer ger Met toe en laet Dat te verſtaen van alle fafen/(dd 
getupgemffe Moeten Wp een onderfchept ſoecken / op Dat Wp 
Sopfts wee niet onder het deckſel der foberhept ende ootmoe⸗ 
—— dighept / behagen en hebben ín beeſtelicke onwe⸗ 

Ee 15E tenheyt. Bit onderſcheyt wort doo Moſen met 
korte woorden klaerſick uptahedruckt / daer hp 
ſeyt: Gode zijn ſyne verborahentheden: maer 
ons ende onfen kinderen heeft hy dit geopen⸗ 
Baert. Want wp fien hoe hy de oeffeninghe der 
Teere der Wet alleenlick deu volcke beveelt / om 
dat het hem behaecht heeft Gen Die te openbaren: 
ende Dat hp dat ſelve bolck houdt als in defe tra: 
lien beffaten/doa? defe eenige oorſake / om dat het 
den menfchen niet geoorloft en is tot De verbor⸗ 
gentheden Gods doo tebzeken. Es 

Der fever 4 Deh bekenne wel Dat de onheplige menſchen 
zwede regens lichtelick in de materie Der predeftinatie /. at 
gn gegen am te ftraffen ofte lafterèn. Maer ift 
peplige men: Dat Wp ons Willen Dao? ſulcker menfchen onbee 
fehen aen defe ſchaemde dertelheyt laten verſchricken ende af? 
deere Baer wenden / foo Tulle wy moeten de voorneemſte 
Nor esoort. hooftſtutken des geloofs verbergen : dele fp 
Be Goddeiae Ofte haers gelycke / bpnae niet een Daer Ban one 
fe fatten die gelaftert en laten. Een wederſpannich menſche 

feroe oo Doe en fal Gem ſelven miet min oubehoorlick opheffen 
weehtmarighe als hp hoort dat in het weſen Gods drie perſoo⸗ 
Baofs-ltucken nen zyn / dan als hp hoort dat Ged wat van 
Bes gheloofs, Ben menfche geſchien ſoude / voorſien Geeft doe hn 

hen maethte. Sven ſullen hen ſelven oock niet 

Deut, 23,29. 

onthoudẽ van lachen / als fp ſullen haazen Dat de 
werelt. niet Beel meer Dau bijf dupfent Paren 
gefchapen en 18: want fp fullen bragen waerom 
de cracht Gods ſoo lange ig ledich / ende in ſlaep 
geweeſt Samma/men fal niet voortbrenghen 
Dat fis niet en fullen befpotten. Zullen Wp dan 
om Der ſulcker ſchandelicke laſteringe te verhin 
deren / Han He Godheyt des Soons ende des 
Geeſts / Item van de Scheppinghe der werelt 

BSe waer⸗ſuhgen Dae de waerheyt Gods is hier ende 
heyt — alonme ſtercker / dan Hat fp voor der godlooſen 
Baer. felben quaet· ſpzeken ſoude vreeſen geek oock Augu⸗ 
genoegfaem. ſtinus in fijn boeck van het goet Der voldoenin⸗ 
Cap. 15+ tor ge/ ſterckelick houdt ſtaende. Want wp fren Dat 
het 20 De valſche Avoſtelen be waerachtige 'eere Pauli 

laſterende ende beſchuldighende / niet en hebben 
®ez-Trgene connen maken dat Paulus hem Baer van ſoube 
poneren (chamen, Dat fp ſeggen dat de gantfche hande: 

linghe oock den godfalighen ſorgelick is / om dat li, ſozge⸗ 
chu: ſp ſeghen De vermaninghen wijt / het gheloove 

Hoe de ghenade Chrittontfanghen wort, 
wanckelboer maeckt / het herte beroert ende mif- 
trooſtich maeckt: dat ig pdelhept. t Auguftie ¶ Antwoozt. 
hus en verbercht niet Dat ho plach hierom bes D3,fclbe 18 
riſpt te 5jne/ om Dat hp veel te oopelich de predez no datse 
ſtinatie paehichte / maer hp mederlept dat over⸗ bowen. 
vloedelick / het welche hem licht was te doen. „Pr Pors 
Ende dewyle hier weete ende menigGerlep onge: Lap. 14. 
ſchicktheden teghen gebzacht worden /foa hebbe 
ick liever eene pegeliche op haer plaetfe te weder: 
leaaben. Ick begeere bp alle menſchen int gez 2. danetwoorie 
mepn / alleenlick dit te verkryghen / datmen Get Dar Sodt 
gene Dat God heeft verborgen gelaten/ niet en Ste ken? 
onderfgeche : ende dat Gp Geeft geopenbaert/niet Shen, 
èn berachte/ op Dat Wp niet ap d een zijde van te moeten top 
groote curieufbept / ofte op D'ander 3de Lan re tet verach⸗ 
groote ondanckbaerhepdt verdoemt moden, en. 
ant Auguſtinus fept bijfclick , Dat Wp moe rin. a Gems 
gen fonder vreſe de Schriftuere valgen/de meles ad liveram. 
he gelijck een moeder weet haer hint eenen klepz 
nen ganch gaët/ op dat fp onfe ſwackhept niet cn 
verlate, Ende die fa voorſichtich oft fa begeeft 
sijn Dat fp wilden dat de predeſtinatie wech gez 
namen /ende uptge\uifcht ware, op dat de wacz 
Be zielei Daer Daog niet beroert en \morden ick 
bidde ú / met Wat verwe (ullen De fulchehaer zv9nttioorte 
hooveerdighept bedecken/Detujle fp bedechtelich Bar toda: 
Sod van dwaſe anbedachtfaemkepdt Befchuldie WLeBenpees 
ghen / gleljck of hp dat perijchel dat (B mepnen ten sijn, enne 
voorſichtichlick te verhinderen / niet gheſten en taftertick zee 
hadde, Zoo Wie dan de leere Her predeftinatie BUI sodt. 
met ait bezwaert / Die laftert Bodt apentlich/ 
gelöchkof hp onvoorſichtelick pet gheopenbaett 
hadbde/dat der Bemtpnte ſchadigh 5p. 
s Bepedeftinatie waer door Godt de ſom⸗ Soo teel ve 
mige tot de hoope des levens aenneemt / endede faccke felbe 
ſommige tot de eeuwige doodt wiijft / dieen derf Berks 18 van 
niemant verſaken die Wil godfaltch geacht Moz- atten aenghe⸗ 
Den : maer fp wort met bele tegenworpingthen nomen / Die 
verwerret / voo nemelick van de ghene Die (Du sersken ver 
voorwetenſchap ſtellen tot een oogfakke daer Dane werzes. — 
Wp fegaen Wel dat fp beyde in Bodzijn/te mez J 
ten / dat hy alle dinghen ke vooren weet / ende dat 
hyſe te voren verordente: maer Wp ſegghen dat 
verkeerdelick d'een onder d'ander gheſtelt wort. 
Als Wp Godt voorwetenfchap toeſchr jven / far. Door den 
beduyden Wp dat alle dinghen oyt gheweeſt gem van 
hn ende eruweuck blijven onder fyne oanten : (oP Beteerte 
fo Dat ſynder metenfchap gheenc dingen toeko⸗ ke fn frelten 
mende noch voorleden /maer alle teghen woordig eert ootfaecke- 
zijn/ende alfoa teghen woordigh / dat hyſe niet ale Der, PRI 
leenliek en bedencht upt de ghedaenten (alelijtk Daecom 
de Dingen ong in den fin loopen Die wy gedenc- wort bez 
ken) maer bat hyſe als woo? (vie goghen ghele⸗ |ont/mar de 
gen Waerachtighuch aenfchoutende fiet. Ene (pap ende 
de deſe voorwetenſchap ffrecht ober den gant⸗ piedeſtinatie 
ſchen ommeloop Der Werelt / ende alle Creatucen, 3: ende Dat 
Be Predeftinatie noemen wp het ceuwige voor⸗ in derden, 
nemen Godts / waer dood hp bp hem felven heeft maer oat 
voorgenomen / wat hp wil dat van eenen peghe: welbebaaten 
licken menſche obefthie. Want (pen Wozden faecke zm bes 
niet alte op abeljche conditien gefchapen : mat ne pzedeitia 
den fommighen wort het eeuwigheleven / den natie. 
ſommighen de eeuwige berdoerninge verordent. 
Daerom ghelyck ken peghelyck tat Deen ofte 
tot Vander eynde geſchapen is / alſoo ſeggen Wp 
Dat Gp rot het leen ofte tot de doot ghepredefit: , 
meert afte verordent is.x Ende defe ordeninghe PA ne iser 
et beeft Gp niet alleenlicks in enchel perfoonen be” js wat ve one 
tupgbt/maer Geeft ooch een beimijs daer van in verniëde ver⸗ 
gheheel Abrahams gheflachte gegeven / om Dat Eiefingbe deg 
het daer upt foude openba moden / dat het in 3 
fin macht is / mat conditie een pegelicke Patie enveupr ater 
fal Gebben. Moſes fept : F Doede Alderop⸗ anderen bere 
perste de volchen Belde / en hinderen Adanis Deur es 

fcpepoey * SMEER 
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Cap.2f. ë Het 
fchepde/ foo was het bolck Iſrael fijn deel ende 
bet ſnoer ſynder erve. De uptfchepdinge is voor 
allee menfchen ooghen: in Abrahams perfoan/ 
gelijck in eenen dorren block wat een bolck ſon⸗ 
derlinghe uptverkoren / ende de andere verwor⸗ 
pen: We oo2fake en Woet niet geften anders dan 
dat Moſes om den Pakomeren de oorſahe des 
roems te benemen / leert dat fp alleenlick doo? 
onverdiende lief de Godts uptnewen · Want hp 
fept dat De oorſaecke haerder verloſſinghe is Dat 
God hare vaders Geeft lief gehad ende haer zact 
na hem uptverkoren Geeft. En hp fpzeecht kſaer 
lick fn een ander Capittel/feggende: Riet en heeft 
bp behaghen in u ghehadt om u te verkieſen am 
bat ghp de andere volcken te Boven ginght in ’t 
ghetal: maer omdat hp u lief hadde: Beffe felve 
bermaninghe Wot dickmael bp hem ghelefen. 
Siet / uwen Heere uwen Godt behoort de Dez 
mel ende De Verde toe/ende al wat daer in is:en⸗ 
de hp heeft in vweDaderen behagen gehad / ende 
hecftſe lief abehadt / ende Geeft u dte ghy haer 
zaet zijt / uptverkoren. Item op cen ander plaet- 
fe wort Gem hepligtept gheboden / om dat fp tot 
een fonderlick bolck verkoren zijn. Ende weder: 
om op een ander plaetfe wort betuyght / dat de 
liefde is De oopfakse haerder befeherminghe: Het 
Welck ooch de Gheloovige eendzachtighlick bez 
Iden / ſegghende: Bp heeft ons onfe erve uptber: 
Bozen / De eere Jacobs / welcken hp lief hadde: 
ant alle De gaven daer mede fp van Bod ver: 
ciert waren / ſcheyven fp alle der onvderdiender 
liefde toe : niet allcenlick om Dat fp wiften dat fp 
Die Dooz gecne berdienften verkregen en hadden: 

aer Dat oock de Beplige Woo?-baderAbzaham 
ter geen deught en hadde/dat hp hem felben en 
fijnen s2akomeren foude (ao groote eere Verdient 
hebben. Ende om te ſterckelicker alle hoveerz 
digheyt onder de boeten te treden/foo verwijt hp 
hen dat fp niet fulcx verdient en hadden / dewle 
fp een hartneckigh ende Wederfpannigk bolck 
waren: De Propheten Berwijten oock dickmael 
den oden defe berkiefiinge hatelick ende fchan: 
delick / om Dat ſy fchandelick daer ban afghewe⸗ 
Ken waren: Doe het zp / laetfe nu voort komen 
Die de berktefinghe Godts willen aen De weer⸗ 
digheyt der menſchen / oft aen De Verdienften der 
wercken binden. Als fp fien Dat cen bolck boven 
alie andere uptverkoren wort / ende hooren dat 
Godt doo? geen aenfien en ig beweegt geweeft/ 
om tot Dat klepn ende onedel / ende beven defen 
boas ende onghehoorſgem bolck / meeft ghene: 
ghen te zijne : fullen fp teghen Godt ktjven / om 
dat hp heeft ſulck een bewijs finder barmher⸗ 
ttahept ghegheven? Voorwaer fp en fullen door 
Baer teghenftrijdende moorden fijn werck niet 
verhinderen / noch met de flecnen Der lafteringhe 
Die fp na Den hemel werpen / ſyn rechtvcerdichent 
nier wonden noch hinderen/ maer fullen veel cer 
op haer epgen haoft valllen. Cot dit fondantent 
der onverdtender verkieſinge waagden de Iſtae⸗ 
liten wederroepen / als ſy zijn tot Danchfegginge 
te verwecken / ofte tot hope op terechten. Wp 
Becft ons ghemaeckt / ende niet Wp ons felven 
(fept de Prophete Wp zijn fijn balk ende de ſcha⸗ 
pen fijnder WDepde. Bat neen woort en is niet te 
vergheefs / d'welck om ons npt te flupten/wozt 
daer bp geſtelt / om Dat fp fouden Weten dat Bod 
friet alleenlick de Autheur en 18 alles goets Dat 
{a boven andere hadden : maer dat Gp oock de 
oo2fafie unt hem felven ghenomen Geeft / om dat 
inhem geen dine fo arete cere Weerdig en was. 
Hy gebiet goet op een ander plactfe met het ent⸗ 
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Ket welbehagen Sodts te bzeden te zijne/feggen: | nade Godts / te beter in deſe veranderinghe ghe⸗ 
al. 10.6. De : Het zaet Abꝛrahe ſyne dienſt · knechten / De | ſien worde. Ach bekerme Dat Iſmaei / ende 

Het III. Boeck. 
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| > Fol 1738 
Kinderen Jacobs zijn fijne upterkozer. Ende 
als hp de gedurige weldaden Godts alg vruch⸗ 
ten der Verkiefingbe verhaelt heeft; fo befluvt ha 
ten laetffen dat Bodt hen fulcke mildighept bez 
wefen heeft/om dat hp ſyns verbonts ghedach⸗ 
tigh was, Met defe leere komt die gheſangh der 
gantfcher Ghemepnte over een / uwwerechter 
bant ende het licht uwes aenfchùns Geeft onfen 
aderen het Landt ghegheven/ om dat ghp cer 
welbehagen hebt in hen. Men moet aenmerc⸗ 
ken dat de meldinge de Tants / cen ſienlick tez 
ken is der verborghen affonderinge/ waer in de 
aenneminghe tot kinderen berbaet wort dot 
defe ſelpe Danchbaertept wort het volck erghens 
dooꝛ David vermaent / daer hp ſeyt: Saligh is Pſai. 33. 15 
dat volck wiens Bod de Heere is / dat volcũ dat , 
hp tot fijn erve uptverkoren heeft. Ende Sar 
muel vermaentfe tot goede hope / ſegghende: Hp 
fal u ntet verlaten om fijns grooten naems wil: 
le: dewijle het hem behaeght u te fchepven tat 
fijn volck. Alſo verftercht David oock hem ſel⸗ 
ven tot den ſtrijt / als ſyn gelove beftormt wort: 
Gheluckigh is de ghene weltken ghy uytverko⸗ 
ren hebt: Hp fal geruſtelick in uwe Tenten wo: 
nens Boozt dewyle de verkieſinghe die in Godt 
ig verbo2gen/ is bepde door De eerfte ende twee⸗ 
de verloſſinghe / ende doo? andere weldaden bez 
veſtight / ſoo wort dat woort verkieſen, votk van 
ſulcke weldaden gheſproocken by Eſaiam / daer 
hp fept : Godt fat Jacob ghenadigh weſen / ende 
ſal Iſrael noch verkieſen? Want van den toeko⸗ 
menden tijdt ſprekende / ſeyt hp dat de verſame⸗ 
linghe des oderghebleven voſcx / het welck hy 
ſcheen verworpen te hebben / (al een teecken wee 
fen der ſekeren ende ftantvaftigher verkieſinghe / 
de welcke oock mede fcheen vergaen te zjn. Dok 
alg op een ander plaetfe gheſept wort: Ick heb⸗ erat. ar: 5 
be u uptveckozen / ende en hebbe u niet vermogs 
pen / foo wort daer De gheduerighe loop der upt⸗ 
nemender —— der Daderliche gonſte / bee 
efen ende ghepreſen · Be Engel fpzeecht klaer⸗ 
licher bp Zachariam / ſegghende: Bodt fal noch Zac. z. 122 
Jeruſalem verkieſen: dat fpreecht hy / ghelyck 
of Godt Jertuſalem ſwaeruck ſtraffende / vers 
wozpen hadde / ofte ghelyck of de obervoeringhe 
ende ghevangheniſſe hadde de verk:efmghe af 
ghebzoken : de welche nochtans blyft onveran⸗ | 
derlick oft ſchoon De teeckenen Baer ban niet at N 
tjts ghefenen Worden. dal ied — 
6 u moeten wp den tweeden graet Her ver⸗ Baer na / dat 
kieſinghe bier bp ſtellen / dewelcke nauwer ig, Scbfommie 
ende in den welcken de genade Godts is ſonder⸗ Beerse rr 
licker gheweeſt / te weten / alg hp upt den ſelven deren Anzae — 
Abrahams gheflachte / Heeft de ſommighe ber, Vaims waren — 
‘worpen/ ende De fommigbe inde Gemepnte on, pacte, 
derhoudende / beweſen dat hyſe onder ſyne kine pu vofondee 
Beren bebjielt. kIfmael was in het cerfte gelijck te ghenade 
fijn Broeder Ffaac / Want dat gheeſtelick ver; zepgenemen 
bont Was oock in hem berfegGelt door het teecz 
fen der Befnijdinges Maer hp Woet ver worpen: 
ende Daer na Eſau: ende ten laet fen een ontel- 
fiche menighte ende bp na gheheel Afrael. Fn 
Jfaac is het zaet ghenaemt ende gheroepen/ 
deſe felve roepinghe heeft gheduert in Hacobs 
Sulck een erempel heeft Bodt oock beweſen 
Saul verworpende: het welcke oock grootelick 
verklaert wort in den Pſalm: hp heeft het ghe⸗ 
flachte Joſephs verswogpen)ende het Geflachte 
Ephraim en heeft hp niet verkoozen : maer hu 
heeft verkozen her Beflachte Fuda. Pet welche 
meet Dan een mael in De heyſighe Hiſtorie verz 
haelt wort / ap dat de verborghenthept der ghez 
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Dat ſulex ou: gang 

Hoe de ghenade Chriftí ontfanghen wort, 
ende haers ghelcke / zijn door Haer epgen fchult 
ver worpen van de aenneminghe: dewijle daer 
een conditie was bo geftelt, te Weten / dat fp ſou⸗ 
den getrouwelick het verbont houden / het welc⸗ 
Ke fp onghetrouwelick ghebroken ende overghe⸗ 
treden hebben. Het heeft nochtans een ſonder⸗ 
licke weldaet Godts gheweeſt / dat hp gheweer⸗ 
dicht hadde boven alle andere volcken te ſtellen / 
ghelck in den Pfalm gefept Woet. Ap en heeft 
Der anderen Bheflachten alfa niet gedaen / noch 
en beeft hen (ne Metten niet geopertbaert. Icũ 
en hebbe niet fander oorſake abefept/Dat wy hier 
meeten twee graden aenmercken : Want nu in 
de verkieſinghe des gantfchen voltx / heeft Bodt 
beweſen dat Gp in fijn enckel mildighept aen gee: 
ne reghels en is ghebonden : maer Dat hp v2p 
is / fôo dat men gheenfing en mach van Gem ep 
fchen dat hp fijn ghenade gelijck Deele / der welcz 
ker onghelhckheyt bewiſt dat fp waerachtigh⸗ 
lick ouverdient ig. Daerom verſwaert Ma⸗ 
lachias de ondancbaerbept des voltx Iſrael / om 
Dat fp niet alleenlik en maren unt den gantſchen 
menfchelichenGeflachte uptverkozen/maer ook 
upt den heylighen huyſe Abrahams uptgheſon⸗ 
dert zijnde, Gode tat epghendom / ſoo onghetrouz 
welck ende Ongoddelick/ Bod die hen foo wel: 
dadigh een Dader was / verachten · Was (fept 
hp) niet e ſau Jacobs Broeder? Ende ich hebbe 
Jacob lief ghehadt / maer Efau hebbe ick ghe⸗ 
haet · Want deale ſn bepde waren upt den hep 
lighen Dader Iſaac gheboren / ende waren bep: 
de Erfghenamen des verbonts / ende ſprupten 
upt den Heplighen woztel/foo ſtelt hp alst ſeecker 
ende bekent, datde hinderen Iſrael nu ſonder⸗ 
lick acn Bodt gebonden waremn dewyle Gpfe tot 
fulche weerdighept aenghenomen hadde, Maer 
dewyle Haer Dader die na der nature minder 
Was dan Cfau/is Erfgenaem ghemaeckt / ende 
Efau verworpen / ſoo befchuldight hyſe met dob⸗ 
bel ondanckbaerhept / ende klaegt dat fp boor dez 
fen dobbelen bant niet en kanden in de ghehoor⸗ 
heyt God: behouden worden. 
7_ Boemel het nu openbaer ghenoegh is / dat 
Godt doop verborghen raet vepelick verkieſt die 

fiel betoont hy wil / De andere ber worpende: foo en is noch⸗ 
fún onverdiende verkieſinghe maer half 

verklaert / tot dat men tot de enckele perfoonen 
abefcbiet1s/ komt/den welcken Bodt niet alleenlick falighept 
tòt acnelcke pooftelt/ maer oock aifoa ſeeckerlick toeſchenft / 

dat het epnde ende de vrucht Daer ban niet onſe⸗ 
ker nach twyjffelachtigh en 3p. Befe moden ge - 
telt onder Dat eenighe zact d'welck Paulug mel, 
det, Want hoewel de aenneminge Was Abrahe 
gegeven / nochtans dewijle Gele ban fhne Jako, 
merg zijn alg verrotte leden afgeſneden / ſo moet: 
men/ op dat de verkiefinge hrachtig ende ffant- 
vaſtigh zy / komen tot het hooft waer aen De He⸗ 
melſc he Baͤder ſyne Wiverkorene heeft onderlin: 
ge te famen geboegt ende vereenigt ende onver⸗ 
ſcheydelick acu hem verbonden. So iſt dan in de 
aenneminge des Geflachte Abrahams / wel de 
milde gonfte Godts verklaert / dewelcke jp den 
anderen niet beweſen en heeft ; maer ín De leden 
Eheiſti wort een veel ander kracht der ghenaden 
ghefien : want fp en worden nemmermeer ber: 
Vaorpen dewhle fp in Chriſto haer hooft geplant 
ende ingelijft zjn. Daerom upt de plactfe Ma⸗ 
lachie Die ich boven verhaelt hebbe / daer Bodt 
Dao? Get verbont deg eeuwighen leven cen bolck 
tot Gem roept : daer upt beflupt Paulus wife: 
lick / dat daer ander noch een ſonderlicke verkie⸗ 
ſighe is / Waer dooz ſommighe berkozen wor⸗ 
dem foo Dat fp doo? de gemepne ghenade niet al⸗ 
le krachtighlick verkozen en zjn. Dat daer ghe⸗ | ſegghen wp / dat de roepinghe der Verkorene is / 

Mal: 1, 2. 
Wom. 5. 13, 

fept wort: Ick hebbe Jacob lief gehabt! dat is 
te berftaen van den gantfchen Gheflachte des 
Patriacchen / het welche de Prꝛophete daer fielt . 
tegen de Pacomerg Eſaus Maer hier doot en zom. F 
it niet verhindert dat in eens menſchen perſoon ende 115.” 
ong 3p een bewijs der verkieſinghe veorgeftelt/ 
die niet en Kan verhindert worden tot haer epude 
te comen. Paulug en aenmerct niet fonder oorſa⸗ 
ke dat defe Gier onder behoren / worden overblijf: 
fel ghenaemt : want de bevindinahe bemijft dat. 
ghemeynlick upt een groote menighte / bet mees 
fte deel af valt ende verydelt / fo dat dickmael al⸗ 
leenlick een kleyn deelen Daer van blijft. Ende Waerc:mvat 
dat De ghemepne verkieſinghe des voicx niet al 33E 
tijt ſeecker ende aften binft/ daer banig cen ze arraerz 
klaer oorſake. Want de gene met de welche Bodt met” atie 
{bn verbont maeckt / en begaeft hp niet terftont — 
met den Geeft der Wedergebonzte/ doop des wel: zp." P en 
kes kracht fp mochten tot denepndeintet ber: 
bont volherden: maer de uptwendige verander 
ringhe fonder Kracht der inwendigher ghenade/ 
dewelcke krachtiah (oude efen om hen in het 
verbont te houden / is een middel tüſſchen de 
verworpinghe des menfchelicken Gheflachts/ 
ende De verkieſinghe des klepnen hoopkens der 
Godtfalighen. Wet gantfche volck Iſrael ig de Deut. 4. zoe 
erve Godts genaemt/Waer onder nochtans ves EDE 32» 5 
le Deeemde maren maer dewnle hp niet te bere 
geefs belooft en hadde / dat hp foude haer Dader 
ende Verloſſer weſen / ſo aenfiet hp liever ſyn onz 
berdiende ghenade: Dan veler trouweloofe af? 
wjchinghe / doop dewelcke fijn waerheyt oock 
niet en is te niete ghemaecht ; want dewijle hy 
Geeft hem een oberblijffel bewaert / foo ift opene 
baer gheworden / dat (pn roepinghe is fonder bez 
rou. Want dat Godt ondertuffchen heeft hem 
felveneen Gemeynte berfamelt/upt Abrahams 
Hinderen lieber dan upt de onheplige Heydenen / 
Daer in beeft hp achte ghehadt op fn verbont/ 
het welcke hp / dewijle het bande menighte ghe⸗ 
broken was / heeft op wepnighe ghebrãcht / om 
dat het niet en foude gantfchelick te niete Woz: 
Den. Somma / de ghemepne aenneminghe des Defe alghe⸗ 
zaets Abrahe / was als cen ſienlick beelt eender — — 
grooter weſdaet / die Bodt gheweerdight heeft oe, afer: 
ſommighen upt velen te doen. f Hierom onder: duge van 
fchept Paulus foo neer(tiglick de kinderen Abra⸗ meerder wets 
he na Den bleefche / ban de gheeftelicke kinderen LA … s, 
die na het erempel Iſaac gheroepen zn. _ARiet ar. , ‚5. 
dat enckelick brahams kint 5hn/een pedel ende 
onvruchtbaer dingh zp geweeſt / het welcke men 
niet en foude konnen fonder lafteringhe des verz 
bouts ſegghen: maer om dat de onberanderlic⸗ 
he raet Godts / Waer mede hp ghepredeſtineert 

| beeft die Gp wilde / is alleenlick den Geeſtelicken 
kinderen Abrahe tot falighept gheweeſt. Maer 
| ick bermane de Leſers dat fp noch ter d een zy⸗ 
de en then noch tot d'ander seer het doo? ghe⸗ 
tuygheniſſe der Scheifture openbaer zy / Wat 
men beoogt te gbhebaelen. So ſegghen wy dan zee bet 
het gheene Dat de Scheifture klaerlick bewyſt / — — 
te weten / dat Bodt dao? eeuwige ende onderans ou dor fe 
derlicken raet / heeft ceeamael voorghenomen EN” nen onberan= 
de berogdent Wie hp namacls wilde acnnemen derlieken 
tot (alighept ende wederom mie hy wilde tot bet „er ——— 
verderf verwoꝛpen. Ende wy ſegghen | dat ten ban ſom⸗ 

Defe raet (foo veel de Wtverkoorene aengact) ie migher inen⸗ 
in fijn onverdiende barmhertigheyt gefondeert/ (Foor nen 
fonder eenigh aenfien der menfchelicher weer: hak —— 

| Dighept : ende Dat hp den genen Die Ip tot De ver⸗ gher echt⸗ 
doemeniſſe verworpt / door fijn rechtvcerdig en⸗ beecdigde 
de onftraffelick oogdeel/D'Welk onbegrijgeltk i/ derviezhen— 
Dien toegangh des levens flupt. oven defen/ 

Gom. 11.29. 

een 



Capia2, 
* Bet I HBotek 2 Fol. 174. 

een ghetuygheniſſe haerder verkieſin ghe . Eude | wittergcijek of byronrecht gedaen hadde / dat hy⸗ 
De ſomme dat daer na de rechtveerdighmakinghe oock cen | fe heeft 

deſes Capit⸗ 
tels / ende der 
deie nabol⸗ dat fp komen tat de eerlickheyt / Daer in de ver⸗ 
gheude. bullinge haerder verkieſinge gelegen is. Ende 

ghelyck de Heere ſyne uytverkorenen teeckent 
met de roepinghe ende rechtveerdighmakinghe: 
alfa dock als hy de Derwozpene van de kenniſſe 
fijns naems / ofte van de heplighmakinghe ſyns 
Gheefts uptflupt / foo openbaert hp daer door / 
alg doop feechere teeckenen / wat aozdeel hen ſtaet 
te komen. Ick fal hier veele gedichtfelen voorby 
gaen / die dwaſe menfchen ghedicht hebben / om 
De predeftinatie te niete te maken. Want het en 
is niet noodigh die te wederlegghen / dewelche 
Baer epgen valfchept genoegh betuifen / fo haeft 
als ſo beoetghebzacht worden. Ick Wil alleenz 
lick de Dingen handelen / Die onder de gheleer⸗ 
de in de twfelinge zijn, ofte Die den flechten een: 
voudighen menſchen mooghen eenighe ſwarig⸗ 
heyt aenbzenghen / ofte die de Godtloofg cierlick 
voorwenden / om de rechtveerdighept Godts te 
fchande te maken. 

Her xxij. CAPITTEL. 

Beveftinghe defer leere door ghetuygheniffen der 
Schrifture. 

Etrelicke 
tmepuen / dat A worden Lan velen Wederfproken ende ver⸗ 
od, nadat ſaeckt / doornemelick / de onverdiende verkrefin: 
Boete vat ghe der Gheloovighen: dewelcke nachtang niet 
pevers ver⸗ en kan onſeker ghemaeckt warden. Wat vele 
dienſten fou“ meynen dat Godt de menfchen onderfchept na 
Wees gers ‘Dat hp fiet dat eens peghelicx verdiensten fullen 

weten tende dat hy daerom die tot Kinderen aen: Kieft en ceniz 
ge berwerpt. neemt / Die hy te voren bekent dat fp ſynder ghe⸗ 

nade niet en fullen onweerdigh efen / ende dat 
Yp die der doot ende verdoeminghe ober gheeft/ 
Die Gp fiet dat fp fullen tot boofbhept ende godlooſ⸗ 
Bept gheneghen meten. Aldus moat van ſulcke 
menfchen de verkieſmghe niet alleenlick daar her 
Dechfel der voorwetenſchap verdupſtert / maer: 
Baer Wort oock een ander oorſpronck toeghe⸗ 
ſchreven· Ende defe mepninge en ig niet alleen: 
lick onder Den ghemepnen man / want fp heeft. 
in alle eeuwen groot abeachte Autheuren ghe⸗ 
hadt. Bet weſcke ick vzpelick belijde/op Dat nie, 
mant en dencke dat Get der faeche fal feer binder: 
tick weſen / iſt dat der fulcker namen daer teghen 
gfeftelt woeden. Want de waerhept Godts is 
bier in (a ſeker ende vaſt / dat ſy niet en kan want⸗ 
kelbaer ghemaeckt worden : ende foa klaer / dat 
fp níet en kan doo? menfchen autozitept berdup: 

Andere twi⸗ ſtert worden. Andere die noch inde Scheifture 

worden Wez 

| 

fren teghen gheoeffent / nocheenighen laf weerdigk en zúu/ 
Gout Dat HP perfcheuren de gheſonde leere ſoo weedelick / Dat 
(ome fp niet verdragelick en zjn. Want om dat Godt 
ve andere na ſyn goetduncken fommighe verkieſt / ende Art 
boozbp gaet. dere voorby gaet / foo millen ſy teghen hem kp: 

Ben. Maer demile de fake klaer ende bekent is / 
wat voortgangh fullen fp doen/ tegen Bodt ki. 
gende ? Wy en leeren niet anders dan dat daar 
bevindinge openbaer is / te meten/dat het Gade 
altúts is vap gheweeſt ſyn ghenade te gheven 
Sien hp wil. Icken wil niet vragen waer ut, 
Abrahams Nakomers zijn boven andere volt: 
Ken ghefteit gheweeſt / anders dan upt de ghe⸗ 
weerdiginghe iens oorſake bupten Bodt niet 
gebonden en Waat, Haetfe mp antwoord 
waerom fp meer menfchen zjn dan Koepen ofte, 

berlept/eer: Ezels? Hoewel Bod de macht hadde hen Honden 
er ede te maken / oo beeft hpfe na fijn beelt gheſchapen · 
vedenen. _ Sullen fp oock toelaten dat de onredeliche Die: 
k ren teghen Godt hjven om haerder conditien 

Bepde bele 

Lle defe dinghen die Wp ahefept hebben / 

van de menſchen onderfchepden 2 Boor⸗ 
teecken is / om de verkieſinghe teopenbaren/tot | Waer het en is niet meer vecht dat fp Dat voor⸗ 

deel ende previlegie ahebzupchen dat ſy ſonder 
eenigbe berdienften verkregen hebben/ dan dat 
Godt fijne weldaden meenigfing uptdeplt na de 
mate ſyns oordeels. Iſt dat fp tot de enchele 
perfoonen komen, in de welche de onghelyckheyt 
hen hatelicker is / foo ſullen ſy immers moeten 
berſchricken in Gek exempel Eheiſti / foo dat ſu 
van deſe ſoo hooghe verborghenthept / niet ſoo 
onbevzeeſt en ſullen ſnateren. Lp woꝛt cen ſterf⸗ Matt· 1. 1. 
felick menſche ontfanghen / upt den zade Bar Rem. 1 3. 
bids doop wat deugden fullen ſy (eagen dat GP sie: 35° 
berdient Heeft / Dat hp foude in Hus Moeders Cim. 3. 
bupck worden het hooft der Enghelen / de eenge⸗ 
boren Sone Godts / de beelde endeeerlickheyt 
des Daders) het lieht der recht veerdighept/ ende 
faliabept der Werelt > Wit heeft Auguſtinus ren ies 
Wifelich aenghemercht/Dat in het hooft Der Be: var aterne 
mepnte / een (eer klare ſpieghel der onverdiender avenije zus 
verkieſinghe is / op dat ſy in de leden ons niet en zu ni. 
beroere:ende dat de Sone Gods niet door rechte ALES DE 
veerdig lebert / maer bupten verdienfteig met fo ad vaerun. 
roote cere begaeft geweeſt / om dat hy daer na cap- 15- 
oude anderelfijnder gaven Deelachtigh maken. — es ds Eee 
Iſt dat Gier pemant wil vraghen waerom ane cap. uieimo. 
dere niet en zjn) dat hnis / ofte waerom Wp al: 
le wijt van hem Berfchepden zjn / waerom Wp 
alle verdorven ende onrepn zn / ende hp ſupver⸗ 
heyt is : die ſulcx Wil vraghen / Die en ſal niet al⸗ 
leenlick ſyn untſinnigheÿt maer oock fijn onbe⸗ 
ſchaemtheyt openbaren. Iſt dat fp noch willen 
om Gode ſyn vrye recht der verkieſinghe ende 
verworpinghe te ontnemen / ſoo laetſe oock mede 
Chꝛiſto ontnemen dat hem ghegeven is. NQu iſt 
nut te aenmercken Wat de Dchzifture ban ce Î 
nen veghelicken verkondight, Als Paulus leert Een 3. Met 
dat wp in Chzifta uptverkozen zijn eer de werelt De aurozitepe 
gheſchapen was /,foo wort vaorwacr Daer mede FEE 
alle aenfien Der. weerdigheyt wech ghenomen : Es 
want het is alſoo vrel alg of hp ſeyde / Dat de hee 
melfche Dader in het gantfche zact Abzaheniet 
bindende dat der verkieſiughe weerdigh was / 
beeft ſyne ooghen op ſynen Chriſtum geſlagen: 
‚om als upt Theiſti lichaem leden te verkieſen / 
die hp Wilde tot ghemeynſchap des levens aen⸗ 
nemen · Daerom moet defe reden bp de gelovi⸗ D 
ge plaetſe hebben /te meten; dat Wp zjn in Chri⸗ - 
flo tot de Hemelſe erve aengenomen / omdat 
wp in ons felven niet en honden fo groote genaz 
de vaten. Wet welcke hp ooch erghens bedupt/ 
als hp de, Coloſſenſen bermaent tot danckſeg⸗ 
„ginghe / om dat ſy ban Godt sn beguacm ghe⸗ 
maccht om in het deel der Heylighen deelachtigh - 
te worden. Iſt dat de verkiefinge eer is dan deſe 
genade Goùts / Waer door wy bequaem ghe⸗ 
„maeckt worden om de eere des toekomenden lez 
beng te verkrjgen:wat fal danBodfelve in ons 
binden / Waer doop hp mochte gheroert worden 
om ong lief te hebben ? Wet fal noch; klaerlicker 
dao? cen ander fententie- berklaert worden dat 

Auguft. de, 
verbis Apo- 
fol. Serm,3. 

Cal. 1, 12: 

ick wil (eagen, Bp beeft ons-(fept Paulus) ber- Crbef. 1. 4 
‚kozen eer de gront Des Werelts ghelent wert / na 
het welbehaghen ſyns willes / om dat Wp ſouden 
hepligh / ende onbeſmet / ende onſtraffelick zyn 
vᷣoor hem In welcke plaetſe hn het welbeha⸗ 
ghen Godts ſtelt teghen alſe onſe verdienſten. 
2. @p dat deſe beveſtinghe te ſekerder zy / ſo is Wie deupte 
het nut alle De deelen deler voornoemder plaetſe zo" 
aen te mercken / dewelcke te ſamen ghevoeght 
zyynde / gheen twijfelingheen ſullen laten. As hp 
de Wtuerkezene noemt / ſoo verſtaet hp ſonder 
twijfel de Geloovige / gelyt Gp — Pot. 

aerom 



Cap. 22. 

Daeram He gene Die defe plaetfe Pauli drapen / 
ende verſtaen / Ban den tjdt in den welcken het 
Cuangelium abheopenbaert wort /_ die verval⸗ 

wannrer fp ſchenſe te ſchandelick. Als hn (opt dat fp upt verz 
uprberkozen hopen waren eer de Werelt gheſchapen was / ſoo 
worden neemt Gp alle aenfien der weerdigheyt wech. 

Want mat oorſake der onderfchepdingte konde 
Daer weſen onder de gheene die noch niet en wa⸗ 
ren / ende die Daer na fouden in Adam gheljck 
Worden ? Qu iſt Dat fp verkozen zijn in Cheiſto / 
foo fien (p Dat een peghelick nier alleenlick en it 
bupten hem (elven verkozen / maer dat fp oock 
ban malkanderen gefchepden zyn: want wp fien 
dat fp niet alle leden Cheiftien zijn. Dan daer 
na volght / dat fp verkozen zijn om Dat fp fouden 
heyligh zĳn / Daer doo wort Die dwalinghe 
opentlick wederlept / te weten / dat De verkieſin⸗ 
ghe upt de voorwetenſchap komt : ant Pau⸗ 
lus verklaert / dat alle de deught die ín de men” 
fchen ghefien Woet is de vrucht der verkieſinge · 

woor wat Iſt Dat men nu cert hoorder oorfakke (ocht: Bau⸗ 
aozfakt. · ſus antwaoort/ dat Godt het alfo gepredeftineert 

ende verordent heeft / ende dat na het welbeha⸗ 
ghen fijns willeg. Met welche woorden hp te 
nederlept / alle de middelen der verkiefinghe die 
De menfchen dichten in hen felven : Want alle de 
weldaden die Godt gheeft tar het gheeſtelick lez 
ben / Die vloeyen (na Pauli leere) upt deſe fan: 
tepne/ te weten/ om Dat Godt verkozen heeft Die 
bp milde, eer fp gheboren waren / ende De genade 
Die hp hen doen Wilde / bp hem (elven wech ghe⸗ 
lept ende bewaert hadde. — 

®efeeerfie 3 Doo waer dit welbehaghen Godts regneert / 
po:lake / te Daer en worden gheene werchen aenghemerckt. 
Weers wel: Dele vergheljehinghe en verklaert hp hier giet / 
Beagber / maer fp moet hier ín alfoo berftaen \morden/ 
gen fulcke gheljck Gpfe felve op andere plaetfen uptlept. 

peertedannes sep heeft ong (ept hp) afgeroepen met een hep: 

Gn wien, 

Waer tot. 

fing: dat gez lighe roepinghe / niet na onſe wercken / maer na 
ne merekernl ſyn voornemen / ende na de ghenade die ons in 
Wooden A) ECheiſto ghegheven is boo? de tijden Der Werelt. 
She paazter Ende Wp hebben beweſen dat alte fwarighept 
ben nacd toes js wechgenomen / in het gene dat daer na volgt / 
Komende / te weten: Om dat Wp fouden hepligh ende onz 
Bela be beſmet zijn. Aant ift dat pemant wil ſegghen 
De Geerlicke Dat Godt de Gheloovige wptverkozen heeft /omm 
getu: gent? Dat hy ſagh dat fp fouden heypligh wefen / Die fal 
gen van Da de Dyden Pauli verkecren. Soo mach men ghe 
Epitus. rufielick aldus beflupten : Iſt dat hp ons upt: 
®2,Eun.1.9e verkoren heeft om dat wp fouden hepligh weſen / 

foo en heeft hp ons niet verkoren / om Dat Gp te 
boren fant dat wy fouden heyligh wefen. Want 
Defe twee dinghen fErijden teghen malkanderen, 
upt de verkieſinge te hebben dat men hepligh is / 
ende om de hepligheyt der wercken verkoren te 
zine. Back en deught bier de upt vlucht riet die 
{p dickmael gebruycken / te weten: Dat de Heere 
De ghenade der verkieſinghe nieten gheeft om de 
boorgaende Herdienften / maer nochtans om de 

toekomende. Want alg Paulus fept bat de ghe⸗ 
toovighe verkozen zynom Dat fp ſouden hepliah 
ʒijnrſo geeft hp oack mede te kennen / dat de hep: 

Lahept die in hem ſtont te komen / ſoude haren 
oorſpronck upt de verkieſinghe hebben. Ende 
Goe fal dit ober een komen / dat het ghene dat upt 
de verkieſinge komt /3p de oorſpronck Der verkie⸗ 
fingbe 4 Dit ſelve dat hp gefept hadde / ſchynt hp 

Eppef- 1. 9: Daer na meer te beveſtigen / als hp fept : Ha het 
boomemen fijns willes / dat hy in hem felven 
Boorgenomen hadde, Want te ſeggen dat Godt 
in hem felven voorneemt / ig foo veel als of men 
fepde / dat hm gheen dingh bupten hem felven en 
geeft aer gheſien / waerom hp alfo foude voorne: 
wen. Daerom ſtelt hp terſtont Daer by / dat De 

ſchen deughden ende ondeughden gheleghen zy: 

Hoe de ghenade Chriſti ontfan gh en wort, 
gantſche ſomme onſer verkieſinghe daer toe 
Dient / op dat wy zijn tot lof ſynder Godtlicker 
ghenade· Boorwaer de ghenade Godts en verz 
dient miet alleen in De verkiefinahe ghepreſen te 
worden / iſt dat fp niet onverdient ents. Ende fp 
en fal niet onver dient weſen / ift dat Godt de ſy⸗ 
ne verkieſende / rekent hoedanighe wercken cen 
peghelick doen fal, Dacrom het ghene dat Chi 
ſtus tot fijne Difcipulen ſeyde / dat wort beven 
den gantfchelick onder alle Bheloavigen plaetfe 
te hebben / te eten : Bhp en hebt mp niet upt- goan: 5: 
verkoren / maer ich hebbe u uptverkoren. Waer Erber. 1. 4. 
mede hy niet alleenlich de vaorleden verdienften 
upt en flupt/maer abeeft te kennen / dat fp in hen 
felve niet en hadden waerom fp fouden verko: 
ren worden / hadde hyſe niet met ſyn barmher⸗ 
tighept baar gekomen. Alſo moet men oock verz 
ſtaen dat Paulus fept : Wie heeft hem eerſt ghe⸗ mom, 11.5- 
gheven /ende Gem fal vergolden worden ? Mant 
bp wil te kenven gheven/dat de gocthept Godts 
alfo de menfchen Hoo? homt / dat fp gheen vaorle: 
den noch toekomende dink in hen en vint act 
door fpfe mochten verdienen. 
4 Ru tot de Bomepnen daer hp defe handelin: maer na met 
ghe hooger verhaelt ende baecder vervolght/fept de (choone 
gp dat niet Die alle Iſraeliten en zn / Die van Vardciate 
Iſrael gegenereert zon : ant hoewel fa alle ‚5: se 
Daog het recht der erve ghefeahent Waren/ faa en mernen. 
3ún ſy nochtans niet alle ghelijck daer toe ghe⸗ KOU,9,,6 
komen. De oogfpronch deſer handelinghe bp APW 8 39e 
Paulus / quam upt de hooveerdighe ende valfche | 
roeminghe des Jodiſchen valer. Aant dewijle 
fo henfelben belden Loor de Bhemennte Godts/ 
foo wilden fp dat men (aude den Euangelio ghe⸗ 
looven/alfo het hen goet dochte Bhelych te dez 
fen tijde De Papiſten hen geerne fauden ander Dit 
deckſel in Godts ſtede ſetten. hoewel Paulus 
befient dat Abrahams Geſlachte hepligh is om 
des verbonts wüůle / ſo houdt hp nochtans ſtaen⸗ 
de / dat Daer in vele baeemde zjn: ende dat niet al⸗ 
leenlick om dat fp af wijchen ende veraerden / ſoo 
Dat fp upt opzechte kinderen baftaerden worden / 
Maer omdat de fonderliche berkiefinge Godts / 
Bewelche alleen ſyn aenneminahe beveſtight / 
daer boven ig. Daer 't dat de ſommighe doot 
— bed bebeftigt worden in de hope 
aerder ſaligheyt / ende de andere door haer afs 

winckinghe alleenkick verworpen worden: ſoo 
ſoude Paulus voorwaer dwaſelick ende onghe⸗ 
ſchicktelick de Teſers tot de verborahen ber: 
kieſinghe leyden. Pu ift dat Bodt wille wiens 
oorſake in hem berborghen is /ende niet en moet 
onderſocht wozden de eene Lan de andere onders 
fchept/fa dat niet-alle- De kinderen Iſraels vaer: 
achtighe Iſraeliten en zijn « fa Dichten te verz 
geef 8 dat cen peghelick het begin ſynder candiz 
tie upt hem ſelven heeft. Waer na vervolgt ne wan 
hp de fake Looeder onder Get exempel Facob ve, itbhoudt 
ende Eſaus. Want dewijle fp bepde kinderen ende veter: 
Abrahams waren / endete gheljcke in haerg dd ld 
moeders bunck befloten/ ſo ſcheen het cen onua zeen 
tuerlicke erde ongheſchickte vberanderinghe te 
zyyne / dat de cere Dêr eerfter Geboorte / wort Fa: * Ende vere 
cob ghegheven: erde nochtans fept Paulus dat beierdinghe 
bier Doo? Des eens berhiefinge/ende des anderd „vert, belieen 
verworpingen / betupaht mat. * Men faechit De sreeraers Dee 
oorſaecke ende den oorſpronck / ende de Leeraers vaazwerenz 

BE: ſchaps weic⸗ der Poorwetenſchap willen Pat Die in der men ke de pefrel 
L î taederlept/ Want Dat ig hen ghereet ende licht te ſeggen / Dat ſeggeude 

Godt in den perfoon Jacob bewefen heeft / Dat darter is een 
bn de gheene verksieff Die finder ghenaden (uilen (PrPerlis ue 
weerdig weſen:ende in den perfoon Eſau / dat hy —— 9 
die verworpt Die hp te vooren fiet dat fp ſullen verkicfinge, 

ſynder 



‘Cap.22 
ſynder gbenade on weerdich weſen · Dat ſeggen 
ne! elic · Maer wat fept Paulusste we⸗ 
ten ; Doe fp nach niet gheboren en waren / ende 
noch goet noch quaet gedaen en hadden / om Hat 
het voornemen Gods foude blijven nac De ver⸗ 
kieſmahe / ſoo ig niet upt de wercken / maer upt 
den roependen gljefept : De meefte fal den min: 
ften dienen / ghelyck gheſchreven is : Jacob heh 
ich lief ghehadt / maer Eſau hebbe ick ghehaet . 
Waer het dat de voorwetenſchap Gods eenige 
plactfe hadde / voornemelick in dit anderichept 
deſer broederen / foa faude voorwaer de meldins 
ge des tijt: onbeguaem zijn. Of wy ſchoon toe 
gaven dat Jacob ig uptercozen gheweeſt /om 
Dar lp t doop fijve toecomende deuchden weer⸗ 
Dich was:waerom foude Paulus ſegghen /dat 
bp nach niet gheboren en Was dae hy vercoren 
Wert £ Hp ſoude oock owoorſichticlick daer bp 
gheſtelt hebben / dat hp nach niet goets gedaen 

en hadde: want men faude magen terftont Daer 
tegben ſegghen / dat God geen dinck verborgen 
en is / ende dat daerom de godſalicheyt Jacobs 
Hoo? God tegenwoordich was. Ende ift dat de 
wercken genade verdienen / ſoo maefte de loon 
Daer Lan nu reede ſeker zjn / ooe eer Jacob gez 
Bozen was / ghelck of hp nu volwaſſen ware. 
Maer Paulus gact vaart im De verclaringhe 
Bier van/ ende leert Dat de aemmeminge Jacobs 
niet cn is upt De wercken ghecomen / maer upt 
De roepinghe Bode. Wp en ſtelt noch toecomen⸗ 
Den noch voorleden tjt inde wercken. Boven 
deſen ſtelt hy de wercken gancfeheliekk tegen de 
roepinghe / willende D'een gantſchelick te nicte 
maken / alg dander beveſticht is:ghelck of hu 
gepde/ datmen moet aenmercken wat Gode bez 
haecht heeft /ende niet Wat de menfchen upt herr 
ſelven tat Bod gebracht hebben. En laetſten 
Ht ſeker Dat door deſe twee Woorden verkiefinge 
ende voornemen , alle oorſaken Die de menſthen 
bupten den verborghen raet Gods pleger te 
dichten / van deſe fake uytgheſloten worden. 
5 Wart ſullen ſy voorwenden / om dit te ver⸗ 
dupſteren / Die den voorſeden ofte toecomenden 

raers · ¶ wercken eenighe plactfe inde verkieſinghe toez 
Antwoort ſchryven? Want dat is gantſchelick het ghene 

Dar Paulus houdt ſtaende / te neder legghen / te 
Wweten / dat Dit onderſcheyt der broederen niet en 

is upt eenich aenſten der wercken / maer upt De 
e. enckel roepinghe Gods / want het was doe fp 

noch niet gebogen ent aren, Bock en ſoude dez 
fer menſchen fcherpfinniahe reden Paula niet 
verborghen geweeft hebben / hadde daer in eeniz 
abe vaftichept gheweeſt: maer Deijle hy feer 
Swel wiſte dat God nieten conde pet goets te 
wezen ſien in De menſchen / anders dan dat hp 
eerſt dooz de weldaet der verkieſinghe voorghe⸗ 
nomen hadde hen te gheven / {oa Cn vliet hp niet 
tat Defe verkeerde orden / Dat de goede wercken 
fouden eer zyn / dan haer oorſpronck daer upt fp 
content, ben in De woordẽ des Apoſtels 
dat de falichept der gheloovighen is alleenlick 
in het goetduncken der verkieſnahe Gods gez 

elgjende fondeert + ende dat Die gonfte niet en wordt door 
Beffetven wercken vercreghen / maer comt upt de onver⸗ 
ae Doors piende vocpingte Gods. Wo hebben hier van 

een afbeeldingte ende fpiegel om deſe fake claers 
dick Baer in te fien. Eſau ende Jacob fijn broe⸗ 
Ders / vã de ſelve ouders ghegenereert / noch bepz 
De in eenen buck beſloten / noch niet ghebazen/ 
mach im bet licht ghebracht · Alle dinghen zjn in 
Ben — nochtans oordeelt God verſchey⸗ 
delick Ban hen. Want den eenen neemt Gp aen/ 
ende den anderen verworyt lp, Daer ag at 

…_Yeendic De eerſte aeboogte/ door Der welcker recht 

Nom.9. 

RE 

Wtvlucht 
deſer Lee⸗ 

®efams 
WIADES 
Apoſtoli⸗ 
Ithen han⸗ 

Het I II. Boeck. Fol. 175. 

Deen bouẽ den anderen Was, Eñ deſe wort oac 
voorby ghegaen / ende den minften ghegeven 
Dat den meeften antfept Wert, Pae oock in an⸗ Ben. 25.12 
Dere ſchynt God oock met voorgenomen rade / 
De eerſte geboorte altjts veracht te hebben / om 
Dat Gp den vleeſche alie oorſake des roems ſou⸗ 
de benemen. Hp verworpt Iſmael / ende felt 
fijn herte tat Iſaac / Manaſſe wort achter ghe⸗ 
fet/ende Ephzaim meer ghe⸗ eert · 
6 Iſt dat pemant wil hier teghen ſegghen 
datmen upt deſe gertſche ende cleyne weldaden 
niet en moet oordeelen van de ſomma deg toeco⸗ 
menden levens £ foa Dat de ghene Bien de eerſte 
gheboorte ghegheven Wordt / foude daerom gez 
acht worden tat be Hemelſche erve gengheno⸗ 
men te sine. Want daer zijn ſonmighe die hen 
niet en ontfien te ſegghen / dat Paulus (clue de 
Schꝛiftuere in deſe ghetupgheniſſen tat ceren 
verkeerden fin ghedraeyt heeft. Gels aut woorde 
ghelijck te voreñ / dat Paulus niet en Geeft dao? 
onbedachtſaemhent ghefeolt / nach willens de 
Scheriftuere miſbrupct en heeft. · Maer hu ſach Antwoget 
Dat ſulcke menſchen niet en connen ſien / te wue 
ten / dat God Geeft willen de geeſtelicke verkie⸗ 
ſinghe Jacob / die anders bp fijnen ontoeganc⸗ 
Kelieken vichtftael verborgen was / met een acre 
diſch teeckẽ Benten. Want ift dat Wp de eerſte 
gheboorte die hem ghegheven is / niet op de toe⸗ 
comende werelt en Dupden/ fa foude het een poel 
ende ſpottelicke ſegheninghe gheweeſt hebben / 
waer daor lyp niet en ſoude vercreghen hebben! 
anders dan menigherlen ellendichept / ongerief? 
droevighe verlatinghe ſyns baderlants / ende 
vele andere bitterheden der droef hept ende ſor⸗ 
ghen · Daerom dewijle Paulus ſonder tuijfee 
{mate ſach dat God daar Die untwendighe ſe⸗ 
gheninghe betuycht heeft / vaat geeſtelicke ende 
onverganckelicke ſegheninghe ha ſnen dienfte 
lmechte bereyt hadde: foa en heeft hj niet ghe⸗ 
twijfelt upt de gertſche ſegheninghe / een bews 
te nemen om De Hemelſche te bebeſtigen. Men 3. Antwoert 
moet oack gedachtich zjn / dat het lant Canaan 
was alg een pant desBemelfchë levens: ſo datz 
men niet en moet twijfelë Dat Zacob was met 
de Enghelen inhet lichaem Cheiſti inghelüft / 
om met hem des ſelvẽ levens deelachtich te zij= 
ne. Soa wort dan Bacob untvercoren /eũ Eſau 
verworpen / ende wordt Haa de predeſtinatie 
Gods onderſchepdẽ / hoewel hy door geene tere 
dienſten en ſchude · Af dat pemant de oorſake momoags 
vpraecht: De Apoſtel geeft deſe / te weten / om dat 
tat Moſen geſeyt is : Ick ſal barmhertich Wer Erodoz⸗ 
fen den ghenen Dien ich ſal barmhertich weſent 5. 
ende ſal barmherticheyt doen den ghenen dien 
ick ſal barmherticheyt doen· Ende ick bidde u/ 
wat is dat te ſeggen? Ce weten: De Heere ver⸗ 
kondicht feer klaerlick / Dat Gp in de menſchen 
geen oorſake en Heeft om hen goet te doen / maer De vacht 
dat Gp fier van fn enchel barmhertichent der vingen 
neemt:ende dat daerom de falichept Der ſyner sretinge nee 
fún epghen werck is. Dewhle de Heere uwe fa poort anecu 
licheyt ſtelt in hem alleen / waerom fult afp die tot den gez 
in u ſelven ſtellen? Dewile bp ſyn barnhertic⸗ —— 
heyt alleen aen\wijft tat een aopfafie uwer (alice: naeme tore 
hept: waerom Wilt ghy uwe epgen Lerdienften ven hee 
tot aosfafie ſtellen? Beule hp wive ghedachten Hoorsekens 
Goude in fijne ontferminghe / waerom fult glple „ une vege 
eenfdeelg tot aenfchaufwinge wer werckẽ wẽ⸗ vorken: 
der Daerom moet top tat dat minder Vale cas HEE DOOS 
men/Get welke Paulus ergens fchpijft* VAGod …crenfcpan 
te vorẽ gekent te zijne! niet aclije Defe menſchen en vs met 
dichten dat Gp ledich ſittende / te voren fiet ende — es 
weet Dat ho ſelve miet en doet maer ghelyck het «Sr un 
Dichmac] in De Schzi * gheleſen — — 

Gu a 

Gert. 21. 10. 
Bere 48.14. 
19, 

Tegenwoz⸗ 
puige. 

. Antwoort 

» 



Kf we 8 
C apt Ze 

Bart voorwaer als Petrus fept Dat Chriſtus 
Daar beſchenden raet ende Boorfichtichent 
Gads/is tet de doot overghegheven / fo en ſtelt 
Yp daer niet Cod voor ooghen alg eenen aen⸗ 

ſchonwer / maer alg ceren Autheur onfer ſalic⸗ 

Gent. Alſoo fept oock De feite Petrus / Dat de ge⸗ 
taonighe tat de welche, Gp fchirijft / Sijn nae de 
voorwetenſchap Gods uptvercoren/Wact me⸗ 

De lp De Gepmelieke predeftinatie eyghentlick 
amtdoncht / waer Doa? God fijne kinderen / Die 

bp wilde heeft geteechent, Ende als hu Daer bp 
ſtelt het wooꝛt voornemen, als even peel bedupe 

Dende / deale het alomme een vaſte ende ſeker 

Met, 2.23 · 

1oetr·. 1.2. 

verordeninge bedupt / ſoo leert hp ſonder twijfel 

dat God die Autheur der ſalichcyt is / niet bup⸗ 

ten hem ſewen ent gaet. Alfa fept hp in dat felve 
Eapittel / dat Che ſtus was het Lam dat boor: 

fien was voor De ſcheppinghe der werelt. · Want 

at machtmen Dwarcticker ofte licht veerdich⸗ 

licher ſeggen / dan dat God heeft van hooge ge 
fien Dan waer de falichept der menſchen foude 
comen? Seo is dan het voorſien ofte voorghe⸗ 
Kent volcka/ bn Paulum / faa veel te ſegghen alg 

een clepn Deelen volcx / onder DE gantſchẽ heop 
Bermêgt/ die valſchelic DE naam Lode draecht · 
Oock op een ander plaetſe daer Paulus wil den 
rom der gener Die hen ſelben met den noten: 
Dien titel /actijeks met een momaenſicht deckẽ⸗ 
De / willen Boor de werelt de opperste ender De 

zzima Godſalige zin / ſeyt hp dat Bod kent ende weet 

19, welcke de ſyne zijn Epndelie hu beteechient ons 
met Dit woort tweederlen bolck / te Weten / het 
gen uyt den gantſchen geſlachet Abrahams: eñ 
bet ander daer wpt geſchende / het welcke onder 
De oogẽ Gods geſtelt zijnde/ Voor Ber menf: hen 

So a3. ro, LOGE verborgen is, Ende hp heeft founder wij: 
fel Dat genamen upt Moſe / De weltke betupcht 
dat God fal barmhertich weſen Dien hp wil / 
hoewel Ip Daer van DE uptvercorẽ volcke ſprac / 
dwelck ſcheen gelcke conditie te hebben: geljck 
of hy fepde/dat in de gemeyn aenneminge/ is eẽ 
ſonderlinge als cen heyliger ſchat bp hem beſlo⸗ 
ten / om fammtigen te geen: eñ Dat het gemept 
Berbont niet en verhindert / die weynige upt te 
nemen, Ende Willende bewyjſen Dat hy ſelve de 
vrye meefter ende uptdeelder daer Ban is / ſo fept 
Bp cort af / dat Gp niet meer en fal Den ceren Dan 
den anderẽ genadich weſen / anders Dan am Dat 

hem alfaa belieft. Want als de barmhertic⸗ 

1,Bet.r.1ë, 
19, 

pt gesonden wort van den genen Diefe ſoect / 
oewel hp niet verſtoote en wort / fa voorromit 

ofte vercrycht hy nochtans eenſdeels Die gonfte 
Van Pe welcke God alleen wil ghepreſen zijn 

Ten laet⸗ 7 Taet nu der opperſten Meeſter ende NRich⸗ 
fte, wort fer van De gant che fake oordeelen. AIS hy in ſy⸗ 
Dleie me tocheorders do groote hardichent fach / Dat 
woozen ho bpua fijne woorden fander vrucht ſtropde / ſo 
— —— bee roept Gp wt am Defe ergerniſſe wech te nemen / 
Goars. Cde fept: A! wat vp nijn Pader geeft / dat fat 
3gende 10, tot mp comẽ · Want dit is De wille des Daders / 
ar ede 17, Dat ich niet en verlieſe upt vallen Dat hp mp abe: 

4 geven heeft · Aenmerckt dat uptde gifte des Pa⸗ 
ders het begin genomẽ wort am onder De trou⸗ 

Cegenwor⸗ we ende bewaringhe Cheiſti te comen. Hier (al 
page, mogeliek pemant het rondeel wenden / ende ſeg⸗ 

glen : Dat alleenlick die onder des Daders ep: 
ghendom ghjetelt worden / die hen elven gewil⸗ 
ſichlick doo2 Get gheloove hebben Gode over⸗ 

t. ghegheven. Macr dit wil Cheiſtus alleenlick 
betuvghen/te weten / hoewel de afwyckinghe 
Per grooter menichte De gantſche werelt Lerz 
foort / dat nochtans de rãet Gade fal ſeker eñ 
Bantvaftinher dan de Hemelen weſen / op dat de 
xechieſughe blijve ſtaende Dp worden De upt⸗ 

Hoe de ghenade Chriſti ontfanghen wort, 
vercorene des Daders ghengemt / cer hyſe den 
een ehgeboren Sone geeft. Iſt datmen Lraecht 
aft Dat comt Daar natuere, Aa Die Beeemde wa⸗ 
ren / Die treckt bp op dat tp ſyne Worden. De 
woorden Chrifi zijn ſoo daer dat fp door geene 
uptsluchten noch teghenworpingen en comen _ 
verdupſtert worde. Jiemant (fept lyp) en mach Loar 6,44: 
tat mp comen / ten zy Dat de Dader hem trecke. 
Maer Die het ghehoort ende ghelcert heeft van 
mijnen Dader / die camt tat mp. Waert dat ſy 
alle te aljelijcke Laar Cheiſtum de kme buych⸗ 
Den/foo foude De verkieſ nge gemeyn zyn: maer 
nu wort in bet cleyn ghetal der gheloovighen / 
openbaer onderfrhept geſien· Daeram als Chri⸗ 
fius betupcht heeft dat de Difcipulen die hem 
ghegheven zjn/ Gode des Daders eyghendom 
waren/fo fent hp wepnich daer na: Ick en bide, 
De niet Bao? De werelt / macr waor Fe gheue Die BAMI 
afp my gegeven hebt / want fp zyn uwe. Waer 
upt comt dat de geheele \ucrelt haren Schepper 
niet toe en beljaort / anders Dan dat weynighe 
wordẽ Daar genade verloſt Ban de vervlseckin⸗ 
ghe ende toorn Gode / ende eeuwighe doot / die 
anders vergaen ende verderven ouden : eñ dat 
hy De werelt verlaet in Baer Berderf daer tac fix 
verordent is. Hierentuſſchen hoewel Chriſtus 
hem ſelven ſtelt midden tuſſchen Godt ende de 
menſchen / ſoo neem hy nochtans het recht der 
verlicſimohe Gem ſelven acn ghemenn met den 
Dader / aſs In fent: Fe en fpzekie niet bans altent : 
ich meet welcke ick uptvercoren Gehe, Iſt dat 
pemant Sraecht waer wt hyſe vercoren heeft: Jeanaz 
ho antwoort erghens: Mt de werelt / de welcke 
bp buyren fijne gebeden flupt/ alg ho fijne Diſ⸗ 
cipulen den Dader beveelt Dit maetmen we⸗ goan 
ten / dat hy fegaende dat hy weet welcke hy Herz 19. 
coren heeft / cen Deel des menſchelickẽ geflachte 
beteeckent · Boven deſen dat die niet eu worden 
van den ahemepnen hoop onderſchenden daar 
haer deucht / maer Haar het voornemen des Daz 
Bers. Waer upt volſcht dat niemant dao? fijn „ren 
natuerlicke cracht ofte wſheyt unt en neenit/ ves ants 
Deijle Cheiſtus hem felwen houdt voor dert wooris/ 
Aut eur Der verkiefinge. Want dat hp ergens Hbo eet bez 
Guam neemt ander De verensene / hactel Gy desse van 
ecn Dunbel was: dat ig alleenlick te verſtaen certivedef 
van Fet Apoſtoliſch ampt. Ende hoewel het cen —— 
claer ſpieghel der Godlicker gonſte is (ghelück Stig 
Paulus dat foa dickmael in ſhyuen per ſoon bee + zjoan6e 
fent)faa en is nochtans de hope des eeuwighen 79 
tevens Daer ín niet verbaet · Soo conde dan Ju⸗ 
Das doen hy het Apoſtels ampt onghetrouwe⸗ 
licht bediende / baafer zijn Ban de Bimpuel; maer Joan . io⸗ 
Die Cheiſtus Geeft eemnael in fijn ſichaem inge⸗ 28° 
Tft / van Dien laet ha niemant berderven:want 
fo al in debewaringe haerder ſalichent doẽ dat 
hy belooft heeft:te weten / bp ſal de mogentheyt 
Gans toonen De welcke ſtercker is Dan eenich 
dinck · Want dat hp ergens ſeyt: Dader/upt de 
gene Die olp mp ghegeven hebt / en ie niemant enoaryers 
verlorẽ anders dã de jane Des verderfs / hoewel 
dit een oneygen wijſe wan ſpreſten is / fa en is ſy 
nochtans niet twyfelachtich · De ſomma is dat 
God die maeckt daar onverdiende acnneminge 
Die Ip il tot hinderen hebbẽ: eff Dat de ao2fake : 
Daer van in wendich is / ont Dat hy met fijn ver⸗ 
borghen welbehaghen te vrede 18. 
8 Maer Ambrsoſius / Oꝛigenes / eñ Hieronn⸗ De eerſte 
mis / gevoelden Dat God fijn ghenade onder de Harvas 
menſchen amtdeelde / nae Dat ha te voren ſach —— 
dat eeen pegelick ſoude wel gebrucken · Boben vzacht upt 
defen Geeft aack Auguſtimis ſomthts im dit der ouden 
gheaelen gfjeweeft : maer. a's hp Daer nae in 
de kermiffe der Scheieftuere beteren ven Lapin. 

« $ Lul nen 



Cap.22, 
Epift.al 

Sixrum 105 
if 

ſtino / die 

gedaen hadde / fa en heeft hyt niet alleenlic we⸗ 
derroepen / als openbaerlic valſch / maer heeft 
bet oock ſterckelick Wederlept.t Ga oock na fijn 

ge fivaft hp de Pelagianen / dat fp + Antwoort wede 

; wet LU in Die Diualinade bleven /feagende : Wie en ſou⸗ 
naderhant 
beter dn⸗ 
derrecht 
15: 

Hom, ia 
Toan.3. - 

oa, 154164 

Mt Ambꝛo⸗ 
ſio / den 

voert · 
Lib.de pred 
San%ecap. 
19. 

Item / upt 
ecn ſeer 
vaſte reden 
des Apo⸗ 
ſtels. 

Exo. 33.19. 

Der welec⸗ 
Ker ſomma 
hier bu ghe⸗ 
oecht 
woit, 

niet verwonderen / dat de Apoſtel dit ſeer 
ſcherpſmnich ghevoelen nieten hadde, Want 
als hp een feet wonderlick Dinck hadde voorge⸗ 
ſtelt ban De kinderen Die nach niet gheboren en 
Waren / ende daer nae hem felwen ghevraecht: 
Dar fullen wu dan (egahentis daer ongherech⸗ 
tichept bp God? doe was het tijt te antwoorde / 
Dat God eens veghelicx verdienften voorſien 
haddemochtans en fept hp dat niet/maer neemt 
fijn uptutucht tat het oordeel ende barmhertic⸗ 
bept Gods. Ende op een ander plaetfe / alle De 
berdienften die voor de verkieſinghe machten 
zijn/wechghenomen hebbende / fept hp : Wier is 
voorwaer te neder ahelept Dat pdel argument 
der ghener die der. voorwetenſchap ofte voorſie⸗ 
níichept Gade beſchermen / teghen de ghenade 
Gods / ende daerom ſegghen / dat wy vercoren 
zjn eer de werelt geſchapen was / om dat Gad 
voorſach dat ap ſouden goet weſen / ende niet 
Dat hpfe felve foude goet maken. Maer dit en 
fpreecht die niet / Die fept : Blyp en hebt mp niet 
uptgercozen / maer ick hebbe u uptvercogen. 
Pant hadde hp ons daeram uptvercazen / om 
Dat hy te bogen wiſte Dat wy ſoudẽ goet weſen: 
foo (oude hp dock te voren geweten hebben / dat 
Xup hem fouden verkieſen / etc. Taet de ghetup⸗ 
gheniſſe Auguſtini Paetfe heben bp de ghene 
Die geerne op De autazitent Ber Baderen ruſten · 
Hor wel Auguſtinus en lact hem van de andere 
pude Teeraers nief fchepden : maer Beiwijft dat 
de Pelanianen hem vaſſchelick teghen worpen / 
Dat hy alleen in ſulck gheboelen wãs · Want hp 
verhaelt uyt Ambroſio / Chriſtus roept den ge⸗ 
ren Dier hy ontfermt · Item / Hadde hp gewilt / 
hy ſoude pt ongodvruchtighe Godbruchtighe 
ghemaeckt heben / maer God roept de ghene 
Die ho gheweerdicht / ende dien hp uil maecht 
bp Bodueefende. Waert dat ick upt Auguſti⸗ 
no \uilde eenen gheheelen boeck maken/ fa foude 
ick lichtelick den Heeferen bevuijfen/Dat mp niet 
noodich en Ware anders dan De woorden Au⸗ 
guftint : maer ick en wilſe met lanckhept niet 
Bef\waren. Maer Wel aen oft ſchoon de oude 
Leeraers niet en ſpraſe / laet ons de fake ſeſve 
aemmnerchen. @aer Was een fare vraghe 
vooetghebzacht / of Bod rechtveerdichſick 
Doet Dat hy ſommighe menfchen gheweer⸗ 
Dicht irr genade te geven. Wier op hadde Pau⸗ 
lus met eenen woorde magen antwoorden hade 
de hp op het aenfië det werckẽ geweſen · Waer 
amen deet hp dan dit niet + maer gaet Lieber 
boort met woorden Die inde ſelve ſwaricheyt 
blijven! Waerom / anders dan om Dat hp niet cn 
behogrde ? want de heplighe Geeft en was niet 
verghetelick Die Dao? den mont Pauli fpzack. 
So antwoorde lyp dan recht upt/ dat God fijne 
untvercorene gonſtich ende aocdertieren is / dat 
bp hen barmhertich ie / om dat hn mil. Want 

ghetuygheniſſe Moſis die hp voortbrengt: 
Hek ſal barmhertich weſen dien ick fal barmz 
hertich weſen / eñ barmhertichent doen / dien ick 
fat barmbertichept doen: is fa veel gelijck af hy 
fepde / dat Gad deo? aleen ander oorfake tot 
barmhertichent geroert en wort / dan om Dat hp 
wit barmhertich zjn. Soo Sift dan dat woort 

waerachtich: Dat de ghenade nies 
manten windt Dien fp moet Verkiefen / maer 
maechtfe beauaem omt te verkiefen. ; 
9 Wp en achten ooc ſelfs Die fcherpfinnicheps 

Het 111. Boeck. Fol. 176. 

CThome niet / te weten / dat de voorwetenſchap — 
ofte voorſienicheyt der verdienſten / neen nosfac e 
ke der peedeftinatie en is / fao veel Gods merck men upt 
aengaet : maer ceniehfins ban onfer zyde / ghe⸗ en 
lck alfinen fept/ dat God heeft gepzedeftineert jINSE 
oftete voren verordent dat de menſche ſal eere Traas. 
ontfangẽ boos fijne verdienſtẽ / om dat hp Laars 9-23 
genomen heeft hem genade te geven / waer door 
hy ſoude eere verdienen Want dewijle de Meere 1 Antwoo: 
wil dat Wp in de verkieſinge niet anders en aẽe⸗ 
ſiẽ / dan fijn enckel goetheyt / ſo ſal het een dwaſe 
verkeerde genegentheyt weſen / iſt dat pemant 
hier wil pet meer fien. Iſt vat wp oock witten 2 Antwoor 
met fcherpfinnichept ſtryden / foo connen Wp 
oock de fcherpfinnichept Thome wel mederz 
leggben. Hy fept dat den uptvercogenen wordt 
eentchfing eere ———— uyt De verdien⸗ 
ſten: am dat God hen ghenade pꝛredeſtineert / 
waer door ſy de eere verdienen. Maer of ick hier 
teghen ſegghe / dat de prcdeftinatie tot ghenade / 
Dient tot De verkieſtnge door De welcke Wp ver⸗ 
coren zijn tat Get leven / ende fp als haer dienſt⸗ 
maecht 4 ende Dat de ghenade Wordt dien ghe⸗ 
peedeftineert / dien nu dverlangh De befittinghe 
Der eerlickheyt verordent is : om Dat Gode bez 
lieft fijne kinderen upt de verkieſinghe te been: 
aben/ tat rechtveerdichmakinghe? Want hier 3 Antwoen 
upt fal volghen Dat de predeftinarte der eerſick⸗ 
hept eer oorſake is Der predeftinatie der ghena⸗ 
de / dan anders · Maer lact varen Defe ſtryden / de 
welcke pdel ende te vergeefs zyn / onder De gene Ambr.d: vaa 
die achten wyſheyts nbenoech in Get vanost fes 
Gods te zijne, ant het is van cenen ouden 
Heevaer (eer wel gheſeyt / Dat de ghene Die de 
gerkiefmahe den Lerdienften toeſchr hven / wil⸗ 
fen meer weten dat het betaamt. 
ro Sommige ſegghen Gier teghen / dat God Pez, Te: 
foude tegen hem ſelben ſtaen / waert dat hp alle —— 
menſchen in t gemeyn tot hem riepe / ende wep⸗ Stet det 
nige uptbercagene toe liete. Alſoo Wort nae der den nieuz 
fulcker ghevoelen Get onderschept der gheuade Wer. 
Dic den ſommighen gheſchiet / wechghenomen ter 
door de ghemeyn belofte. Het zijn wel fanurrige 
matige mẽſchẽ Die alfa ſprekẽ / niet ſo ſeer om de 
waerheyt te verdruckẽ / als om harde vagen af 
te leggẽ eñ veler menſchẽ curieufhept te verhin⸗ 
deren. Daer wille is Wel te prifensmaer De raet 4 Antwoor 
en is niet goet / want het en can niet ontſchul⸗ 
Dicht Worden datmen uptvlucht ſoeckt teghen 
de waerhept · Maer dat fonumige hier tegẽ beẽ⸗ 
gen die hartneckichlicker laſteren / dat is voor⸗ 
Waer geel te crane een tegen worpinge / ofte veel — 
te ſchandelicke dwalinghe · Woe de Schriftuere 
deſe twee Dingen vereenicht / te weten / dat Doo? plaetfen die 
de uptwẽdige vercondinge des woorts / alle mẽ⸗ teg mal⸗ 
ſchen geroepen worden tot befieeringe ef gelaa- (Laren re 
ve / eñ Dat nochtans niet alle menſchen de Geeft ftroden. 
der bekeeringe eñ des geloofs gegeven en wort / 
dat hebben wp ergens verclaert/ ende wy ſullẽt 
wepnich hier na moetẽ cenfdeelg mederom Herz 
halen. 32u ick en late Gen niet toe het ghene das 
fp millen ſegghen / want het is tmeefing valfch. 
Want die dreycht Dat over Dek ſtadt fal Drooge Amos 4,7. 
weſen / als hy over D'ander ſtadt fal regenen: die ende s. 1. 
honger der leere ergẽs belooft / die en Mint hem 
ſelvẽ aẽ geenẽ ſekerẽ regel om alle menſchen even 
gelyc te roepẽ · Eñ Die Paulum ðvbiet het woort aet. og 
in Aſia te ſprekẽ / eñ hem van Bithyma afwẽt / 
eñ tot Macedoniam treckt / die bewjſt dat het 
in fijn macht is defen ſchat upt te Deelen dien 
bp uil. Nochtans bewift hp claerlicker daag 
Eſaiam hoe hy de belofte der. falichept/ fonders Eras, 
linge tot De uptvercorene ſchickt: want hp fept 
dat hy upt die allgenlic/eft niet upt DE gantſchen 
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Cap.22. 

menfchelicken abeflachte fonder onderfchent/ 
fal Diſcipulen verfamelen. Waer upt het open: 
Baer is / dat ſommighe verkeerdelick ſeggen / dat 
De leere Der ſalicheyt allen menſchen woet voor⸗ 
geſtelt / om hen crachtelick voorderlick te zne / 
de welche den kinderen der Gemepnte alleenlic 
bewaert is · Dit fal nu tegenwaoichliek ghe⸗ 
noech zijn/te meten / hoewel alle menfchen mt 
ghemeyn door de ſtemme des Euangelij geroe⸗ 
pen worden / dat nochtans de gave des geloofs 
weynigen Mot gegeven. De oorſake wort door 

agren _ gEfaiam beweſen te weten/* dat de arm Gode 
Beraeven niet allen menfchen gheopenbaert en Wordt. 
zjnende Waert dat hp fepde dat het Euangelium booſe⸗ 
wptoeerpe Tick ende verachtelick verſmaet wordt / am dat 
ve bele hartneckichlick wepgeren dat te hooren: fa 
*Eſa.y3.1. foude moghelick de tegen worpinge ban de al⸗ 

ghemeyne roepinge / plaetfe hebben. Bet is wel 
waer dat de Prophete niet en Geeft voorgheno⸗ 
men/ de ſchult der menfchen te berclepnen / als 
hy leert Dat de fonteyne der verblinthept is / dat 
God hen niet en heeft ahemeerdicht fijnen arm 
te openbaren : maer hp bermaent alleenlich dat 
het te vergeefs is / als De ooren alleenlick met de 
uytwendighe leere ghefſlaghen warden / dekuile 
bet gheloove een ſonderlicke gave is. Ick milde 

— wel aan deſe LTeeraers Weten / of De bevcondinz 
ghe des woorts alleen kinderen Gode maeckt / 

5 of het gheloave. Poorwaer als Joannes (cpt/ 
Dat alle Die in den eenichgheboren Sone Gods 
gelooven / ooc kinderẽ Gods Worden /fa en Wart 
daer niet eẽ onderſcheyden heap aller toehoorde⸗ 
rẽ geſtelt / maer daer Mort eẽ ſonderlicke ordẽ DE 
geloovigen gegevẽ / die niet upt den bloede / noch 

Antwoort UPL de Wille des vleeſchs / noch upt DE wille des 
py de eerfie mans / maer upt God geborẽ zijn. Maer fp ſeg⸗ 
tegenmore gen/ Get geloove eft het woort Gods comen met 
Peteri. malcanderen over et · Dat is wel waer / ſo waer 
ge oberren⸗ het geloove is:maer het en is niet nieu + Dat het 
zommnge zaet valt onder Die doornen ofte op ſteenachtige 

eend ofs placrfen + niet alleentick om dat het meefte deel 
Woot, der menfchen met der daet Wederfpannich is 
d matte tegen God / maer gockt om Dat fp niet alte oogen 
Shara, de oogen en hebben,* Loe fal het Dan over cen 

comen / dat God tot hem raept de ghene die hy 
“inte wect dat fp niet en ſulſen comen? Laet Auguſti⸗ 
er nus voor mp antwoorden / eggende: Wilt ghy 
ti enve teghen nap Difputerent Berwondert u met mo/ 
Bernardi. ende roept upt : © Hoocheyt. Laet ons bepde 
Eeten de over cen comen in de bevreeſtheyt / op dat Wp in 
ir. De dwalinghe niet en vergaen. Boven defen/ift 

Dat de Verkiefimabe gheljck Paulus betupcht / 
ig de moeder deg geloofs / ſoo keere ich haer ar⸗ 
gument wederom teghen haer eyghen hooft / te 
Weten / dat daerom niet alie menschen en gelaoz 

Epgef, 1.3. Ber / om dat de verkieſinghe niet afghemepn en 
ig. Want als Paulus fept: dat wy vervult zijn 
met alle geefteliche zegbeningge / abelijck God 
ons uptvercozen hadde eer De werelt gheſcha⸗ 
pen was / foo cammen upt de o2den Der cauſen 
Wel lichtelick verftaen / dat deſe rjyckdom daer⸗ 
om niet allen ghemepn en is / om Dat God ale 

Cit.i.t. leenlick uyt vercoren heeft / die hy Wilde. Dit ist 
De oorſake waerom hy ap een ander plaetſe het 
gljeloove der uptbercorenen prijſt / op datmen 
niet en dencke Dat pemant Get geloove doo? fn 
eyghen gheneghentheyt gecrcht:maer dat defe 

AdTho- eere Gode toe comt / Dat hy upt genade verlicht 
mampres De bene Die hp te vazen uptbercozen hadde · 
Boteie ant Bernardus ſpreect wen ſraghende De 
epit.1o7. Weienden hoozent alleen / tat de welcke hp oock 
7 JLic. ia· ſpreect: + En wilt niet vreeſen afp cleyn kudde: 
Datthaz · Want Get is u ghegheven de Herborgenthept 
M des jer Gods te weten. Wie zijn deſe? te we⸗ 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 
ten / Die hy te voren ghekent ende ghepredeſti⸗ 
neert heeft/Dat fp faudé den beelde fps Soons Bom8-29 
abelijch warden. Deſe groote verborghen ract Jeane: 
ig ons abeopenbaert: De Heere meet \velche De Tinrasro, 
ſyne zijnsmaer dat Gode bekent was dat ie DE 
menſchen gheopenbaert. Ende hp en gheweer⸗ 
Dicht voorwaer niemant fa groote verborgent⸗ 
heyt deelachtich te maken / anders dan de ghe⸗ 
ne Die Gp te boren ghekent ende gepredeſtineert 
heeft / dat fp fouden fijne zjn · Wepnich daer nae 
beflupt hp : Be barmhertichent Gods is van 
eeutuichept tot eeuwichent over De ghene Die 
hem vreeſen: Dan eeuwichent om Der predeſti⸗ 
natie/ende tot eeuwichept om Der falichmakme 
ge/deen is ſonder begin / dander is fander eyn⸗ 
de, Maer Wat naat ift Bernardum tot ghetup⸗ ſus be- 
ghe te nemen dewijle wy npt onſes MWeeſters turcht 
mont hooren / dat gheene andere menſchen en uier opents 
fië Dan Die upt God zijn? Met welche oorden goan6.46, 
bp te kennen gheeft / dat alle de ghene Die niet en 
zijn God wedergebazen/niet en carmen De claer: 
bept ſyns aenfchijns fien. Wet geloove wordt 
Wel beguamelick bp de berkiefinate geſtelt / (ea 
verre het in den onderften graet aheftelt Wordt. 
IDelche orden claerlick in de woorden Cheiſti 
untghedruckt wordt / daer hy fept: Dit ig De Joan.6.35⸗ 
wilſe des Daders /Dat ick niet en verlieſe dat hu 
ghegheven heeft · Want dit is ſyn wille / dat ſoo 
wie in Den Dane gelooft miet en vergae · Waert 
Dat hu wilde dat alle menſchen ſalith worden / 
foe ſoude hy hen ſynen Sone rat cenen bewaer⸗ 
der gheven / ende ſoudeſe alle Dao? den hevliahen 
bant des gheloofs in Cheiſti ichaem inlijven. 
Maer nu ift openbaer / dat her gheloobe is een 
fonderlicke gant der Daderlicke ſiefde / bewaert 
voor fijne kinderen Die hp heeft aenghenomen. 
Dacrom fept Cheiſtus op eẽ ander plaetſe / dat Hoan, 10,4 
de ſchapen dE Herder volgẽ / om dat fp fijn fleme 
me hoozensende Dat fp geenen beemden en hoo⸗ 
ten / om Dat fp der vreemder ſtemme niet en 
kennen: Ende waer upt comt Dit onderfchept/ 
anders Dan am dat God hare ooren gheopent 
beeft / ant niemant en maeckt hem ſeſven een 
fchaep / maer wordt deo? Gods genade cen 
ſchaep ahemaecht. Daerom leert de Heere / dat Hoa: to,25e 
onſe faïichept fal altyts ſeker ende bupten pes 
richel efen / om dat fp daa? De onverwinlicke 
macht Gods bewaert Wardt. Daerom beflupt 
hy dat de ongheloovighe niet en zjn upt fijne 
ſchapen:te weten/ om Dat fo niet en zijn upt het Efa.8.r6t 
ghetal der gener Die de Leere daor Efaiam bes ”*" 
{ooft Geeft Dat fm fauden fijne Difcipulen weſen. 
Waat dewijle met deſe ghetuygheniſſen Die ick 
verhaelt hebbe / de volherdinghe uptghedruckt 
wat / foo betupgen fp gock De onweranderlicke som.9,13, 
flantvaftichept der verkiefinghe. 
rx Haet ons uu ooc ſpreken vande verwor⸗ gaatmer 
pene / van de welcke Paulus daer oock ſpreeckt · ouden fat 
Want ghelck Jacob niet door moede wercken B Be ver⸗ 
berdient hebbende / Wordt tot ahenade ontfane “EUS 
ghen: alfa Wordt oock Eſau gehaet / noch mek 
gheen booſheyt beſnnet zijnde, Iſt dat wp onſe 
doghen op de wercken flaen / foo doen wp den 
Apoſtel onrecht / ghelyck of hy Dat felve dat ont 
claer is / niet geſien cn hadde, Eñ hp wort over⸗ 
tupcht dat niet geſiẽ te hebbẽ / dewhle hn names 
tic Daer op dringt / dat d'een vercoren / eñ d ander 
verworpen was / dae fp nach niet goets noch 
quaets gedaẽ en hadde:om daer mede te bewij⸗ 
ſen / dat het fondament der Godlicher predeſti⸗ 
natie niet en is in de werckẽ gelegẽ · Bove deſen 
als Gp Die tegenworpinge heeft voortgebrackt: 
Of Gad onrechtveerdich zy ſo en gebruncut h 
bat niet dwelc ef ſeer ſeker eñ claer rg e 

gnden 
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Cap.25. 
ſynder rechtbeerdicheyt ſonde geweeſt hebben / 
te weten / dat God heeft Eſau ghedaen nae fijn 
boohent: maer hp is te vreden met cen ander 
ant woorde / te weten / dat de berworpene tot dit 

nde verweckt Worden / op Dat de cerlickheyt 
Lout9.18. 

SoaerDa Bode daar hen Lerclaert worde. Eñ té lactften 
gbetegen _ fept hu daer na / dat Bod barmhertich is Wien 
ismoen bp wil / ende verhart wien hp uil. Wier fret abn 
pige witte hae hp Dit bende ſtelt in het eenighe goetdunc⸗ 
Gods. _ ken Gods. Daerom ift Dat wy niet en connen 

De oorſake toonen / waerom God ghewrerdicht 
Den ſynen genadich te zne / anders Dan om Dat 
bet hem alſoo belieft: ſoo en ſullen wy oock an⸗ 
ders niet hebben dan ſynen wille / waerom hy 
andere verworpt · Want alfmen ſeyt dat God 
de gene die hy wilt / verhart / ende den genen die 
bp wil / barmherticheyt doet / ſo wordẽ de mene 
ſchen Daer door vermaent / dat fp gheen oorſake 
en moeten ſoecken buyten fijnen wille, 

Het xæxiij. Capittel. 

Wederlegginghe der befchuldinghen ende 
lafteringen , waer mede defe leere is altijtste 
onrechte befwaert gheweeft. 

Sp dwa⸗ M Aer als het menfchelic vernuft dit hooet / 
al —— faen cant hem niet onthouden Han (ghe⸗ 
she vezloos Ich of men eẽ alarme geſchrey hoorde menich⸗ 
thenene fing ende Boven maten apzoerichh te wordẽ · En 

pele gheljck of fp Wilden God Lan den haet bez 
vrhen bekemnen de verktefinge alfaa/dat fp herz 

1 Dantde (aken Dat pomant verworpen Wordt, Maer ſy 
——— boen bat — Oene eñ — 
tegende de verkieſinghe en ſoude niet connen ſtaen / ſton⸗ 
verworrin⸗ de fp niet teghen de verworpinghe · Gad ſchept 
— ni — hp on —— — fen Barr 

aet niet. het meer dan Dael hept / datmen fepde / Dat de 
E andeve by gheval / afte fortuyne / afte doo? haer 

enghen cracht vercreghen / het ghene Dat de ver⸗ 
hade a —— — pee 

axpt God dan de gene Die hp voorby gact/ eñ 
Dat ont gheen ander oorſake / dan om dat hoſe 
En —— — fie Ba 

a Seer on⸗ ghepr neert ende verordent heeft, · Ende de 
——— hooveerdicheyt der menſchen is onverdragelic / 
fphaerte- ALS fp haer niet en laet met Gode wooꝛs Bez 
gen God dwinghen / alfmen fpreecht Han den onverhin⸗ 
sche bne derlicken raet Gods / den wiſcken de Enghelen 
Eugele: gerbidden · Maer nu hebben Wp gehoort / dat 
feifs cerie- De verhardinghe alfao wel in De hant Gode ie, 
dichuick ee· als De barmherticheyt · Ende Paulus en is niet 
53 iBorven helyck Defe) feer beladen hoe hp God fal door 
fe weoers Teuahen ontfchuldighen:maer vermaent alleen⸗ 
— od — het den —— — en is/ 
cgetunge- tealten ſynen maker te khyven · Nũ Die niet toc er 
—— laten Dat cerige menſchẽ van God verworpen 
Shꝛſtue-⸗ wordẽ / hae ſulſẽ die defe fententie Chriſti weder⸗ 
Ens ————— welcke mijn RE Pda 
9.20. plant en heeft; fal uptgeroept moden? Sp hoo⸗ 
attu, ren opentlick Dat alle de Bee Die De lake 

d Pader mert en beeft gheweerdicht als hepli 
boomen in ſynen acher te planten / zijn tat het 

verderf Herodent ende oberghegheven · Iſt dat 
fp verſaken Bat dit een teecken der verworpinge 

ee eo en is en wie — hen fauz 
¶. Beder⸗ de comen Wijs make. Iſt dat fp niet op eu hou⸗ 
—— den van teghenſyreken / Da laet het gheloove fa 
ne vactflaz Heee jn ie De le lep 
gen Bao: be li te weeden zy / te weten / tDat daer geen 
ronde en ie omt tege Goù te kijner/ iſt Dat fp en 
geeft he De Willende toorn bewifen / ende fn matht 
heben. fe / nd 5 des toorns Die tot het 

verf Berent zyn draecht met grooter verdrach⸗ 

_ Het HI. Boeck. 

facmlept/ert Achtmoedichent? ende op D ander, 
zyde bekent maeckt DE ryckdom ſynder eerlick⸗ 

Fol.77. 
heyt tot de vatẽ der barmherticheyt / die hy tot 
eere bereyt Geeft. De Leſers moeten hier aen⸗ 
merckten / hoe Dat Paulug om den achterclap= 
peren ende oarblaferen alte oorſake te benemen/ 
Der toornicheyt ende mogenthept Gods de op: 
perfte heerſchappie toe ſchrÿjft: am dat het one 
recht is Dat Die Diepe oordeelen Die alte onfe fins 
nen verſlinden / fouden onfer rekenſchap onder⸗ 
worpen worden · Let is een cranche antwoorde Wtvlucht 
die onft fegenftrijdees geven / te weten dat God 
niet gantſchelick die en verworpt / Die hp met 
fachtmacdiehept verdraecht:: maer dat hp ſyn Antwoort. 
berte tat hen wat af went / of fp hen moghelick 
bekeerden. Beljch af Paulus Bode ſulcke (tz 
faembept toeſchzꝛeve / metde welcke hy foude 
verwachten de bekeeringhe der gener Die (gelijck 
bp fept)tot berderf berept zijn. Wat Auguſtinus 
Defe plaetfe uptlegghende / bermaent wel / wan⸗ 
neer de verdraechſaemheyt Godt words bp fijn 
moghentheyt gheſtelt / dat Bed dan niet toe cn 
laet / maer door fijn cracht regeert eñ maticht · 
Onſe tegenftrijders ſeggen ooc níet (onder oor⸗ 
fake/ dat Paulus fept/ dat de vaten des toorns 
Berent zjn tor het Gerderf/maer dat God de va⸗ 
tẽ Der barmbertichept voorbereyt Geeft:om dat 
hp alſoo den tof der (alichept Gode toeſchrÿft / 
ende de fchult des verderfs dien oplept/Die door 
haer epgen geetduncken hen felven tat het verz 
derf brengen · Maer of ic hen ſchoon toe late Dat 
Paulus door defe Wijte Ban ſpreken / de hardice 
bept des cerften Deels ver ſoet: fo en betaemt het 
nochtans niet / Die voorberendinge tot bet ver⸗ 
derf / tot een ander oo2fake te treckẽ / dan tot ven 
berbazaen raet Gods: her welche oock weynich 
te voren in de woorden Pauli berclaert wordt / mom. 9,17 « 
dat God heeft Pharaonem verhardt / daer nae Bois, 
Dat hp verhart die Gp wil. Maer upt volcht dat er Luz 
De verborghen vact Gods is de oorſake Der ver⸗ guſtun 
hardinge. Zeh behaude ten minften dat Augu⸗ Worte 
ſtimis leert /te weten Als Bod ſchapen maeckt 7 de 
upt wolven / foo Bermaecht ende vernieut hpfe przdet. 
met crachtigher ghenade / op dat haer hardic⸗ Saat, cap.a 
heyt ie Wade: Ende alfoa en bekeert hj 

Hib, contra 
Lul, sscap.5e 

2 Dtblucht 

r Antwoort 

de hartneckighe niet om dat hp de crachtige gez 
uade aen hen niet en gebrupckt / de welche hem 
niet en ghebacecht / st dat hpfe Wilde ghe⸗ 
bruxcken ende bewiſen· —— 
2, Dit ſoude wel overvloedichlick ghenoech 
weſen den Godſaligen ende matigẽ / ende genen 
die ghedencken dat ſy menſchen zjn Maer de⸗ 
wijle Die fenynighe handen / meer Dan eenerlen onveente 
laſteringhe teghen Bod uptſpouwen / fa ſullen hem ver- 
wp ap ten yegelicke / ghelyck de fake epfcht/antz — 
woorden. De dwaſe menſchen khven menich ⸗ sers — 
fine teghen God / ghelck of hp haren beſchul⸗ derve zr; 
dinghen onderworpen Ware. Soo vraghen fp 

Be 2, Tes 
gen mazpina 
ghe · Dat 
Goot ten 

ten hacer 

dan ten cerffe/ met wat vert De Deere toormiels Wever. 
ig op fijne creatuerẽ / ban de welche hp te voren overgeeft, 
doo? generlep ſchult verweckt ents : want het 
betaamt ſegghen fp)meer eenen tp2an dan eenen 
oprechten Fuchter / Dat Hp foude tot het Verderf 
over geben Dic hp wil. So hebben dan de men? 
ſchen oo2faké. om teghen God te kyven / ft dat 
fp (onder haer enghen verdien ſte alleenlick doer 
fn enchel goetdincken tot de ceuwighe Poot, « Antwort 
gepeedeftineer t varden. Iſt dat te eeugen tijde VELA 
ſulcke gedachten den Sodſalighen menfthen virge van 
in dẽ fit comẽ / ſo ſullen ſy om Der ſelver aenloap ven wine 
te beek met Dit eenige gendech gewapent Woz BPS ·· 
DE/ iſt dat ſy overleggë Wat grooter ongefchiet: ⸗· 
heyt Get zp alleenlichk datmen na de oor ſake DEF ‘umprum 
Godlickẽ willes vrgecht: dewyle Ip aller Dinaë Lt-de 
oorſake is eñ te verte meet zijnet Want iſt dat 
de wille Gods eenige oorſake heeft / ſo moet Daer cap. 5. 

® gi pet ghe⸗ 



Capa x 
gheweeſt hebben / eer Dan hp/ daer gen hy han: 
ghe:het welcke niet ghevorloft en ig te denclien· 
Pant de Wille Gods / ig foa ſeer De opperſte rez 
gheel der rechtveerdichept / dat al wat hy Wail zp 
rechtveerdich te achten / allcenlic om Dat hu het 
Baril. Daerom wanneer men vraecht waerom 
Gad het alſoo gedaen heeft / ſoo moetmen ant⸗ 
wodrden: Omdat He ghewilt heeft. Aff dat 
vemant baarder gaet / eñ vraecht waerom God 
het ghewilt heeft / ſoo vraecht de ſulcke nae cen 
Dich dat boven den wille Gods is / het welche 

MWeſck Dien } Û 
wille Bovs ghedichtſel van de Porentia abfalura, ghelijck 
Dende fp t naemê niet voort het welcke onhenlich is / 
moer aen: Ende behoort Lan ons verworpen te worden · 
mercken · Wy en dichten niet ecnen God die ſonder Wet 

y / dewyle hy hem felben een Wet ig : Want (gez 
lyck Placo fept-) Den menfchen die booſe begeer⸗ 
ten hebben / zijn Wetten nodich: maer de Wille 
Gods en ig niet alfeenlick reyn van alte ſmette / 
Maer is oack de opderfte veghel der volmaeckt⸗ 
Gent / ende oock de Wet aller Petten. Maer wp 
ſeaghen / dat hp niet ghebonden en is am reken⸗ 
fchap te gheven : wy eagen oack Dat tp geene 
beguame Nichters en 5jn/om unt onfe epgë gez 
woelen Ban Defe fake te oordeelt. Baeram ift dat 
wy hooger ſoecken Dan ons geoorloft is / ſo laet 

Wlalsr6. Die Deepginge des Palms ons verfchricken/dat 
od ſaſoverwinnen fo Wanneer Gp ban eenen 

ſterffelicken menfche gheoordeelt Woet. · 
zg 3 WocanGon fElfwijgende fijne vyandẽ be: 
waor, Diwingen. Maer op Dat wp hen niet toe en laten 
wise Den Genligen naem Gods te befpotten / fo gecft 
heeftoiie fp ons ooch wapen tegen hen upt fijn hepl'abe 

pus niet 
met allen 
ſchuldich. 

ij — zr / ende Dat niet Doo? tpranntfche. weeethent / 
pezonde _maerdoap feer gerechtige rechtbeerdichept. Iſt 
peeenet dat alle de ghene die Godt rot der doot predeſti⸗ 
Bitick gas Heert / zijn Dao? natuerlicke conditie Der doot⸗ 
tai. ortderwoepen/ ick biddeu/ van war ongherech⸗ 
viene tichent Gods tegen hen/ connen fp claget Laet 

gosdeel 
Dodge 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 
verordent zijn tat der doot / tot de welche fin door 
haer epgen natuere gelent worden / gelje fis Wil 
leng afte onwillens gevoelẽ · Waer wt Get epenz 
baer is / hoe verkeert Die begeerte om tegẽ te ſna⸗ 
teren zu: dewyle fp de oorſalie Der verdaemeniſſe 
Die fp bedwongen worden in hen ſelven te bekẽ⸗ 
nen / ſoecken te deckẽ eñ berbergê/op dat Mm God 
voorwẽdende / bebrjt wordẽ · Maer of ic ſchoon 
hondertmael belede dat God de Autheur daer 
vã is / het welche ſeer waerachtich is / ſo en con⸗ 
nen fp nochtans niet terſtont haer ſchult daer 
mede untwiſſchen / de welcke in hare conſcien⸗ 
tien gegraven / dickmael voor hare oogen comt· 
4 Wẽderom ſegghen Mm: Zin fp niet te voren 
daor de odeninge Gade gijepzedeftineert ghe⸗ 
weeſt tat de ſelve verdorventhent / die nu wordt 
als een oorſake der verdaemeniſſe voorgewem? 
Als fp dan door haer verdorventheyt verloren 
gaen / ſoo tijden fp enckelick de ſtraffe Dier ellen⸗ 
dicheyt in de welcke Adam is door Gods pre: 
deſtinatie ghevallen / ende heeft ſyne naconiers 
met hem daer in getrocken. Is hp dan niet on⸗ 
rechtveerdich dewijle hp fijne creatueren ſoo 
waecdelick beſpot? Ick belienne voorwaer dat 
alle Adaems kinderen zijn met Gods wle tot 
deſe ellendige canditie gevallen / tat de welcke fa 
gebonden ziju: Ende dit is het gene dat ich eerſt 
fepde / te weten / datmen ten epnde moet altjts 
wedercomen tot het goetduncken des Godlic⸗ 
hen willes / wiens oorſake in God verborghen 
is. Maer Gier vpt en volcht niet terfzant / dat 
God defer valſcher befchuldinge onderworpen 
zp. Want Lup fullé met Pauſo aldus antwoor⸗ 
Den: D menſche wie zt ghy / die ghy tegen Bod 
kijft? ſal oock cen aerden pat ſegghen tat ſynen 
potbacker:: WDaeram hebt ale mp aldus ghe⸗ 
maeckt $ Weeft oack den potbatker geen macht 
upt den ſelvẽ clompe D'een Lat te make tat eere/ 
eñ D ander tot fchande? Sp fullen fragen dat de 
rechtveerdicheyt Gods niet Wel alfa beſchermt 
en wort / maer dat daer mede ecn uptolucht ge⸗ 
nomen wort / geljck Die pleghen/ die geen rechte 
ontfchuldinge en Hindi. Want wat ſchnt hier 
anders geſept te worde /Dan dat God cen acht 
Geeft Die niet en can verhindert worden / na haer 
betiefte te Daë wat fp vuil? Maer het ie veel an: 
ders: Want wat reden canmen Ep brenghen / die 
ſtercker zy / dan als wy gheboden worden te bez 
denckẽ wie Gad zp? Want hae ſoude Die cenige 
ongerechticheyt doen / Die De Richter der werelt 
ig? Aft dat het eygentlick der god icker natuere 
tac comt / oordeel te doen / fa heeft hn natuerlick 
De rechtveerdichent lief / eñ hact de onrechtveer⸗ 
Dichept. So en heeft dan de Apoſtel geene liſtige 
untvlucht gefacht /, heljck of hy hadde in fijne 
woorden gevangen geweeft : maer heeft te ken⸗ 
nen ghegheven / dat de reden Der godlicker recht⸗ 
veerdicheyt hooger is / dan dat fp ſoude connen 
na menchelicke wijſe ghemeten / afte met men⸗ 
ſchelicken vernuft ghevaet worden. De Apoſtel 
bekent wel datde Godlicke oordeelen ſoo diepe 
zijn / Dat alle menſchen verſtant daer door ver⸗ 
{londen wordt / als fp ſoecken Daer tae door te 
Beelen. Maer hp leert oock hat onbehoorlick 
betie / de Mercken Gods tot ſulcke een Wet 
te dDingfen / dat wyſe ſouden dorven verwor⸗ 
pen terftont als wy gheen oarfalse ofte reden 
Daer van en vinden. Salomon fpreecht een 
ſchoon fententie (De welcke nochtans Wwerniz 
gie menſchen verſtaen) te weten: De Sehep⸗ 
per aller Dingen is groot / ende gheeft den Diva ! 
fen ende den voertrederen haren loon. Want hy 

_ roept upt Han De grootheyt Gods / in Wiens 
macht het ig de dwaſe ent overtreders te fol, 

k … hoer 

Eeghenz 
Laozpinghee 
matde 
berworne⸗ 
gefchiinen 
tet he zonde 
te hozen 
gheordi⸗ 
neert te Wes 
Elte 
Aom.5 . 12e 

Ant wooꝛt. 

Verelarinz 
Ge Dee ſel⸗ 
ber. 

Mom 6,20e 

Jurede. 

Ant woort: 
Daer in Y 
Den terr des 
Apoſtels 
heetlick bes 
schermt 
wort van 
laſterin⸗ 
ghen. 
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Cap.23. * 
hoewel hy hen niet en geweerdicht ſynen Geeft 
te geven Ende de raſerie der menſchen is Wan: 
derlicken graat / als fp het gene Dat onmetelick 
ende onbegeijpelick is / uilen der mate haers 
verſtants onderworpen. De Enghelen die in 
Baer geheelhent zijn blijve ſtaende maemt Pane 
lus uptvercasen:ift dat ffantvaftichept ig in bet 
goetdunchen Gade mefondeert / ſoo bewnſt der 
anderer Enghelen afwijckinge / dat fp Lerlaten 
waren. Dan welche fake men geen ander reden 
en-can voortbrengen / dan de verworpinghe / 
de welche in den Gepmelickhen ract Gods verz 
borghen is. f d 
s Laet nuceniahen Manicheus ofte Leleftin 
ramen / am de Godlicke voorſieninghe te laſte⸗ 
ren: Ick ſegge met Paulo / datmen niet en moet 
reden daer Ban gheven / am Dat fp dae? haer 
groothent verre boven onfe verſtant gaet. 
Dat wander ofte wat ongeſchicktheyt is daer 
int Willen fp dat de macht Gade alſoo bepaelt 
zu / Dat fp niet en vermoghen meer te doen Dat 
haer verſtant can Begrijpen 2 Ack ſegghe met 
Auguſtino dat de Heere menſchen gheſchapen 
heeft / De welcke hyte voren wiſte dat fp fonder 
twijfel fauden ín het berderf gaen : ende dat dit 
ſelve gheſchiet ig om dat Gp alfaa wilde · Maer 
dat het ons niet en betaemt reden te ſoecken / 
waerom hy dat geilt heeft Want wy en zijnt 
niet machtich te verſtaen Ende dat wy niet en 
behooren te difputeren ban den wille Gods of 
hp rechtveerdich is oft niet: Want foa dickmael 
alg ban Den wille Bode wort gheſproken / ſoo 
Woet onder fijnen naem De opperfte veghel der 
rechtveerdichent ghenaemt · Daerom wat \uilz 
men van de ongherechticheynt vraghen voort⸗ 
brengen / daer claerlick rechtvbeerdicheyt gheſien 
wort? Op en moeten ons oock niet ſchamen 
den mont der godloofen nae het exempel Pauli 

fran mer alfoa te ſtophen / ende fa dickmael als fp beſtaen 
gen gemaec: teghen te baſſen / het ſelbe verlaten ende ſeggen: 

1. Cim. 5. 21 

De ſelbe 
antwoort 
is beue⸗ 
ſtirut met 
de uchori⸗ 
teyt dau 
Auguſti⸗ 
nus· 

Epif. 106, 

Item fs 
toet vite 

te perfaan + Wie sir ghy / o ellendige menſchẽ / dat ghy bez 
emg, fact God te beſchuldighen? erde hem Dacron 
des beſchuldicht / am dar hp de grootheyt ſynder 

wercken niet en maticht nae u we plampbept? 
Ghelijck of fijne wereken daeram baas waren / 
om datſe den vleefche verborgen zijn: De onge⸗ 
meten graathept der gordeelen Gods / is u door 

plasse. Clare bebindinghen bekent. Bhp weet dat fp 
ghenaemt worden een diepe afgrant : nu over: 
denckt de clepnbept uwes verſtants of het can 
baten dat Bod ba hem ſelven Geeft voorgheno⸗ 
men. Wat st ghn dan daer mede geholxen dat 
ghn doo? uptſinn ghe onderſoeckinghe u ſelven 
berſinckt in den afgront / de welche u fal gelijck 
ude reden felae bewijst) doatliek weſen · Daer: 
om en wort ghu niet ten minften gedwongen 
door eenighe veeefe uyt het gene Dat de Hiſtorie 
Jobs ende aach de boecken der Propheten / van 
de onbegrijpelicke wijfhept Gods / eft grouwe⸗ 

Ende mer licke moghenthent vercondighen? Iſt dat uwe 
aci. te gheeft oprechtich is / ſoo en ſchaemt u niet den 
ban augur TALL Auguſtini ven te nemer. O menfche (fept 
fimus ve hy) verwacht af antwoorde vã mp £ Ick ben 
befticht. vock cen menfene. Daerom laet ons bepde dien: 
— hooren / die ſeyt D menſche ie zijt gn? beter. 

te een getrouwe onwetenhent / Dan ſichtveerdi⸗ 
ghe wetenſchap· Soeckt verdienſten: ſoo en (ult 
alfa niet anders vmdẽ dan ſtraffe · O hoocheyt? 
Petrus verſaect:de rover gelooft. O hoochept? 
Soect gho reden? Ick fal rop verſchricken van 
de hoocheyt· Arguweert ala / ick ſal mp ver: 
wonderen: diſputeert gho / ick fa! gelooven. Ick 
fie de haocheyt: ick en came tot de diepheyt niet. 
Paulus heeft geruſt om dat Gp verwonderinge 

Serm.z0. 
ER zig. 20 

Het III. Boeck. Fol.178. 

ghevonden beeft. Hn noemt de oordeelen Gods gem. ia. 33 
ondoozfeecheliekzende zyt ghy gecomẽ om Die te 
doorſoecken? Lp fept Dat fijne weghen onfpeur= 
lick zijn: ende wilt gh Die fpeuren 4 Wy en ſul⸗ 
fen geené voortganck Hee met noorder te gaens 
Want \ap en ſullen haerder ſtouticheyt niet gez 
noech Daen / ende de Heere en heeft gheen ander 
beſcherminghe noodich / dan die hp door fijnen 
Geeft gebeupeht heeft/Die daa? den mont Pauli 
beeft gheſproken: Ende top antieeren el ſpre⸗ 
ken als wp af laten met God te preken. 
6 Daer camt asch een ander tegenworpinge 
unt godloo heyt / De welche nochtans niet ſoo 
feer en Dient om Gad te beſchuldighen / als om 
den ſondaer te ontſchuldighen: hoewel de gene 
Die van God verdoemt Wost/en can niet anders 
dan ten laecſten met Des Kichters ſchande ghe⸗ 
rechtveerdicht worden · So fnateren dan de an: 
hepighe tonghen teghen Gad aldus : Waerom 
foude God die dinghen den menfche tot zonde 
rekenen / Der. welcker naat hy hen doo? fijn pres 
deſtinatie heeft ap gelept > Want wat fauden fp 
doen > fouden fin fErijderr tegen het ghene dat bp 
verordent heeft? Sp ſoudẽ dat te vergeefs doen / 
dewyle fp het gantſchelick niet en ſouden con⸗ 
nen doen, Soo en iff ban gheen recht dat ſy am 
Die Dingen gheftraft worden / ver welcker Loor: 
neêfte oorſake is in De predeſtinatie Bode gele⸗ 
gen. Sick wil mp hier anthoudé Lan De beſcher⸗ meere 
minghe / de welche De oude Leeraers ghemeyn⸗ antwooze 
lick ghebruncken / te weten / Dat de Lao weten: ie ayhan 
fchan Gods niet en verhurwdert dat de menfche pand 
geacht worde fandaer te zyne:dewijle God niet voo: fwach 
fijn quaet/ maer haer quaet voorſiet Want het Bondt, 
ghekhf ent ſoude hier mede glee eynde hebben: osram, 
maer fp fouden eer fegahen/ dat God nochtans 
Dat quaet dat hp voorſach / hadde maghen Lerz 
hinderen hadde hp gewilt:ende dat hp den men” 
ſche heeft met voorghenomen raet tat Dic eynde 
ghemaecckt / am dat ho hem ſoude alfoo op der 
aerde dragen / dewyle hp Bet quact niet verhin⸗ 
dert en Deef lft dat de méfche is doo? De voor⸗ 
fieninghe Gods tot defe conditie gheſchapen / 
om dat hp daer na ſoude doen al wat ho doet / ſo 
en moet het hem tot geen ſchult gerekent wor⸗ 
den / dat hp niet en can ontvlien / ende door den 
wille Bode aenneemt. Daerom laet ons ſien 
hoe defe knoop mach te rechte ontdaen worden. 
Ten eerften maet Get bp alle menfchë vaſt ende 
ſeler zijn/dat Salomon ſeyt / te weten / dat God 
alle dingen Geeft geſchapen om fijns ſelfs wille / 
ende oock den godloofen tat den quaden dach. 
Diet dewijle de beſchickinge aller dinghen in de 
hant Gods is / ende dewyjſe de macht des doots 
ende der falichept bp hem is / ſoo ordineert hyt 

Be 3. ez 
genworpin⸗ 
ge Bod en 
behoort nief 
toete reke⸗ 
kenen den 
menfchen 
bare zon: 
den / der 
welcker 
noot hy 
door fin 
pzedeftinas 
tie heeft 
ovypgtelepte 

Peo. 16.4 
Pals, 

alſoo met fijnen raet ende ille / dat daer mene - 
fchen gheboren Worden / die van des moeders 
bupck aen zijn ſekerlick Ber doot overghegeven / 
op dat door haer verderf / den naem Gode ghe⸗ 
prefen worde. Aft dat pemant wil ſeggen / dat fp 
doo? de wetenſchap Gods niet en worden Doo? 
noot ghedrongen / maer eer met ſulcke conditie 
van hem gheſchapen zijn / om dat hp haer toe 
comende booſheyt te Bozen geſien heeft: Die fept 
Wel wat maer niet al. De oude Leeraers plegẽ 
wel wat ondertuſſchen defe ant woorde te ghe⸗ 
bruucken / maer ghelyck of ſy twjfelden · Waer 
de School-leeracrs zyn daer in geruſt / ghelyck 
of gheen dinck en conde daer teghen ghebrocht 
waden. Ick wil gheerne belijden dat de voor⸗ 
wetenfchap Gods alleen geenen noot den crea⸗ 
tueren aen ven beent / hoewel fp niet alle daer 
in over eenen comen s Want daer zijn ſommi⸗ 
ghe Die willen dat fp oach De caufe der ſaken zp. 

® a wij Maer 

De tweede 
antwoort 
heeft oock 
niet beel 
crachts· 



Cap.23. 
Devers, Maer mp dunckt dat Get Valla (Die nochtans 
beters var. mders inde Schriftueve niet feet wel geseffent 
keefe __ Wam)beter ende voorſichtichlicker berftac heeft: 
booegeftelt, Be welcke bewůuſt dat defe ſtrydt te vergeefs is / 
degeen om Dat het leven ende de doot meer werckẽ zijn 
Dein. Des willes / Dar der voorwetenfchap Gods. 

Waertdat God de geſchiedeniſſẽ der menſchen 
voorſage alleenlick / eñ niet dock Doe? fijn goet: 
duncken en ſchickte ende ordineerde / dan en ſou⸗ 
Denen niet ſonder oorſake vraghen / wat noot 
fijn voerwetenfchag aen brachte · Maer dewnle 
Gu het gene Dat te comẽ ſtaet / niet anders te vo⸗ 
ren en ſiet / dan am Dat Gp ’t verordent heeft / dat 
het alfa ſoude geſchien:ſo iſt te vergeefs datmen 
vã de voorwefenſchapods kyjft / als het open: 
baer is / dat alle dingen meer gheſchien door fijn 
ordeninghe ende Walle. . 

Het eerſte 7 Dy ſegghen datmen Dit nieten LINDE met 
tegenfpzee oorden wotghedzucht / Dat het Lan Bod ber: 
ken(Dat ordent is / dat Ada foude Doo? fijn af wijckinge 
mit en ergaen. Maer Gat is gelijck of Die ſelve God/ 
las beflae Handen welcken de Schuftuere betuycht dat 
Sn poor DP doet al wat ha wil / de atderedelfte ſynder 
fin afwijc: treatueren gefchapen hadde tat cen onſeker ende 
hinge ſoude twyijfelachtich epnde. Sp dichten dat de men⸗ 
— „ſche een Bap goetdunckẽ hadde! fa dat hp moch: 
Bente fe fulche fontepne hebben als hp wilde : maer 
twedertept, dat God niet verordent en heeft / anders Dan Dat 
— hy dE menſche ſoude handelẽ na ſyn verdienſte. 

e At Dat ſick een Kranck ghedichtſel wort aen: 
ke genomen genomen / waer ſal de almagentbept zyn / Waer 
son ban bet door hy na fijnen verborgẽ raet / de welcke geen 
fineppinge, ander oasfalie en: Geef t/aile dinck regeert? Maer 
ban Goss Of fp willen ofte nier cn willen / de predeftinatie 
onbegrijpe: bewyſt haer im Adams nacomers · Want het en 
hiekealr je nief natuerlick gheſchiet / Dat alle menſchen 

zjn van der falichept afgevallen / door eens Daz 
ders fchult. Wat verbhindert hen te bekennen 
aan eenen menſche / dwelck ſy ooch tegen haren 
Wille bekennen tan Get gantfche menſchelicke 
geflachte? Want wat fouden fp te vergeefs uptz 
blucht ſoecken? De Scheiftuere roept Dat alle 

Front 5.2, menſchen zjn im eens menfchen perfoan tot de 
16, eeuwighe daat overghegheven · Ende dewnile 

dit niet en can de natuere toegheſchꝛeven Waor 
den / ſoo iff dlaer/ Dac het Dao? den wonderlicken 
raet Gods geſchiet ig Det ig geel te ongefchickt 
Dat defe goede beſchermers der rechtveerdicheyt 
Gods / bſyven too? een ſtroo ſtaende / ende hoo⸗ 
abe balcken wel over ſpringen · Ick vrage noch 
eenmael: Daer door iſt geſchiet dat ſo vele volc⸗ 

machtie⸗ 
heyt / wijſ⸗ 
hept ende 
gerechtic⸗ 
heyt. 

ken met hare kinderen zijn Dao? Adams Lat tot 
De doot ghevallen / (onder remedie/ anders dan 
om dat God Get alſoo ghewilt heeft! Wier moe: 
ten de tangen ſtom Worden / Die anders fo clap: 
ee zjn. Ick bekenne wel dat het cen grou⸗ 

elick oasdeel is / nachtans en (al niemant con⸗ 
nen gerfaken/ dat God te voren gheweten Geeft 
wat epnde De menſche faude hebbenjeer Gp hem - 
maeckte / ende dat Gp ‘tDaeram Geeft te Vort gez 
Weten / om dat Gp t door fijn voornemen alfoa 
verordent hadde. Iſt dat pemant Gier de voor⸗ 
Wetenfchap Gods befchuldicht / Hie Boet licht: 
veerdichlic ende onwijfetick. Want ick bidde u / 
wat iff dat de hemelſche Kichter ſoude befchulz 
dicht woeden / om Dat hp gheweten heeft tat 
gheſchien ſoude? Iſt Dat Daer eenige rechtveer⸗ 
dighe ofte cierlicke hlage is / die gaet de peedeftie 
natie aen. Het en nraet ooek niet ongheſchickt 
noch wonder ſchinen Dat ick ſegghe / te Weten: 
dat Bad niet alleenlick den Lal des cerften mere 
fches / ende daer in oock den val Der nacameren 
te voren geſien / maer oock nae fn goetdumeken 
verordent ende beſchitkt heeft · Want ghelck 

Hoe de ghenade Chriſti ontfanghen vvort, 
het tot fijn wſhent diẽt / dat Gy al Wat geſchien 
ſal / te voren weet:alſos dient het tat fijn macht / 
Dat Gp alle dine Door fijn hant regeert ende ma⸗ 
ticht. Ende Auguſtinus verclaert oock deſe fake Stem met 
feer wel / ghelck vete andere, Wy Belijder feer He aethehe 
ſalichlick Dat wap feer wel ghelooven / dat Godt fe Anauft- ; 
ende De Deere aller Dingen / Die alle dingen feer _Enchit. ad 
goet ghefchagen heeft / ende te voren wiſte dat Lee ct 
guade dinghen fouden npt goede komen / ende 
wifte dat let meer tat fijn (eer almogende ende 
macht Dicnde het guact tat geet te veranderen/ 
dan het quaet niet fe laten zhne:dat det ſegghe 
ick / het leven der Enghelen / erde der menfchen 
beeft alſoo verordent / Dat hp daer in heeft eerſt 
beweſen / wat Get vrye goetduncken vermoch⸗ 
te / ende daer nae wat de weldaet ſynder ghena⸗ 
de / ende Get oordeel ſynder rechtveerdicheht verz 
mochte. 
8 Dier nemen ſy wederom haer untvlucht tot pet 2. Te⸗ 
het onderſcheyt des willes ende Der toelatinge/ aentwzeken 
ende willen ſegghen dat de goddelooſe verlo?en an ndore 
gaen doo? de foelatinghe / maer niet dDaay den voo: coctaz 
ille Gods, Maer waerom ſal hp 't toelaten/ tige ende 
anders dan om Dat hp £ alfoa ilt Boemel dat HEI, 
felve en is oock in hem felven niet gheloovelick Gang hees 
Dat de mentehe ig tot het berderf gekhamen door lozen wor: 
de enchiel toelatinghe/ ende n:et Dao? eentahe ap DEN) 1098, 
deninghe Gods: Helijck af God niet verogdent ELO 
en hadde mat conditie hy wilde dat fijne crea⸗ 
tueren ſouden hebben. Daerom en twüÿfele ick Lib.6.de 
niet met Auguſtino eenvoudelick te bekennen/ Gen-adhee- 
dat de wille Gods is de noot der dinghen / ende “VSP 
dat het ghene dat hp wil / mact nootſakelick gez 
ſchien / ghelyck Be dinghen waerachtichlick ghe⸗ 
ſchien (uiten/die hp te poren geſien heeft. · Quiſt Anrede. 
Dat de Pelagianen / ofte Manicheen / ofte Ana: 
baptiſten / ofte Epicureen (want tegen deſe vier 
fecten hebben wp in deſe handelinghe te doene) 
ons tat harer ende aller godlooſen ontſchuldin⸗ 
abe den noot voor worpen / met den welcken ſy 
unt de predeſtinatie ghedronghen worden: fo enn 
brenghen fp niet voort dat tot der fake beguaem 
is · Want ift dat de peedeftinatie niet anders en 1 Antwoozt 
ig dan cen befehickmabe ende Bedeelinghe dev temen 
Godlieker reehtveerdicheyt / De welche wel ver nge 
borghen / maer nachtang onſtraffelick is: (oa ift van ve paer 
feker/dat haer verderf / in het welche fp door de deſturatie. 
gedeftinatie vallen / ſeer rethtveerdich is: want 

bet is ſeker / dat fp Dier conditie niet onweerdich 
en waren, tat de welche fp gepeedeftineert wor⸗ 
densBoven deſen / haer verderf hangt alſoo gen ⸗Antwoort 
de predeſtinatie / dat de cauſe ende materie Daer Dan de 
van/in hen felwer ghevonden Woet. Mant de 3 
eerſte menfche is gevallen / omdat Godt dat gewuu 
oordeelde alſoo mus te zijne : waerom hpt alſoo zen bats 
nheoogdeelt heeft/dat is ons verbozgen. och Zon 
tang ift ſeker Dat hpt niet anders geoordeelt en eenen 
heeft / dan om Dat bn fach Dat de eerlichept ſyns Doos. 
naems Daer doo} te rechte berclaert wort. · Als 
men De eerlichbept Gode hoort melden/fa moet: 
men op fijn rechtheerdichept dencken Mant 
het moet rechtveerdich zijn / Dat lof verdient. 
Du valt dan de menfche Devuijle het de voorſie⸗ 
ninge Gods alfo verordent: maer Ù. valt door 
fn epghen ghebreck ende fepl. De Heere hadde 
wepnich te voren Lercondicht / dat al Wat hp 
gfedaen hadde /fcer goet ag. Dan waer Geeft Sen.rzrs — 
Dan de menſche Die booſheyt / dat hp van ſynen 
God afwijettop datmë met en ſoude der ſchep⸗ 
pinghe toeſchrven / ſoo heeft De Meere Doa? ſyn 
ghetiwgeniſſe ghepreſen / al wat ha in ven mene, 
fthe ghegheven Geeft. Soo beeft hp Dan fijn na⸗ Gen. ta7 . 
tuere / de welcke he van Den Heere ſupper ende ende 3,6. 
goet ontfangben Geeft / Doo? fijn eyghen eee 



Cap.23. Het III. 
heyt verdorven: ende daar fijnen Lal alle fijne 
naecamers met hem tat verderf ghetrocken. 

Eno Daecrom laet ons in de verdorven natuere DER 
arge ver⸗ menſches / de claer oorſake der verdoemeniſſe 
onee, Aemmerche die ons naerder is iever dan de ver⸗ 
55. borghen ende gantſchelicke onbegrypelicke oor⸗ 

fake in de pedeftinatie Gode ſoecken · Ende en 
fact ons niet ſchamen / onfe vernuft der onghe⸗ 
meten wijſheyt Gode foa Verre te onderwor: 
pen / dat het haerjin bele berborghentheden 
wijcke· Want indinghen Die men niet en can 
noch mach weten / is het goet onwetende te zijz 
nesende De begheerte am ſulcx te weten / is eenen 
aert Der uptfinnichept. Re 

Teghen⸗ 9 Moghelick ſal pemant feggen/ dat ick noch 
ſxꝓꝛckiughe. niet voortahebracht en hebbe / waer dao? de 

fchandeliche ontſchuldinghe mach Wederlept 
Antwoort. vaarden. Ick bekenne dat dit ſelfs niet en can 

gheſchien / maer de godloafhept fa! altijt grim⸗ 
men ende teghen murmureren : nochtans mep: 
ne ich ghenoech gheſeyt te hebben / niet alleen= 
lick am het teghenſpreken / maer oack om de 
voorwendinghe te benemen. De verworpene 
willen fandigende ontſchuldich zijn / om Dat (p 
den naat tat ſondighen niet en connen ontgaen: 
voornemelick / deale hen dao? de opdeninghe 
Gods /ſulcke naat op gelept wort · Maer wp 
ſegghen / dat fp daer door niet te rechte ontſchul⸗ 
Dicht ent worden:want de oweninge Gods doo? 
de welcke fp clager: Dat fp daer doo? tot Get Herz 
derf verordeut zijn/ heeft haer rechteerdichent/ 
De welcke ons Wel onbelent is / maer nochtang 
feer ſeker is Daer pt wy beflupten/dat fp niet 
guaers en lijden dat hen niet door rechtveerdige 
vordeel Gods aenghedaen Woet. Maven dejen 
teeren un / dat Die verkeerdelick doẽ / die om den 

tente __ fien Warden. Len eerſten / de Scheiftuere fept op 
— eenn ander wijſe dar: fp vordeelen / dat God gheẽ 
nemingye uptnemer der perſoonen en is: Want met dat 

Beeck. Fol.17ó, 

nemer Der gerfoonen en is/on dat hp gheen on⸗ Bars” 

2 Antwoort 
Maer in bez 
toont wort 
dat het niet 
met allen 
tegenmala 
randeren 
ſtryt · 

Vide Auguſt. 
libro ad Bo= 
ni.ze cap.7. 

norse 

met tele edele/ofte wÿſe / afte cierlicke menſchen 

re ander⸗ 
ſins is 

* 

fijn aardeel gantfehetiek verlaten alg Gp ik WOE 
barmhertich zijn. Wat ift dat fp begheeren / te — 

te zijne. Ale fp dit niet en wiſlen hde / wat doen 
Auguſtuni 

Epift.re6. 
De pradefiÂ 
& gratias 

E ot fchande / Daten 
moetmen niet der onaberechtichept / maer He 
gagdeelen Gods toe ſchriven / ete Dat Soö den 
genen die bp verworpt / behoorlicke in 

He 



Cap23. 
melt 2 ende den geen Die ghy roept gverdiende 
genade geeft ; Daer in Woet hp Lan alle beſchul⸗ 

Debena ¶ dinghe bepent / dao? de ghelhckeniſſe eens men⸗ 
Bp feheu die ghet uptaheborcht heeft / in des welc⸗ 

Bes macht het is / Ben eenen te vergheven / ende 
gan Den anderen De ſchult te eyſſchen · So mach 
dan de Veere ooch ghenade gheven wie hp wil / 
om dat hu barmhertich is: ende nict allen ghe⸗ 
gen ant Dat B een rechtveerdich Nichter is. 
Als huſe ſamm ghen gheeft dieſe niet en berdiez 
nen / brwyſt hy ſjn onverdiende ghenade: ende 
als bp ſonmigen geeft dat ſy verdienen / ſo ver⸗ 
claert Gp wat alie menfchen verdienen. Want 

Romer, AS Paulus ſchrjft / dat God heeft alte dinck 
ander De zonde Befloten / ont Dat hp ſoude aller 
ontfermen: faa moet oock daer by ſtaen / dat hp 
niemande ſchuldich en is / om Dat niemant hem 
gerft gegeven en heeft / ſoo dat Gp ſoude moghen 
vergheldinghe eyſſchen. le TN 

4. Tegen⸗ 32 Doven defen willen ſy de predeſtinatie te 
tworpungte, niete maften/(maerlick claghende dat alle ſorch⸗ 
—— vuldicheyt ende begheerte in goet te doen / te nez 
De een ſoege⸗ Det Galt fo lange als de predeſtinatie ſtaet · Wãt 
toofschepe wie iſſer (ſegghen fp) Die hoorende dat hem door 
zooriejepe, Det eeuwighẽ ende onveranderkeke voornemen 

ij os is feherlick Get teven ofte De doot veror⸗ 
dent / niet en fal terſtont camen te dencken / Dat 
Daer niet aen gheleghen en is / hoe hp hem ſelven 
dracht: dewyſe daor fijn werck De predeſtinatie 
Gods met en can verh ndert ofte ghevoordert 
orden! Alſo ſullen ſy alle hen ſelvẽ wech wor⸗ 
pen / ende als vertwfelende vallen Baer fp door 

Antwoort haren hiſt ghedreven worden. Ende voorwaer 
Cis macr/ fpen lieghen niet geheel: want Baer zjn ſommi⸗ 
va aenfen ge ſwynen die be leere dev predeftinatie met defe 
ghe vermor ſchandelicke laſteringen ontreynigen / ende oock 
denen . pꝓnder dat deckſel alie vermaninghen verwor⸗ 

pen. Suſegghen: God weet Wat hp eonmael 
verordent heeft te doen · Iſt dat hp ons de ſa⸗ 
lichept verordent heeft / ſo ſal hp ons te ſjnẽ tij- 
de daer toe Beengen:ift Dat Gp de doot verordent 
beeft /foo fouden Wap te vergeefs Daer teghen arz 

·Antwoort Depden. Maer als de Scheriftuere ghebiet met 
Genomen hoe Beel meerder eerbiedinge ende vreeſe Gods / 
vander men behooert van ſulcke groote verborgentheyt 
h te dencken / ſoo onderwiſt fp oock De godſalighe 
zen/ waer OP cen Beel ander verſtant / eñ wederleyt beguaz 
— milick ſulcker menſchen ongeſchicktheyt. Want 
Bat efen verhaelt de peedeſtinatie niet / om Dat up 

{ouden ans: felven tat ſtouticheyt opzichté/ ende 
wet roeckelooſe lichtveerdicheyt beftaen de onz 
toeganckelicke fecveten Bede te onderfaecken: 
maer veel meer om Dat wy vernedert ende Verz 
ootmoedicht zijnde / fanden leeren voor fijn oor⸗ 
Deel beben/ende fijn Barmbertichept peten : Dit 
eynde ſullẽ de gelovige fien · Maer Die ſtincken⸗ 
De aremminge Der ſwiynen / Wort behoorlick van 
Paulo bedwongen. Sy ſeggen dat fp gheruſte⸗ 
lick in fonden voortgaẽ: want iff Dat fp upt den 
ghetale der untvercorenen zijn / faa en ſullen de 
ſonden her niet verhinderen tat den lesen ghe⸗ 

Epbef ra. bracht te worden Maer Paulus leert / dat wy 
vercoren zijn tot Dit eynde / te weten / op dat Mu 
een heplich ende onbevleckt leven leyden · J 
Bat de heylicheyt des levẽs is het eynde der ver⸗ 
dieſinghe / ſoo moet fp erachtiger zijn om ons te 
verwecken tat blymoedighe bedenckinghe ende- 
oeffeninghe der godfalichept/Dan tot cen deckſel 
ende Baorvendinghe der. yheyt Want defe 
Dinghen zijn feer ijt verſcheyden / te weten / de 
goede \uercken verlaten am Dat de verlneſinghe 
tat falichept genoech is: ende Dat Lup Lercozen 

- orden om in De oeffeninge der goeder Mercken 
te arbeyden? Daerom laet varen ſulcke laſterin⸗ 

3 Antwoort 
dBenomen 
han De auz 
Eontept des 
Apoſtels. 

4 Antwoort 
Goenomen 
ban het 
eynde ende 
oogemerck 
Ber verkie⸗ 
ſuige. 

licke vperichept Paula vergelyckẽ Ende voor⸗ 

Hoe de ghenade Chriſti ontfanghen vvort, 
gen / Die De gantfche ordeninge der verkieſinghe 
gualick verkeerẽ. Poort dat fp hare lafteringen Een godde⸗ 
voorder uptſtrecken / ſegghende: dar de ghene die ag 
verworpen is / foude arbeyt te vergivelsr Daen/ Artnouzte 
Waert Dat Ga arbepde / om met onneofeiheptet 
oprechticheyt des levens Gode acngljenaemte 
Wardendaer in Wordé ſy Ban feer onbeſchaem⸗ 
de leugenen overtuycht · Want waer unt foude 
ſulcke oeffeninge cannen comé / anders Dan upt 
de verkiefinge, Want alle Die upt der godloofen 
getal zjn / gheljck fp baten zûn tat ſchande gez 
maeckt / alſo en laten fp niet af Den toom Gods 
daa? gheduerige zonden te verwecken / ende met 
clare teeckenen Dat oordeel Gods dat nu tegen 
hen gegeven is / te beveftigen:fao verre ift dar ſy 
fauden te vergheefs teghen hem ſtryden. 
13 JRachtans mat deſe leere van andere boo⸗ Selaetſte 
felich ende onbeſchaemdelick gelaftert / alselijchk tegenwor- 
af fp alle De vermaninghen tot apsechtiehept vinge/ Hanz 
Des leens te niete macchte, Om welcker ſaken 8D den 
wille Auguſtinus boortijden in grooten haet garde, 
guam/den welcken hp afwiſcht in ſynen boeck / wort eerrrez 
genaemt De correptione & graua ad Valenti- — 
num , Dag? Den welcken alle godſalige ende leerz ze vaneen 
licke menschen Die hem leſen / fuilé ichtelick gez Luaurzini, 
flilt meden : maer ich ſal nochtans Gier wat Price be 
verhalen / dwelck den glenen Die vechtfinnich war ene 
zĳjn/fal ghenaect doen. Wy hebben basen ghe⸗ 

len 

Deleere 

fien hae claer ende openbacr een vercondigher Ebi t'faz 
Der ontgerdiender verkiefinghe Paulus zp:maer gaerr neefes 
beeft hp daerom cout ende traghe gheweeſt int Waer meve 
vermanen? Laet defe vperighe menſchen ſyn DP faovanis 
ernſticheyt vergelychen met De haresmien al ys 

— | woapinge 

in hen binden alſmenſe wil met de ongeloove⸗ tgenerlept. 

Waer Defe groutredẽ neemt atlefmaarichept ende Cbeha.7 
twifelinge wech / te weten / daer Gp fept/Dat wap 
niet gheraepen en zjn tat oncepnichept / maer 
om dat een peghelick fijn bat foude befitten im 
eere / ete · Bove deſen / dat op fijn Gods maecſel / eppefz.ro, 
geſchapen tot goede werckẽ Die Gu berept heeft / 
omt Dat Wp Daer in Wandelen ſouden Sona, 
Die een weynich geoeffent zijn in Paulo / die ſul⸗ 
len ſonder langhe bewſinghe mel verſtaen / hoe 
bequamelick hy die dinghen vereenicht / die deſe 

woort · 
Waer in 

laſteraers 
deſer leere 

ghee fijne ephene woorden meer autazitept }aeherlente 
o perfev, 

‘woorden voortbzenghen/ Die op hem green —— 
Zoete 

cap.2ir 

orden · 



Cap.» 

Ooꝛſalte 
om te ver⸗ 
fwijgen De 
Wwaerhedt, 
Cap.16. 

De leere 
bande pre⸗ 
de linatie 
Waerom 
Datmeife 
niet en ſal 
Berefwijgen, 
mart perce 
Dicken. _ 

Beveſtigin 
gienen 
men nan 
Iet erem⸗ 

e: 
Apoſtoli⸗ 
ſcher mar 
ner. 

Eiultem 
lib,cap.20, 

Je 

worden· Of ſchoon (fept ha) ſommige dit hoo⸗ 
vende / wordẽ tof hiheyt eñ flaperichept veran⸗ 
dert / ende om arbept te vlien / ende welluſt te 
hanteren gheneghen zijnde / hare begeerlickhe⸗ 
den volchden: (Almen daerom meynen Dat het 
vale sp Bat ban de voorwetenſchãp Gods gee 
fent ist Iſt niet alfa/Bat de gene Die God te vo⸗ 
ren gheweten heeft / dat ſy ſouden goet worden / 
ſullen goet Weren / hoe groot de booſheyt oock 
zp Daer in fp ru wandeleũtende Dat de gene die 
Gete bozen gefien heeft Dat fp fullen quaet wor⸗ 
den / fulten quaet weſen / Gee graat de goethept 
oock zy daer in fa nu gliefien Warden? Samen 
Dan om duf zanighe oorſaken / verſalien ofte ver⸗ 
ſwijghen Ger ghene Dat van de voorwetenſchap 
Gods waerachtichlick ghefept wort £ voorne⸗ 
melick alſmen ſulcx gerf\oijahende / valt im ane 
dere dwalinghen? Oofake om De waerhent te 
verfreijahen (fep: hp) is een ander Dinck dan de 
naar an te ſeggen Dat Waer ie. Wet ware lanck 
te decken alte ce oorſaken Die daer zijn ont De 
Waerhent te verf wijgensonder de welcke noch⸗ 
tang Dit een is / te weten / op Dat de ghene de het 
mieten verſtaen / niet ergher en worden / dewyle 
wy de ghene Die het verſtaen willen gheleerder 
maken. Ducke en worden el niet gheleerder 
als up Gier van fprehen / maer fpen Warden 
oock nief booſer · Maer of ſchoon de waerheyt 
Daz mede brachte dat de ghene dieſe niet en ver⸗ 
ftact / alg \v Daer Lan Preken / booſer Wade: 
ende de ghene dieſe verſtaen can / ſchade lede alg 
wyſe verſwoijg en / wat me nen Wa dat ons te 
doene ſtaet? Sullen wy niet moetẽ De waerheyt 
ſegghen / op das het Die bate vie het can Vaten: 
licver dan De Wwactkegt verſwijgen / ſo datfe niet 
alleenlick nach dieen noch d ander niet en ver⸗ 
ſtae / maer oock dat de verſtandichſte erger wor⸗ 
De Daar den welche waert Dat bp’: hoorde ende 
verſtonde / oock bele andere mochten gheleert 
war en · Ende willen wa niet ſegghen dat Wp 
na chetrogeniſſe der Schriftuerẽ machten ſeg 
gen/re weren, bree ende Dat de ghene Die niet en 
ran vaten/geergert worde als ap t ſprekẽ:ende 
us ein vreeſen met / dat de gene Die De waerheyt 
can Bar en / al megelick dag? onſe ſwghen / met 
leugenen ghevangen worden · Cen laetſten ver⸗ 
vaet ha deſe cnteutie cortelicker / eũ beveſtichtſe 
claerlcker / ſegghende: Daerom iſt dat de Apo⸗ 
ſtelen cnte De Leeraers der Gemennte die daer 
nae geboleht sijn/ beyde deſe dinghen ghedaen 
Gebben / te weten / vat fo van de eeiwighe ver⸗ 
hiefinae Gods god alichlick geleert / ende de ge⸗ 
loovighe ander den reghel Des godſalighen le⸗ 
ens behouden hebben : hoe comt Dat delft nieu” 

ue Keeraers daor de macht Der onverwinne⸗ 
licker Wacrhept overwwormen zijnde / mep⸗ 
nen We! ende recht te ſegghen / datmen het gene 
Dat Ban Der predeftinatie ghefept wort / heeel 
Get Waer i8 / nochtans niet en moet Den volcke 
vercondighen? Se men maet het gantfchelick 
vercondighen / op Dar die hoore die ooren heeft 
om Baaren. Ende wie heeftſe anders Dan de ge⸗ 
ne Dee heft ontfangen van den genen dieft bez 
looft te geven? Jeude gene Dieft niet ontfangen 
en heeft /laet Ger De wac ue leere verworpen / maer 
Tact daerentuſſchen den genen die e vaet nemen 
ene deinckẽ laet hem dancken eñ lenen. Want 
gheyck de Osodſaliche t ende goede wercken 
moeten ghepredickt worden / op Dat God bee 
hoorlick gje-eert ende zebient worde: alfa moet 
aacis de ereſtinatie chepredickt worden / op 
Dac de ghene Die ooren hecft orn ze hooren /op 
God raeme van de ghenade Gods / ende niet 
op hem jeden · * 

—* 

Het III. Boeck, 

14 Ende nochtans ghelijck deſe Sodſalighe Hee des 
maat een ſonderlicke begeerte Gade om De Gee preniegeas 
mepnte te fEichten/ alfa maticht hu oock de wij⸗ enne voor 
fe wan leeren / dat Gj voorſichtelick fa verre Gen den botcke 
magbelich is de ergerniffe vliet. Want Go der WNA, 
maent dat het gene Dat waerachtichlick gefept dar de frictja 
wort / oock can bequamelick gheſeyt worden. tüiate der 
Iſt Dat pemant het volck aen ſeerct / cagen Wenden, 
de aldus: Iſt dat ghy niet ghelooft / dat neichiet ende wrssez 
Dacram dat gho nu zijt Lan Gad tat het ver⸗ kek (foo hes 
Derf verordent / die én voedt niet alleenlick tupe EADE 
heyt / maer gheeft oock der booſheyt toe. Iſt Dat erseruifie 
vemant / oock van den toecomendẽ tijt ſpreeckt / Nemydt 
ſeggende: dat de gene Die het hooren / niet en ſul⸗ word 
Yen ghelooven / om dat fp verworpen zijnsdat ſal 
meer vervloeckinghe weſen dan leere Soo wil 
Auguſtinus niet ſoimer dorſale / Dat ſuſche me⸗ 
ſchen alg onwÿſe Leeraers / ofte ongheluckighe 
Propheten / van de Gemeynte verworpen wor⸗ 
Den. Ap houdt wel ep eẽ ander plaetie ſtaende / 
datmen moet waerachtelick achtẽ / dat de mene 
ſche Ban eerſt door berifpinge voortgauck doet / 
als die hem barmhertieh ig ende helpt / Die de 
gene Dien Gj wil doet voortganck deë oock fore 
der beriſpunge. Maer waerom deſen aldus / ende 
Den anderen alſoo geſchiet / het 53 verre dat wp 
ſouden ſegghen Dat de potaerde behoort ſuſcx te 
oordeelen / ende niet de potbacker · Item daer na 
fept hp: US de menſchen Haa? beripinge tat den 
wech der rechjebeerdichept comen afte weder⸗ 
keeren / wie is De ghene Die De falichept in hare 
herten erckt/anders dan de gene Die den afs 
Dom geeft als De dienaers plantë chde nat nae 
Ken & den welcken gheen Bane goetduncken des 1. cCor. 340 
vr des en can vederftaen / als pp mil (ji 
maken · Daran en moetuen uiet tuijfelen/ 
Dat de wille Hede (die in den Hemel de ande ke ien 
Verde gedaen Geeft al wat hy Wil / ende die vock vechtaes De toecomende Dingen gemaecht eeft) niet en Potleiive 
cant Dan Der menſchen wille Berbhindert tuorven prevefti-a2 
fe Doen Wat Gp trekje hy oock ſelfs van De tie/ welche willen deg menfthen Doet dat ba toil. Gtem/ Bt uzas 
Wanneer ho de menſ hen il tot hem fepden/ eert 
bint hyſe dan aen lichameltcke banden 4 Neen / Dlasserhe 
maer hy werckt binnen / ha houdt binnẽ de Ger: 
ten / ende hp vaert binmen de herten: foa verre 
treckt hyſe met Garen wille / welcken Gu in Gen 
ghemaeckt heeft. Maer dat hj terftont Daer na 
Daer bp ſtelt / dat en moeten op gheenſins voorz 
bp gaen / te weten: Dewile wy niet en weten 
wie tot het getal der ahepzedeftincerde Belsoort: 
ofte niet en behoort / foo moeten Ms a do gefint 
zijn/ Dat ap Willen dat alle menſthẽ falich wor⸗ 
den · Alſoo (al het geſchien / dat ſoo wie ong toe⸗ 
camt / wy ſullen arhepden om hen der vrede 
Deelachtich te maken. Maer onfe bede fat op de 
Kinderen Des vredes ruſten. Daerom meeten 
wy / ſo bele ons aengaet (aen alle menfchen ghe⸗ 
ſonde ende ſtrenge beritginge afg medecine dhe⸗ 
bruycken / op Dat fj: niet verliezer en gaen / nac 
andere en verderven: maer Get ſal Gods werc 
zón / De berifpingte voorderlick te maken dert 
ghenen Die ha te boren gheweten ende ghepre⸗ 
deftineert beeft. 

Het xxiii. Capirtel, 

Datde verkiefinghe wort beveftich door de 
roepinge Godts , ende dat de verworpene het 
rechtveerdich verderf op hen felven halen, tot hee 
welcke fy verordent zijn. 

M Aer op Dat de (afie clacrder worde / fo moe⸗ —— 
ten up van de roepiuge der wptvercorenen/ genen ve 
ende van De Lerblindinge ende verhardin⸗ verkieffurge 

ghe der godlaofen handelen · Eude van de upt- verboras· 
vercorene 

Lout 
21: 



enten ner end 

daer spoe 

vercorene vara boven Wat gheſproken / 
wederlegghende de dwalinghe der gener Dic het 
gantfche meuſchelicke gheſſachte abelijck mar 
fer/am dat de beloften alnbemepn zjn. Maer 

Maer doo? De verkieſnghe die Bod anders in hem (elven 
Mn. verborgen heeft /on openbaert Ip ten epnde niet 
ge optbaert (onder onderſcheyt dooz fijn roepinghe / de welt⸗ 
Doge emmae: ke men daerom mach cpabentlick noemen fĳn 
Bois. bet ginge · Want die Gp fe voren gekent Geeft/ 
> de ſelve Geeft hy oock te voren verordent / Dat fp 

fouden den beelde ſyns Saone gelijck Worden: 
ende Die Gp te vegen verordent heeft / Die heeft ho 
ooch gheroepen : die Gp geroepen heeft/ Die heeft 
Yp doen gerechtveerdicht / op dat hyſe namaels 
verrerlicke · Hoewel God de fijne heeft verkie⸗ 
ſende nu tat hinderen aenahenamen: fa fien wy 
nochtans hae dat fp tot Get beſidt ſulckes groo⸗ 
ter goets nief en comen/anderg Dan als fp abe 
roepen wordem wederom/ Dat fp geroepen zyn⸗ 
de /nu eeniehſins der vrucht haerder Lerkiefinge 
deelachrich zijn Wierem noemt Paulus den 
heeft welcken fp ontfangen/* Ben Geeft der 

Welcke 

stacjt er 
 Beroepmge. gennemnghe tot kinderen / ende den ſeghel ende 
Aon 5 pant der toecomender erverte weten/ ant dat Hp 
Ene je De feherbept ber toecomender aenneminge/ Daag 
Ban ſyn nfetusgenifje ir gare herten beveſticht ende 
Zodloprar, Derfegrdelt. Want hoewel de vertrondinghe des 
guess. Euangelnß come upt de fantepne der verkinſin⸗ 

ge/nocbtans dewhle die oock dert verworpenen 
abemep ig / foo en faude fp niet grondelick gee 
nec} beneftiggen. Waer Bod icert ſyne upts 
vercorene cvachtichtich/ op Dat hyſe tat het ghe⸗ 
toobe brermhet ghe jck Yup boven vpt De woor⸗ 

goan. 4.46, den Cheiſt gewefen hebben. Wie pt God s / 
Die beeft den Dader gheſien / ende gheen ander. 

Joan. 17.6, Atem / ick hebbe uwen naan gheopenbaert den 
meufcten/ vie aha mp ghegeven hebt. Dewyle 

pan 6s44. hp ergens Sept: Miemant cn can tot mp camen/ 
ten 3 Dat mijn Dader HE trecke · Welcke plaetſe 
Augiſt nus voorſirhtichlick wptlept / aldus 

Hibsrsde ſchrbvende: Iſt dat ghelyck de waãerheyt fept) 

gratie Chri- een peghelick komt die gheleert heeft : voor⸗ 
i contra ficonua paer joo wie niet en car:t / oie en Geeft het niet 

Geldt, cap. nfelcért.Do en volcht Bet dan niet Dat hp came 

wá,&c3r. Die cant comen / ter zp Dat jp dat doet ende uil, 

Baer fo mie Get wan Den Dader gheleert heeft / 

Die err can niet alleenlick come / maer comt vock: 
fa dat daer nu de voortganck Det mogelickhent / 

ende de genegenthept des willes ende DE vrucht 

Des were zp. Op een ander plaetſe ſpreeckt hi 
Wib.depte- gock nach claerlicker / ſegghende: Wat is Dat hp 

Det sant fept: faa wie het gehoort ende gheleert Geeft ban 

ap. den Dader / Die comt fot mp / daer en is nie 

maant Die het hoort ende leert ‘Ban den Vader / 

ende niet tot mp en comt? Want ift Dat een 
/ die Get ghehoort ende gheleert 

Geeft Ban den Dader : voormaer foo Wie Niet en 
veghelick comt 

comt / die en Geeft het van den Dader niet ghe⸗ 

hoort nach afeleert : want hadde ho t ghehoort 

ende ghjeleert/foa foude he comen. Bere Schole 
ig ſeer verre van bet ghevoelen des vleeſchs/ in 

De welche de Pader ahehoort wart / ende leert / 

op datnten tot den Done come · Ende wepnich 
Daer na/fa fept Gp: Deſe genade Hie bedecktelick 
mot in het herre der menschen ghegheven / en 
magt van gheen hart herre ontfangen, want fa 
wat ghegheven op Dat de hardicheyt des herz 
ten eer {k wechghenomen worde · Baerom als 
de Vader binnen ghehoort wart / foa neemt hy 
het ſteenen herte wech ende gheeft cen vleeſchen 
herie · Alſo niaeckt Gp kinderen der belofte) eride 

— 36. 

vaten Dee barmherticheot / de welcke hp heeft 
tot eerlichbept berept, Waerom en leert hp dan 
mick alle menſchen opdat fn tat Cheifſtum cqe 

Hoe de ghenade Chriftiontfanghen vvort, 
men / anders dan out Dat Dofe alle leert door 
barmhertichept / die Gp leert / ende Die hp uiet en 
teert /Die en leert hp niet Boos fijn oazdeel Want cro3510, 
bp is genadich wiẽ Bp wil / ende verhardt wien 
hu \uil.Ao dan de gene Die God vercoren heeft / 
Die verordent bp hem tot kinderen / ende Beroze 
dent hem felven hen tat eenen Wader. Boort 
als hpfe roept / fa neemt hpfe aen in fijn huyſge⸗ 
ſin / ende vereenicht hem ſewen met Ger / op dat 
fp beyde een zyn · Ende alg be roepiuge wort bp Sheucker⸗ 
de berkiefinge geftelt (fa geeft de Scheiftnere op vernerine 
deſe wijfe ghendech te kermen / datmen daerom ge/aifsie 
niet enn moet foeche anders Dan De onverdiende oock de 
barmherticheyt Gods. Want iſt dat ap vra⸗ Sennie 
ghen / wie hp roept / ende op wat Wijfe : fp ante gefondeert 
waoaat / die hn uptvercoren hadde, Ende alſmen op de on- 
tat de bermeſmohe camt / fo wort Daer op allen permperriee 
zijden De eenige barniherticheyt gheſien. Ende pept Gons. 
bet heeft heer waerachtichlick plactfe dat Pau⸗ Lom8.30. 
lus ſeyt / dat Get niet en is qhelegen in pemants mom.ou6e 
wil noel aopen / maer in Gods ontfermen. 
Ende dat niet gheljck Get de ghemepnen man 
verſtaet / die het eenſdeels der genade Gods ende 
eenſdeels den wille ende den leap des menſchen 
toeſchryft Pant p leggent alfa upt / dat de be⸗ Gen ſpot⸗ 
geerte ende arbeyt deg menſchen niet enn vermo⸗ he vede 
ghen/ten 3p datſe de genade Gods helpe/ ende ge uptiegs 
voorſpoedieh make: maar Dat fp oock haer deel zhers vort 
ende werck hebben in De vererhginghe der falics Wederkent 
hept fa anneer fp daor Sods zegen gehoſpen En mede 
wordẽ Het welche ic liever hebbe met de Waag dens k 
den Auguſtini / Dan met de mijne te wederleg⸗ 
gen. Iſt dat de Apoftel fept hp)niet anders en Enchivad 
Geeft willen fegghen/van dat het niet en is gele TUA 
ghen alleentick in bet \uillen ende loopen des 
menfchen / ten * dat de Heere Gelpe met ſyn 
barmhertichept / foo ſalmen wederam manden 
daerenteghen Kan, dat het niet en ig gelegen 
in De barmhertichept Gode alteen/ten zp Dat de 
wille ende De laag des menſchen daer bp zp. Iſt 
Dat Dit claerlick ongoddelick iet / ſoo en moeten 
op niet twijfelen dat de Apoſtel alle dinck der 
barmhertichent Gods toefchrift/ eñ alle dinck 
onſen wille eñnde arbepde bencenit · Met ſulck 
cen ghevoelen fpgecche Die heplighe man: Ich en Pederleas 
achte het oack iiet cent hap? dat fannmigde fenz Lenames 
ghen / dat Paulus niet en oude Dat alfa ghefept bluche der 
bebben / hadde de menfrhe niet eenigen wilic lelver. 
ende neerftichept, Want hp en Geeft niet ghere⸗ 
Kent wat in den menfche was: maer detiie hy 
fach bat ſommighe een Deel der falichept den 
wercke des menſchen toeſchreven / fan heeft ha 
eenvoudelick der ſulcker dwalnghe wederlent / 
met Den eerſtẽ deele ſynder voorndemder vreden: 
ende terſtont de gantfche ſomma Der falichent 
det barmherticheyt Gods toegeſchreven· Ende 
win zen De — hg /_ dan dat fp de 
onverdiende roepin 0 onder d 
den prꝛedicken? Eg 8 ſ ophou Dat de roe⸗· 

zoen deſen wast dit gock door De natuere Benader nee 
ende vptdeelinghe der roepinge claerlich bewe⸗ fchiec, dar 
fensde welcke niet in de vercondinge des woorts Hewft eer: 
alfeerlick / maer oock in de verlichtinghe des Kesler, 
Geeſts ig gelegen. Wien God fijn waart voor⸗ de bedierins 
ſtelt Dat hebben wp bp den Prophete / daer hu 3e: Baer 
fepte* Hek ben gevonden Van den genen Die nijn HA 
niet ert ſochtemick ben openbaerlick berfchenen an eine, 
dent ghenen Die niet nae wap en vraechden. Ben *Efaitsr. 
volcke dat mijnen naem niet en heeft aengeroe⸗ 
pen/ hebbe ich ghefeptsDiet hier ben ich. Ende CID 
ont dat de Goden niet en fouden achten Dat deſe nan Avzaz 
goedertlerenheyt Den Hendenen alleenlich toe ham eer 
guam / faa bzengt Gp Gen dock in gedachteniſſe / 
oa waer Gp Garen Dader Abraham — — 

oC 
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Cap.24 
Geeft / als hy hem heeft witten tot fijn ghenade 
acnnemÊé/te weré / middẽ wor de afgoderre/ in de 
welcke hy met allen den ſynẽ verſoncken was, 
Als Ip de onverdiende eerſt met Den lichte ſyns 
woorts befchünt / ſoo gheeft hp daer mede ghe⸗ 
noech claer Bewijs fijnder goethept. So bewijft 
Dan Gaer ſelven hier de onghemeten goetheyt 
Gods / maer niet allen tot falichent / want den 
verworpenen fact een ſwaerder oordeel te caz 
men / am dat fp de ghetußgheniſſe der liefden 
Gods verworpen · Ende oock neemt God de 
eracht ende werckinghe fijns Geeſts wan hen 
wech / om fijn eerlichhept te gerclaren, Doa ig 

Ten⸗ Het Dan defe inwendighe roepinghe venen pant der 
Saan  falichept / dwelck niet en can lieghen· Lier toe 
tedoanss. Dient dat Foannes tept : Baer upt bekennen 
24. ap Dat ap fijne kinderen zijn / upt den Gheeſt 

welcken hy ons Geeft ghegheven Ende ap dat 
hee vleeſch niet en vacme dat het ghehoorſaem 
gheweeſt zy/ als God geroepen ende hen elven 
gan felfs heeft voor geſtelt / faa betupcht hy dat 
\up gheene ooren am te hooren / noch oogen om 
te ften en hebben/ anders dan Die hp ghemaeckt 
Geeft. Ende dat hp Die maect/niet na cens pege 
licks danckbaerheyt / maer nae (Hr verkieſmn⸗ 

Een s.Det ghe· Dier aan hebben wy een claer exempel in 
emee de Handelmge der Apoſtelen * daer De Jaden 
den. ende Hepdenen int gemeyn de predikinge Pauli 
* Actoz13e ende Barnabe heazen: Ende als fp met den fel: 
8e ven weorde onderweſen waren / foo wordt daer 

verhaelt dat die gelooft hebbẽ Die tot het eeuwi⸗ 
ghe Teen verordent Waren, Sowden wp ons 
niet ſchamen te verfaken Dat de roepughe 
onverdient ende upt ghenaden is / in deweſcke 
F eenighe verkieſinghe regneert tat het laet⸗ 
e toe⸗ 

Tegen deſe DP moeten hier toeſjen Ban twee dwalin⸗ 
onvervalfc gen: want ſommighe ſtellen Gad als des men⸗ 
teleere van ſches medewercker / ſoo dat De menſche met fijn 
errz goetduncken de verkieſinghe Gods vaft make. 

/ Alſoo ts nae der ſulcker ghevoelen / de wille des coren /ſon⸗ 
— menſches boven den raet Gods, Maer ie ghe⸗ 
beerse lek of de Scheftuere leerde / Dat ous alleenliek 
menrenetiee ghegheven wordt / dat Lap moghen ghelooven / 
ken wilie … ende Dat ons niet Beel meer het geloobe ſelve ge⸗ 
tofs geven wort · Andere en maken de genade Gods 
2Bieve ſoo feer niet crachteloos / maer wiſſen nachtang 
verceſinge ick en weet niet waerom / dat De verkieſinge aen 
Danse De nacomende vruchten hanghe: ghelyck of de 
be ieicner verkieſinghe twyfelachtich ende oock crachte⸗ 
Dwatmae los ware / fot dat fp Dao? het gheloove hever 
mer bere ne fficht wordt · Het is wel waer Dat fp beveſticht 
hecomge, Mozdr ons aengaende/ ende vat oock De verbor⸗ 
flooten gen raet Gode die bedeckt Was, daer Daar verz 
tot, claert wordt / ſos verve men met defen woorde 
2. Detersro, Miet anders en verſtaet / dã dat het gent dat on⸗ 
Bhil.ꝛ. 12. Belent was /wordt bevertiche/ert als met eenen 

ſeghel ghereeckent · Maer het is valſch / datmen 
fepr Dat de verkieſinge DA eerſt crachtich is / als 
Yup het Euangelium hebben aenghenomen / eñ 
dat fp Daer ugt haer cracht neemt. · Wy moeten 
Sel onfe verſekertheyt daer unt nemen 2 want 

iſt Dat Wou willen tot de eeuwighe ordeninghe 
Gods doordeingen/faa fat ons de Diepe afaront 
inflacken. · Maer als Bod ans anfe verkiefinge 
gheopenbaert Heeft / foa maeten wy hooger op⸗ 
climmẽ / op Dar de oorſake niet Daag haer vrucht 
Berdumfters en worde · Want wat foude onghe⸗ 
ſchickter ende onweerdigher zijn / dan als de 
Scheiftuere leert / Dar Gad ang verlicht Geeft 
gele hp ons untverroren heeft / Dat onſe oogen 
ſouden daar De claechept deſes lichts alfaa ver⸗ 
ſtrickt worden / dat fm nier en willen De verkie⸗ 
ſughe aenſten · Nochtans en verfatie ich hieren⸗ 

Het 111 Boeck bso Fol.x8t 

tuſſchen nict dat-Sap-nraeten Ban den woorde 
beginnen / om van onfe falichept ſeker te zijne: 
ende Dat anfe betrouwen behoort daer mede te 
ede te zyne / om Ged den Dader acn te roepẽ · 
Want fammiahe daen verkeerdelick / Die Willen 
boven den walcken vliegen / om den raet Gods 
(de welcke ons nac bp is in onſe mont ende her: 
te) te weten. Soo moeten wp dan die lichtveer⸗ meut.30.14 
Dichept. bedwinghen doo? de nuchterheyt ende Lom. 10.8, 
matichept des gheloofs / ſoo dat God ans fijns 
Der Verborghen ghenade een ghenoechſaem 
ghetupghe zp / in ſyn imwendiahe want / ſoo 
verre Defe riviere waer unt ons overvloedich⸗ 
lich water vloeyt on te drincken / niet en ver⸗ 
bindere dat de fontepne Daer Lan haer gere 
belande; 3 ì 3 
4 Daerom gfelek die verkeerdelick doen die em vie 
de cracht der verkieſinghe binden aen het ghe⸗ oorſake ſog 
fooïge Des Euangelig/ Daar het welck ap gevoe: pari 
len dat ſy ang toe conitzalfo ſullen wy ſeer goede „ana genz 
eden houden/ iff dat vop De ſekerheyt anter ver⸗ ve vijf afz 
kiefinge faeckende/op defe teeckenẽ vuften Die fez Deb uige zee 
kere ghetungeniſſen daer Lan zin De Duptel wor: van 
en flaetde herten der gheloobighen met gheen defchersjept 
ſwaerder nach ſorghelicker verſoeckinghe / dan edt 
als hyſe met de Wfelinghe haerder Berkiefnte veroruigen 
ghe ongheruſt makende / oock mede quelt met ves Za: 
een verkeerde begeerte am De ſelve te onderſoec⸗ — 
ken bupten den ech. Ick noeme Get bupe sor vaars 
ten den wech onderfaecken / foa wanneer DE emſte 
menſche die foa cleyn wan verſtande is / arbept argumen⸗ 
om tat de verborgentheyt der Godlicker wijf vos 
heyt dao? te beehken /ende tot De unterſte soie 
eeuwicheyt doo? te dringhen / om te verſtaen stachtige 
wat bp.den Arichrfrael Gods van hem zerar Derk nss 
Dent ids Want dat doende worpt bp hem ſel⸗ doo den 
ven in eenen ammetelicken ſtroomwal / om daer seloohe 
in tot den gront te verſincken: ende worpt hem „n° 
ſelven in oñtellicken vele eñ ontwerrelicke ffricz 3. Die vez 
ken/ eñ averdeet hem ſelvẽ met dert afgrant der fcherminge 
Blinder Dupftermiffes Want het ie vecht datde For LEU 
dwaeſhent Des menſchelickẽ vernufts / alfa met ve uvrvers 
grouwelicken valle geffraft worde / als het Daar cozen bez 
Gem felgert wil tot de hoachept der Godlicker — 
wüijſheyt op climmẽ · Eñ deſe Gfaeckinge is des ten green: 
te dootlicker / am Bat wp Bp na alle fcerder Daer fims ide 
toegenegêsin/dart tat eenige andere Wát daer Verborgen , 
zijnder ſeer weynich wiens herte niet fomtjt& gondenchee- 
met dit gedachte gheſlaghen en wort / te weten: wijfgent 
Baer upt camt u de falichent / anders dan upt Doosteekan, 
de verkieſinge · Eñ wat openbaringe hebt an: nerpaen. 
van uwe verkkiefmahe ! Als dit ghedachte heeft wat van 
eerimael pemant bevangẽ / ſo wort hu daer door — 
ſonder ophouden met ſware quellinge geerunſt / h 
of gantſchelick verflagen. Ack en begeere voor⸗ beutiche 
waer met geen ander ſeker bewijs te beveſtige Fehol 
hoe feer verkeerdelic ſulcke menſchẽ van de pre⸗ 7 > 
deftinatie dencken / dan met deſe ſelve beuindinnn 
ge. Want de menfehe en can met geen ſchande⸗ 
lieker dwalinge bevangẽ worden / dan Daer daor 
de conſtientie wan Hare vrede eñ geruſtichent die 
fp met Bod heeft / wort afgeworpen eit Vſtooet · 
Daerom iſt dat wy ſchiphreucke vreeſe do nce⸗ 
ten wy ons ſorchvuldichlick voor deſe ſteenrotſe 
hoeden / aen De welcke men hem nemmermeer 
en ſtoot ſonder verderf. Ende voorwaer hoewel 
de handelinghe der predeſtinatie is Is cen ſor⸗ 
ghelicke zee cheacht / ſoo Wordt nocht ans in de 
onderſoeckinahe daer van / cen ſeker erde geru⸗ 
ſte / jae dock een behaghelicke vaert ghevonden/ 
ten zp dat pemant van ſelfs ſoeckt in perijekel 
te comen · Want ghelyck Bie hen ſeben in eenen 
dootlicken afgront worpe / Die den eeuwigẽ raet 
Gods ſonder fijn — — / — 

hae 



Cap.24. 
haer verkieſmahe ſeker te zyne: alſoo abeerijgen 
Die iwtnemẽde vrucht daer upt dieſe Wel ordent⸗ 

Maer ſut lick onderſoecken / gheiyckſe in 't woort Sods 
Ehh” vervaet ig, Zoo ſal dan Dit De wech zijn waer 
ize van ve Dao wyſe ſullen onderfoechken/te weten/Dat up 
Eocpinghe van de voepinae Gods beginnen/ ende in de fel 
reet ge eyndighen: dewijle God ons wil daer mede 
tendighen. als met cen merch beveſtinghen eñ verſekeren / 

foa veel als van ſynen raet can gheweten Woz: 
Den Hoewel Dit en verhindert de gheloovighe 
niet te ghevoelen Dat de Weldaden Dre fp daghe⸗ 
lier ontfanghen / upt de verborghen aennemine 
ghe camen : ghelyck fp ſpreken bp Eſaiam / ſeg⸗ 

Eſai.ꝛ25.1. ghende: Gijp hebt wonderlicke dingen gedaen / 
uwe oude ghedachten zijn waerachtich ende gez 

Bwerk trouwe, Maer op dat deſe ghetuygheniſſe me⸗ 
met cen bez mande en fchijre (wach ende cranck te zijne:foa 
— laet ons overdencken Wat grooter claerhept cit 
ban Bars feherhept ſy ons aen brengt 1 Dan welcke fake 
nardus be- Bernards bequamelickſpreeckt: want als hy 
Belicht par De verworpene gefpoken Geeft / foo fept hy 
8 Serm.23, daer nas Het voornemẽ Gods ſtaet / de fententie 
tuper des vreets ſtaet ver de ghene Die hem vreeſen / 
Cantie · ¶ haer quaet deckende ende haer goet loonende: fa 

dat op wonderlicke wijſe niet alleenlic het goe⸗ 
de / maer oock het quade ahedijet tot goet · Wie 
fal de wmtvercozene Sods befchuldighen? Het is 
mp ghenoech tot alle rechtveerdicheyt / dat mp 
Die alieen ghenadich is / dien ich alleen gheſon⸗ 
Dicht hebbe. AI wat hp voorgenomen Geeft mp 
niet toe te rekenen / dat is ghelyck of het niet gez 
Weeft en ware · Ende wepnieij daer nae : ® dít 
is een plactfe Der Waerachtiger ruſte / de welche 
ich niet onrechte foude een flacpcamer noemẽ / 
in de welcke God niet gheſien Wordt alg verz 
ſtoort doo? tooenichept / nach beroert doo? 
ſorchvuldichent: maer (jn wille wordt Daer in 

beproeft / goet / welbehaghende / eñ valmaecht te 
zijnd Dat geſicht en verſchrict niet / maer is bee 
haghelick ende verſoet / het en verweckt gheen 
ongheruſte curicufbept/ maer ftiltfe ; het en ver⸗ 
meert He finnen niet maer maectfe geruſt · Hier 
ruftmen waerachtichlick· De beeedfame God 
macckt alte Dingen weeedfaem/ende God te vre⸗ 
de frets gheruft sijn. ° 

Berfonda- Een eerften aft dat Wp de vaderlicke goeder: 
Deroepine Eerenbent ende gonfte Gode / rot ong ſoecken / 
enve verige: (CO moeten Wp onfe eagen tot Chriſtum wen: 
fingers den / in Den welcken aiicen De ziele Des Daders 
— ruſt · Iſt dat wp de ‘alichept / het leven / ende de 
Smrarez,  onfterffeliehtepr des Hemelfcljen rycx foechen/ 
senbe ſoo en moeten Wp aack hierom tat gheenen anz 
175 Beren vlien: dewnyle Hie ge is De fantepne des 
amege… ſevens / ende de ancher der fal:cljept / eñ de erfge⸗ 
Zaczaz, nmaem des hemel chen ryer · Qu waer tae dient 
ende 935. de VErGiefinghe/anders Dan op Dat wy Lan den 
3 * hemelſchen Wader tot kinderen aenghenomen 

ziynde / door fijn gonſte / falichept ende onfter ffez 
lickheyt vererijgen + Hoe veel men onderfoecht 
ende overlept / ſo ſalmen nochtans bevmden / dat 
het uptevfte epnde Daer Lan niet voorder en 
ſtreclit · Daerom de gene die Gad tot kinderen 
aen neemt/die en wort niet gefept/Dat hyſe heeft 
in hem felver untvercoren maer in ſynen Cheri⸗ 
fto: want hy en konde e níet lief hebben anders 
pent an her: noch met De ere fijns rijcx vereer⸗ 
licken / waren ſy niet eerft Chriſti medeghenoo⸗ 
ten gheworden · Iſt dat wy m hem zijn upiverz 
kozen / ſoo en ſullen wy de ſekerheyt onſer ſalie⸗ 
hept niet mons ſelven vinden: Jae niet ſelfs in 

ELD 7.37. di 7 

Epheſ. 1.4. 

ie oꝝ Dez 
ſen alleen 
niet en tuft 
Die ci LAN Le k 5 
bandipie God den Wader / ift dat Wp hem naecht fonder 
berkefarge Den Sone bedenken. Soa is Cheiſtus dan cen 
met verſe⸗ kerr wscjen, ſpieghel in Den welcken wy onſe verkieſinhe bez 

hooren re aenmercken / ende moghen genmerc⸗ 

Hoe de ghenade Chriſti ontfanghen wort, 

ken ſonder bedroch Want dewijle Cheiſtus die 
ig / in iens lichacm de hemel eije Wader heeft 
voorghenomen te planten erde in te lijden / de 
gene Die bj ban der eeüwichcyt acn heeft Willen . 
fijne maken / op dat bp alle de bene die hp alg RLC 3-S: 
leden Cheiſti bekent / voor ſyne hinderen houde coc 21,27, 
foo hebben wy ghenoech clare ende vafte getup⸗ 
geniffe dat Yap m Den boeck Des levens sijn gez 
ſchreven / ift Dat wp met Cheiſto ghemeynſchap 
hebben. Voort / bp heeft ans feler afyamenme 
fchap in bem ghegheven / als hu doog De peedi⸗ 
kinge des Guangelij betupeht heerft / dat Ip ons 
is van den Dader ghegheven / am dat Go met 
alle ſyne goeden faude onſe zijn.Op Worden gez 
fept dat wy hen aen Doen / im hem waſſen ende 
vereenicht Worden/op Hat Yup leben: am Dat hy 
leeft. Deft leere wort foo Dichmael verhaelt: Bp Zom. 8.32, 
en heeft ſynen eenichgheboren Sone niet ghe⸗ 
ſpaert / op dat ſoo wie m hem ghelooft / niet en 
verderve. Ende foo wie in hem: ghelooft / van Joan. 3.15, 
Dien Wordt gheſeyt dat hp is doorghegaen Lan 
De doot in het leven. Opdit gevaclen noemt bp goan 24 
hem feïgen het bzaat des leens / het welclie foo “77 
Wiet eef. / Die en ſal in Der eeuwichent nier ſter⸗ 
ben. Defe (ſegge ich) is ons een ghetunghe ge⸗ 
weeſt / Dat alle De ghene Die hem met den geloo⸗ 
ve ontfanghen / fuller van den hemelfrhen War 
Der voor hinderen ghehouden Worden. Iſt Hat 
up pet meer begijceren Dan ander De Kinderen 
ende erfghenamen Gods gherekent te worden / 
foa moghen up opklinmmen boven Cheif um. 
Maer ft dat dit Get uyterſte eynde is / ſoo doen 
wp feer dwaſelick / als wy bueten hem ſoecken 
dat wy nu in hem verkreghen Hebben / ende in 
hem a!teen can ghevondeñ worden? Boven dez 
fen / dewyle ho is de eeuwighe wijfhept des Daz 
ders / de aaweranderlicke waerheyt / ende onbe⸗ 
weechlicke raet / faa en maeten wy niet vreeſen fer ves 
dat her ghene dat hp ons door fijn woo: ver· Sig 
haelt / ſoude oock op het alderminſte berfchenden van o110 gaz 
zijn Lan den wille zes Daders / den welcken wy lichept. 
ſoecken: Ane opent ang Dien veel meer ghetrou⸗ 
welick hoedanich hp van Den beginne gheweeſt 
3p / ende aitts ſal weſen· Det ghebruyÿck defer 
leere maet oock in onfe gebeden ſyn cracht heb⸗ 
ben, Want hoewel het gheloove Der verkieſinge 
ons tot de aenroepinghe verweckt ende meet 
gheeft / ſoo doen ap nochtans verkeerdelick / als 
vp ons ghebed doende / Bode onſe verkieſmghe 
aldus vaa ſtellen: Heere iſt dat ich upthercoren 
ben / ſoo verhoort mp : want Ip wil dat Wp met 
fijne belofté te vrede zjn/ende niet in eenich an: 
der Dinck en faecken te weten / of hp ans ſal bere 
hooren · Deſe vaorfichtichept fal ons Lan vele 
ſtricken ontwerren tft dat wp weten Wel eff bez 
hoorlick te gebruycken Dat twel ende rechte ghe⸗ 
ſchreven is ; ende niet orwoorſichtichlick herz 
waerts ende ginfwaertsen trecken dat behoort 
op ſeker mate gerftaen te zijne. 
6 Daer is oock noch cen ander vaſticheyt on= cen ander 
fer verkieſinghe / om onfe betrouwen te beveſti⸗ baftichene 
ghen / de welche ghelyck wy gefept hebben) net Melide is 
onfe roepinghe vereenicht wost. Want de gene ze neteierz 
Die Cheiſtus door de kenmiſſe ſyns naars Lets ara: 
tiel ende tat Der ſchoot ſynder Gemepnte gen⸗ Ket 
neemt / Die feloe waat Gn gerept tat fijn trouwe sers, 
ende beſrhernunghe aen te nemen. Ende aile Die 
bp aen veert / Die worden ghe eyt hen van den 
Heder bevolen erde betrout te fijne / op dat ſy 
tot Her eeuwighe leyen bewaert Worden. Wat 
willen wy? Cheiſtus roept met lunder fleme eoan.6.z7. 
me / dat de Dader heeft m ſyn beſchernun⸗ 3e.enoe 17e 
ghe gheghenen / atie De lys wil ſalirh hehe Gede 12: 
bene Dãerom iſt Dat wp willen hera 9 

o 
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Cap.24. 

God aas onft falichept ſorge draecht / ſoo laet 
ans ſoecken of hyſe heeft Chriſto bevolen: den 

Hoe ons welcken tn heeft tat eenen eenigen Salichma⸗ 
en ser Ker aller der fijnen gfseftelt. Nu iff Dat wy tinie 
ivoor, felen oft Cheiſtus ons heeft in fijn trouwe ende 

bewaringe aengenomen / fa neemt hy Die twj⸗ 
Joan 03e felingte wech / als hy hem ſelven gewillichlick 

tot eenẽ Paſtoor ende Werder Laoeftelt/ende bez 
tupcht Dat wp ſullen in het getal ſynder ſchapen 
weſen / ifE Dat Wp fijn ſtemme Ganzen. Soa laet 
ong dan Chriſtum aennemen / dewyle hp ons 
is vriendelick voorgeſtelt / ende te gemoete camt: 
bp fal ang ander ſyn kudde rekenen / ende in fijz 

Cegen⸗ —_ nen ftal befloten Gouden. · Maer wy zijn benaut 
twozpuge/ Han het ghene dat ons namaels mach over caz 
Otomen: men Want gelyck Paulus leert = dat Die geroe⸗ 
denfrante pen Worden die te Bozen zijn vercoren gheweeſt: 
zGom8. alſo leert ooch Chriſtus / dar Daer bele geroepen 
— zijn / maer weynige uptvercoren · Ja oock Pau⸗ 
14, ue felige vermaent ons op eẽ ander plaetfe niet 
1.Eonrorz te gheruſt te zyne / ſeggende: Soo ie mel ſtaet / 
eVoui.· i1.20 pie fret toe dat hy niet en valle Ftem: Zút ah 

în het volck Gods gheplant? en Wilt niet haa: 
Beerdich zijn /maer vreeſt: want Bod can u we⸗ 
derom af ſnijden / om andere daer in te planters 2. Dan de 

balau Enndelick / wy worden genoech door bebindin⸗ 
Dinge. ghe ghelecrt / dat de roepinghe ende het geloove 

niet geel en zijn /ten zp Dat de volherdinghe daer 
toe came / De elche niet en is allen ghegheven. 

Beants Maer Cheiſtus heeft ons Han deſe ſorehvuldic⸗ 
mondige Gept bewzijt, anr defe beloften gaen ach den 
bremer faecamenden tt aenst Al wat mp mijn Dader 
— —— gheeft / dat comt tat mp: ende de ghene Die tat 
$Jlauw6, mm camt / en fal ick niet wech worpen. Item / 
3749 Dit is De wille des Daders die mp heeft deſon⸗ 

Den / dat ich niet en verlieſe npt alten Die hp mp 
ghegeven heeft: maer dat iekſe Ger weeke in den 

Joan.io. ſaetſten dach · Item / Mine ſchapẽ hooren mijn 
27 ſtemme / ende volghen np na. Fick kenmeſe ende 

gheve hen het eeuwighe lesen / noch fp en ſullen 
in Der ceuwichept niet vergaf/ noch daer en falz 
fe niemant uyt mijn hant trecken. De Dader 
Diefe mp ghegeven heeft Die is meerder dan alles 
ende niemant en canfe wat de handE mijns Dar 

Matt. iz. ders grijpen. Wederom als hy fept : Alle boom 
13. welcken mijn Dader niet nheplant en heeft/ (al 
et ge Uptgheroent worden / feo gheeft Gp daerentegen 
opdeiaer: te kennen / dat de ghene die in God ghewastelt 
fie. zijn / nemmermeer en cannen van Der falichept 

untgeroeyt wordẽ · Wier mede camt aat over eẽ / 
1Toana, Dat Foaunes fepts Wadden ſy upt ons geweeſt / 
19. faa ſouden fp met ons ghebleben hebben. Hier 
Lam. 8-38. ppt camt oock de groate roem Pauli tegen Get 

leven ende De daot/ tegen het Laorleden ende het 
taeromende: welcke roem moet in de gave der 
volherdinghe ahefondeert sijn. Daer en is oock 
beeren t\wijfel aen dat hy defe fententie allen 

Dhil. ns. Untvercorenen toevoecht · Op cen ander plaetfe 
ſeyt de ſelbe Paulus: Die in u het goede werck 
begonnen heeft / die ſal het volbrenghen tat in 
den dach Cheiſti. Bhelijch oock Daud dee fijn 
gheloove begonde te verſwacken / beeft op Dit 

Bate138.8, ſteimſel gheruſt:: Glen ſult het merch uͤwer 
* banden net verlaten Het is oock ſonder twijfel 

dat Cheiſtus voor alte De npt uercazene- biddenz 
De / oock Dat ſelve bidt Dat hp badt voor Petro / 

Huca2z2, te weten dat haer geleove nemmermeer en ver⸗ 
ae Waer upt wy beſtunten / dat fp bupten het 
perijchel Der afvallinge zijn / om dat de Sone 
Gods om ſtant vaſtichept haerder fatichent bid⸗ 
Dede / niet ris vVſtootẽ geweeſt Wart heeft Chei⸗ 
ſtus gewilt dat wy Gier vpt ſoudẽ leerẽ / anders 
da Dat Yap betrouwẽ dar up ſullẽ eeuwichlic ſa⸗ 
lich weſe om Dac wp eẽmael zjn ſyne geword, 

‘Het III. Boeck. EFol.asa. 

7. Maer het gheſchiet dagelicx dat de gene Die Iurede te: 
felgenen Cheiſto toe te camen / wederon van Bn 
hem afwijcken ende vallen. Jae te Dier ſelver cersree te 
plactfe Daer hp betupeht + Dat upt De ghene Die genworvin⸗ 
hem van ſynen Bader ghegheven waren / nie ind 
mant en is verloven / daer Geeft Gp nochtans den vercozen te 
fane des verderfs uptahenomen. + Dat is wel zyn die 
waer:maer het is oock alfaa ſeker / Dat de fulcke en 
nopt en hebben aen Chuiſto ghehecht gleweeft ar, 
met ſulek betrouwen des herten als met welck + Joan. 17e 
ick ſegghe / dat De verſekertheyt onſes ghelooſs —— 
beveſticht is. Ioannes fept : Sp zijn van ons Poa 
untghegaen / maer Waren upt ons niet, Want 19. 
hadden fp upt ons gheweeſt / faa ouden fp oock 
by ons ghebleven hebben, Ick en verſake niet wederleg⸗ 
Dat fp ſulcke teeckenen der roepinge hebben alg ginge van 
de uptvercorene: maer ick verſake Dat fp Die fez gen tegen 
her beteftinge der Berhiefinge heben / de welp: Peeken · 
ke ick de gheloovighe ahebiede unt het woort 
des Fuangelij te nemen. · Daerom en meeten 
ſulcke erempelen ons gheenſins beraeren nach 
foo bewegen/Dat Wp met en fauden vreedſaem⸗ 
licht onp de belofte des Heeren vuften/Daer hy vere 
condicht dat Die alle Gem zijn Bart HE Dader gez Joan· 3. 16, 
gheven / van de welche hp Wart met waerach⸗ eude 5-39 
tighen gelaave aengenomen : ende Dat niemant 
gan Dien/der welcher bewaerder ende herder hn 
ig / en fal verlagen gaen Der Guda fullen up 
weynich hier nac ſegghen. Paulus enontraet De vlactfe 
den Cheiftenen de enckel aferuftichept niet/ Pauii/nacr 
maer Die flaperighe ende ongebonden gheru⸗ (cpouwinge 
ſticheyt des vleeſehs / de welcke grootſhept / voer van de 
hooveerdicheyt / ende verachtinghe des naeſten haag: — 
mede brengt / ootmoedichept /eerbiedinghe ende peecraert, 
vreeſe Gods uytwiſcht lende de ontfangen ghe⸗ ende hoeda⸗ 
nade Doet vergheten· Want Gp ſpreeckt tat He Beelen 
Depdenen / ende leert hen Bat fp niet en maeten zen nproees 
hoeveerdelick ende anbeleefdelichk de Loden Gez cozen herz 
ſpotten / om dat Die verworpen / ende fp in haer og 
plaetfe gheftelt waren. Wp epfcht vock vreeſe / VO 
niet Waer dao? fp verſchrickt ende wanckelbaer 
fouden worden: maer maer Hoo? fp onderweſen 
roden em de ghenade Gods met ootmoedic⸗ 
heyt te ontfangen / ende het betrouwen ap hem 
níef vermindert en wordt / ghelyek ergens ghe⸗ 
fept is. Baven deſen en ſpreeckt hy niet eenen 
veghelicken byſonder aen / maer ſpreeckt tot De 
fecten int ghemeyne · Want doe de Ghemeynte 
in tween ghedeylt was / ende de haet ende nijdt 
twiſt maeckte / ſoo vermaende Paulus de Depz 
Denen dat het hen behoorde eẽ oorſake Der vreeſe 
ende matichent te zijne / Dat fp in de plaetſe des 
Heplighen ende fonderlicken valer gheſtelt wa⸗ 
ren Ende daer waren onder hen vele opgebla⸗ 
fene/Den welckẽ het nut was / dat haer pdel Bere 
waenthept Wederlept worde · Poort wy heb⸗ 
ben erghens gheleert / dat onſe hope tot den toe⸗ 
camenden tijt ſtreckt / oot over De doot / ende Dat 
geẽ dic der natuere der hope meer contrarie is / 
DA te twjfelẽ wat namaels vã ons ſal gefchië, 
8Die woorden Chꝛiſti dat bele geroepen ende herklaein⸗ 
wepnige untvercoren zijn / worden ſeer qualick ge des 
op ſulcſe wijſe verſtaẽ · Daer en fal niet twijfel: Eper, ele 
achtich noch dunſter weſen / ifk dat wy weten geroepen 
dat upt het ghene Dat boven ghehandelt is / be⸗ zijn, ende 
hoort claer te zijne/te meté/Dat Daer tweederlen hd 
roepinghe is. Want daer is cen algemepn roe⸗ ven, 
pinge / door de welcke Bod daa? de upt wendige Tweeder⸗ 
vercondinge des woorts alle menſchen even gez IEP — 
ſjch tot hem roept : aack de gene Dien hy De roe⸗ PII 
pinghe tot cen reucke des Houts ende matekrie 
Der ſwaerder verdoemeniſſe voorſtelt Ende 
daer ig een ander ſonderlinghe roepinghe / waer 
door hp ghemeynlick gheweerdicht alleenlick 

Php deghe⸗ 



Cap.24. 
De gheloovige te roepen: als hy deo? de inwen⸗ 
dighe Lerichtingde fijns Bheefts / maeckt dat 
het ghepredickte woodet in hare Gerten blijft. 
Nochtans maecht hp aac famtijtg Die deelach⸗ 
tich / Die hp alleentiek voor eenen tijt verlicht 
ende Daer na om Gaerder ondancbaerhept wille 
verlaet / ende met meerder Blinthept flact. Als 
De Heere nu fach dat het Euangelium wijt ende 
breet vercondicht / van Belen beracht / ende van 
wWennighen in weerde gehouden Was: ſoo heeft 
h ons Gods onder eens Conincx perſoon bez 
ſchreven / De welcke een groote maeltijt berep⸗ 
dende / heeft fijne roepers ende nooders alomme 
uptgheſonden / om eenen groaten hoog volcx te 
roepen ende nooden / ende heeft nochtans van 
Wepnighen vercreghen Dat fp (ouden comen:de⸗ 
Vuile een veghelick ſyn verhinderinghe voort⸗ 
brengt tat onſchult / ſoo dat hp ten eynde als die 
ghendode weygherden te kamen / bedwonghen 
Wert te vaepen ende fe naaden ſoo wie hp alom⸗ 
me in de wechſchenden Landt, Bat die parabel 
ofte gletekeniffe dus Berre ig Gan de uytwen⸗ 
dighe roepinghe fe verſtaen / dat can een vpeghe⸗ 
ie wel ſien · Saer nae beſchrft hn dat God als 
cen goede weert / de tafelen omme gaet om fijne 
gaſten briendelick te ontfanghen / ende dat hp 
zier enn lijd dat vemant met den beuploft-cleede 
niet gerctert znde / ſoude Die ſeeſtelicke maeltijt 
miet fijn onrepnicheyt onteeren. Ick bekenne 
Daf Dit te verſtaen is Ban de ghene Die dao? de 
belydinghe des gheloofs in de Ghemepmte ko⸗ 
men / maer met De heplichmakinge Cheiſti niet 
befleet en zijn Sulche onteeringhen / ſweeren 
ende peften fijnder Ghemeynte en fa! God niet 
eeuwichitjeh lijden / maer falfe uptorpen / ghe⸗ 
lijek haer onvepnichept verdient. Soa zyn dan 
wepnighe uptvercoren npt den grooten ghetale 
der gheroepenen: maer niet met de roepinghe 
upt De welcke wy leeren Dat de geloovige moes 
ten haer verkieſmghe beveſtigen Want de gee 
mevr roepinghe is dock den godlooſen gemepn/ 
maer deſe onderlicke brengt den Geeft der Wee 
dergheboorte mede/de weſcke de pant ende fegel 
ie der toehamender erve / daa? den welcken oñſe 
Gerten verfegelt worden tot den dach dee Hee⸗ 
ren. Somma / dewile de gheveynſde hypocri⸗ 
ten alfoa wel van de Godfalicheyt roemen alg 
de waerachtighe dienaers Gode / ſoo vercon⸗ 
Dicht Chriſtus dat ſy ſullen tẽ epnde uptgeſtoo⸗ 
ten worden / wpt Die plaetſe de welche ſy qualick 
beſitten: helje in den Pſalm ahefept wordt: 
Meere Wie fal in uwen tabernakel woonen? Die 
onnaafel is van handen / eñ fupver ban herten. 
Item in eenen anderen Palm: Die is hef ale 
flachste der ghener Die Godt ſoecken / der ghener 
die het genſchyn des Godts Jacobs faechen. 
Ende de heylighe Geeft vermaent alfoa de gez 
loovighe tot verdraechſaemhept / op dat het hen 
miet verdeietelick en zp/dat de Iſmaeliten wor⸗ 
Ben met Gen in de Bemepnte vermenght: want 
haer mamaenfichte fal hen ten epnde afgetroc: 
ken worden / ende fn ſullen met fchande uptghe⸗ 
worpen Worden. î 
9 Dit felve ig oock De oo2falie Dat Chriſtus 
Judam uptneemt (ghetijck boven verhaelt 1e) 
als (a fept/rdat niemant verloren en is / anders 
Dan de ſone des verderfs · Wet is wel cen onepz 
alen wiy ſe ban ſpreken / maer fp en is niet dupe 
fier : Mant Judas en wert ander: De ſchapen 
Cheiſti miet gherekent / om Dat ha ’t waerach⸗ 

tichlick was / maer om dat ha de plactfe Gielts 
7 @arde Deere op cen ander plactfe fept Dit Ju⸗ 

das was met De andere Apoſtelen vercoren /dat 
is alleenlick bam DE dienſt te verſtaen · Ick hehe 

\ 

Hoe de ghenade Chriftí ontfangen wort, 

be (fept hp) twaelve utvercoren / ende een uyt u Foar. 67qe 
ig cen Duvel, Te meten / hp hadde hen tor het 
Rpoftel-ammpt uptverco2. · Maãer als Gy ſpreect 
ban de Lerkiefinghe tat ſalichendt / ſos ſtelt hy 
hem verre beepten het getal der wtverkorenen / 
ſeggende: Ick en ſpreſie niet van alten. Hek ze 13e 
vert welcke ick uptberkaoren bebe. Afi dat *** 
pemant het woort der Lerkieftnae in defe plaet⸗ 
fen niet en anderfchept / Die verwerret hem ſel⸗ 
ben ellendichlick: maer ift Dar her onderſchey⸗ 
den wordt / ſoo is de fake ſeer Raer Dacrom Hom. 38. 
fcheijft Gaegorius feer_quatich ende fchadelich, Woorden 
als Ip leert Dat up aan onfe racpingte alfeene con tegen 
lick ſeker zyn / ende Ban onfe berkiefinahe onſe⸗ ſpreben tea 
ker / ende vermaent ſe daer ups alle tat wreefen BLP 
ende Beven : ende fept eackt deſe reden Baer bp: verkieginge, 
Want of Yup ſchoon Weten hoedanighe wy he⸗ 
den zijn, foa en weten wy nochtans niet hoeda⸗ 
nietje up futen warden. FPRaerhpgecftindie 
plactfe genoech te kermen / hoe hy her aen deſen 
ſteen gheſtooten heeft · Want dewÿle he de ver⸗ 
kiefinge heeft aen beft verdienſten der menſchen 
ghehecht / ſoo heeft hp oorſake ghenoech ghehadt 
am de herten te neder te worpen: De weſcke ha 
niet en conde verſtrecken / dewile hyſe met 
bart hem ſelven af en wende tat het betrouwen 
ap de goethent Bode. Dier upt Hebben De ghe⸗ 
loovighe eenighe fimake van bet ghene dat von 
in het cerfte geftelt hebven:te weten / dat de pre⸗ 
deftinatie als fp wel overdacht ordt / niet cen 
verſcheurmghe des gheloofs/ maer cer een fect 
goede beveſtinghe mede brenght · Nochtans en 
verſake ich met dat de Bijeeft fomrijdts Due 
woorden nae De mate onſes verſtaufs voecht. 
Gheluijck als hp ſepot: Sp en ſullen ir: Get ver⸗ Ezech . t3 go 
boꝛghen mijns volex niet weſen / enve en ſullen 
in bet ghetal mynder denſtknechten niet ghe⸗ 
fcijzeven orden, Gelck of Godt begonſte die Luc. ro. 209 
in Den boeck des levens te ſchehven / Die Ip on: HULS 
Ber het ghetal der fuer rekent : hacmel Wp we⸗ zaai cod 
ten each door Cheiſti gherumgheniſſe / dat de nae Erau. zz 
men Der kinderen Godts zjn / van den genbe⸗ 
aume in den boeck des levens geſchrevẽ · Maer 
met die woorden Ezechielis / Wordt enckelick 
beteechent de verworpinge der gheener Die ſche⸗ 
nen onder de uptverkorene De voorneeniſte te 
zijne: gelijck in ben Pſalm gefent wart: Laetſe 
untgewiſcht vorden upt den boeck des lebens/ 
ende laetfe met de rechtveerdighe niet gheſchre⸗ 
gen worden· j 7 
zo Maer de gene Die mot vercoren zijn / en wor⸗ Zier get⸗ 
den niet terſtont van Bes moeders bunck aen/ sraert zina 
noch ooch alle op eenen tijdt Doo? de roepinghe de weicke — 
in den Schaepftal Cheiſti vergadert / maer ge⸗ — 
Hels het God belieft Gen ſyn genade mot te Deez cu 
len. Eer ſp tot dien opperften Paftaag verſa⸗ gen de fez 
melt worden / ſoo dwalen fp in de gemepn War: he def 
ftijne verſtropt zijnde / ende en hebben geen one „ia ns 
Derfchept van andere menſchen / anders dan dat oefe enne * 
fp door fonderlicke barmbertichept Godts be⸗ nazolgende 
fcheemt woorden / op dat ſo niet in de eeuwighe Apstiude 
daat en ballen. Daerom ift datmen defe acnfiet/ oau ve 
fea ſalmen Adams gheſtachte daer in fien / het Heerlicke, 
welche eẽ reucke der gemeyner verdorbeniheyt — 
upt gheeft. Dat fj niet tot in de woterfte booſ⸗ 
hept en vallen / dat en gefchiet niet door eenighe 
goethept Die hen is aengeboren / maer em dat de snid 
gage Gods de wake Houdt / ende ſyn hant unt⸗ Pſal. 125.M. 
gherecht is ouer haer fakchept. Want ve ghene * 
Die droomen dat in De uptvercorene is Gan der 
geboorten aen/ie en Kweet niet Wat zaet Der Vere 
kieſinge ingeplant / dosr Wiens cvacht fp altijt 
ſouden tat Godtſalicheyt nde vzeeſe Gods bes 
weecht zijn 4 hier van cn hebben fo abe 

auto⸗ 
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Cap.24. Rt 
autositept der Schriftuere / erde worden ſelfs 

Eenige ex⸗ Doo? de bevindinghe overwonnen. Sp beengen 
— wel wepnighe exempelen voort om te bewijſen 
fomimige dat fommighe üptvercorene oock eer fp verſicht 
beftaen te waren / niet en zijn ban Der religie vreemde ghe⸗ 
bewijfen/ Weeſt / te wetẽ / dat Paulus in fu phariſeiſchap 
Bat ber sact heeft omtraffelick geleeft: + dat Comelius Geeft 
fingevan door fijne aelmoeſſen ende ghebeden Gode aen? 
de geboozte ghenaem gheweeſt / ett Dan Paula laten Wp 't 
—— ben toe/ maer Wup ſeggen dat fp in Cornelio on: 
ren heveen vecht hebben:want het is openbaer / dat hp doe 
ingeplant verlicht ende wedergheboren was / ſoo dat hem 
Ryn. niet en ghebrack anders dan een Klare openba⸗ 
$ %eror 10, ringhe des Euangelij. Macer wat fullen fp met 
2, die ſeer weypnighe erempelen bewijſen 4 dat alle 
neee de uptverkozene zijn altijtg met den Geeft der 
tetweeers Godtfalichept begaeft > Dat en konnen fp niet 
empelen meer Daen Dan pemandt Ariftidis Socraus, 
Sel en mas Aenocratiss Scipionis , Curit , Camilli , ende 
feu/dtoeick ſulcker anderer oprechticheyt betwijfende / ſoude 
bebefticht, connen daer upt beflupten/ Dat alle de ghene Die 
woort mier în de blinthept der afgoderije verlaten zijn / nae 
rie erempel. Geplichept ende eerbaerhept afeftaen hebben. 

* Jae de Scheiftuere is meer dan in een plaetſe 
2 Antmoort openbaertick teghen Gen. Want die ſtadt der 
haf eEpfefien tao? de wedergeboorte die van Pau⸗ 
fozeeckt To beſchreven woet en laet niet een graenken dez 
luicke dwa⸗ ſes zacts.* Ghy waert /fept hy / doot in feplen eñ 
eige, — ganden /in de welcke ghy wandeldet na den loop 
OEE Defer werelt / nae den oberſten des lucht die nu 

crachtich is im De kinderen der onghehoorſaem⸗ 
bept/ onder de welcke Wp alle Boortijdé gewan⸗ 
delt hebben in begheerlickheden onſes vleeſchs / 
doẽde dat onſen vleeſche ende vernufte behaech⸗ 
de · Ende wy waren van natuere kinderen des 

Eper. 212 toorns ghelyck oock de andere. Item gedenckt 
dat ap baortijden waert ſonder hope / eñ hadt 

Epbef.53. beenen God m de werelt, Item / Gijp waert 
boort ijden Dupftermiffe/maer zt nu licht in den 

Wederleg⸗ Weere/Wandelt als kinderen des lichts. Maer 
een wor fp Willen mogheuck defe ghetupghemſſen verz 
vlucht· ſtaen / Ban De anwetenthept des waerachtighen 

Gods/ in de welcke fp aac bekennen dat de uptz 
vercorene zijn eer fp geroepen worden Hoewel 
Dit are eẽ onbeſchaemde verdraeyinge / dewij⸗ 

Eyheſ.a. es le hn daer upt beflupt / Dat ſy nu niet meer en 
moeten lieghen noch ſtelen: wat ſullen fp noch⸗ 
tans antwoorden op De andere plaetfen? gelijck 

¶Antwoort tot De Cozinthen/ daer hy bercandicht hebbende 
genomen dat noch hoereerders/ noch afgoden Dienaers/ 
bamdes naoch overſpeelders / noch oncupfthe / noch Die 

bp mannen ligghen / noch dieven / nach gierige / 
en fullen erfgenamen worden des rijcr Gods, 
ſo feet Gp terftant daer bu / dat de Corinthen cer 
fp Chriſtum kenden / hebben met De ſelve zonden 

hen gheweeſt / maer Dat fp nu zjn Door 
bet bloet Cheiſti afgewifcht ef dao? den Geeft 
bevrijt zijn. Gtem een ander plaetſe tot de Hoz 

Bom, 6,59, Mepnen: Belge olp uwe leden gegeven hebt tot 
Dienftknechten der onvepnichept/ eũ ongherech⸗ 
tichept tot ongerechtichept/ begeeft die nu alfoa 
tot dienſtbaerheyt der rechtveerdicheyt Aant 
Wat vrucht hadt ghy daer uot / waer van ghy 
u nu met rechte ſchaemt / ete· 

Dtleggin⸗ 11. Ic bidde u / wat zaet der verkieſinge was 
berzigwge daer doe fpauptende fm deſe Die in haer gant⸗ 
bante Sn leven menichfins ontvepnicht zijnde/in feex 
Beantwoozt ſchandelicke ende grouwelicke zonde wenteldẽ? 

Hadde hp willen na ſulcker menſchen gevoelen 
ſpreken ſo moefte hp beweſen hebben/ hoe groo⸗ 
telich fp behoorden Gad te Dancken voor fn 
weldaet / door de welcke ſy bewaert waren / om 
Dat fp miet en (ouden in fuicke ſchandelicke zon⸗ 
Den vallen. Alſo moefte oock Petrus de fijne tok 

X 

uptgedruc⸗ 
te getupe 
geniſſen. 
2. Cor· 6.9. 
10,12 

Het III. Boeck. ‘Fol.18 3e 

danckbaerheyt vermaent hebben / om dat ghe⸗ 
duerighe zaet der berhiefmatbe, Maer hp verz 
maentfe daerenteghen dat het ghenoech is Dat 
fp in Den voorleden tijt de welluften der Wepdee 
nen valbzacht hebben. Maer of Wp tat crempe: 
fen comen 2 Hoedanich een zacdt der rechtveer⸗ 
dicheyt Was boo? het geloobe in Rahab die cen 
hoere was? Item in Manaſſe / doe hp Jeruſa⸗ 
lem verwede ende by nae verdranck mt bloet 2.Aeg · ei. 
der Propheten? Item tm den Moordenaer / die 6. 
ten epnde alg hp ſhuen laetſten adem (oude uptz uc. ez.24. 
gheven/ heeft op beteringhe ende bekeeringe gez 
Dacht? Daerom laet varen ſulcke argumenten? 
Die De curieuſe menfchen lichtveerdichlick dich⸗ 
ten fander Scheiftuere, Ende laet ons Gouden Eſa.53.6. 
dat de Scheiftuere fept/te weten / dat ap alle te 1- Perre 
geljche Gebben als verloren ſchapen gedwaelt / 
ende dat een peghelick is afgheweken tot ſynen 
weech / dat is tat het verderf · De gene die de Hee⸗ 
re heeft voorgenonen upt deſen ſtroomwal Des 
verderfs eenigen tijde te berloffen/ Die fEelt ha 
upt tot beguamen tijt ; ende bewaertſe daeren⸗ 
tuffchen alleenlick dat fp niet in onwergevelicke 
laſteringhe en ballen. 6 
12 Ghelyck Godt doo? de cracht finder roe⸗ zet andere 
pinghe De falichept fijnder uptvercozenen vol⸗ deetves 
beengt / tot de welche Bp doo? ſynen eeuwighen — 
raet verordent heeft: alſoo Geeft hp oock fHne van ven 
oordeelen teghen de verworpene / door De Weles verworpez 
ke Gp ſynen vaet valbzengt/ welche hp van Gem Bed hind 
heeft voorghenomen. Daerom de ghene dich Sommige _ 
tot de ceuwighe doot gheſchapen heeft / om dat van vefe de⸗ 
fp inftrumenten fijnder toornichent / ende exem⸗ tooft Dag 
gelen finder ſtrengicheyt fouden Worden / Die misch ont 
berooft hp fomttjdts Lan de macht am Godts te goozen 
woort te hooren / ſomtdts verblint hyſe meer fou woor · 
ende maecktſe onverſtandigher door de vercon⸗ 
Dinge ſyns woorts / op dat fp tot haer cpnde co⸗ 
mê, Hoewel ban het eerfte ontelliche vele exem⸗ 
pelen zijn / ſoo fullen Wp nochtans alleenlick een 
voortbrenghen / dweſck boven andere claer ende 
merchelic ig. Daer waren ontrent Liet dupſent 
jaren voor de toekomſte Cheiſti voorleden / in 
de welche Bodt het licht Der ſaligher ieere heeft 
allen Heydenen Lerborghen. Iſt dat pemandt 
antwoozt dat fp ſulcke groote weldaet niet gez 
creghen en Gebben / om datfe Godt achtede onz 
weerdich te zijne: de nacamers en zijn oock niet 
weerdigher gheweeft / Waer ban boven de be⸗ Malan 
bindinahe oock Malachias cen ghenoechſaem 
getupge is / de welcke haer onghe oovichent / die 
met grove laſteringe vermenght was / ſtraft / eñ 
vercondicht nochtans dat de verlofjer ſal comẽ. 
Waerom wort hp Dan meer DE nacameren dan 
Den ouderẽ gegevẽ· Ho foude he feluë te vergeefs 
Quellen die de dorſake hier van faude willen onz 
der foech /die boven den ondoorſoeckelicken raet 
Gods ís. Wuen hebben aack niet te vreefen dat 
eenich Difeipel Pozpbirij fal de rechtveerdicheyt 
Gods lafterèjals wpfe niet en berant woorden. 
Wát als wp ſeggẽ dat niemât fonder fijn fchult 
Glorẽ en gaet/en dat het Doop De Weldaet Gods 
comt dat ſommige verloſt wordẽ / (0 (eggen wy 
overvloedichlick ghenoech om de eere Godste 
verclaren / eñ onſe uytvluchtẽ eñ bedeckingen en 
zijn haer niet noodich · So maeckt dan de opper: Andere eea 
fie Nichter fijnder predeftinatie cenen wech / als 5*— in 
hyp De gene Die hp etmael Geeft verworpé van de vaar” 
gemevnfchap ſyns lichts berooft ende in blint- ve pzedicas 
bept berlaet.Da het ander Deel ſien Wop Dagelicx He Mrs 
bele bewiſingẽ / eñ hebbe in de Schriftuere vele “<> 
erempelê · Het aapt wort bp hondert menfchen 
gepredict / de twintich nement aen met Beerdige 
gehoorſaemhept des geloofs: De andere achtent 

Db ij Dan 
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_Cap‚24. 
} Ban geëder weerde /ofte befpattent / ofte verwor⸗ 

_gent/afte bervloeckẽt · FIE dat vemãt antwoert 
dat de verſchepdenheyt die ander hen is / camt 
“Paar verkeert fhept ofte booſheyt: Daer mede cn 

_ Smet noch niet genoech gedaen / want de andere 
: ſonden aac met de ſelbe booſheyt bevangen wor⸗ 

” den / ten ware datſe Bod dao? fijn goetheyt be⸗ 
terde. Daerom ſullen wy altjts verwerret blij 
Yen / ten zy dat one de reden Pauli te hulpe coz 

melon, men:Wie onderfchept u? Waer mede hp te fen 
nen gheeft / dat ſonnnighe boven De andere ver⸗ 
heven worden / niet dao? haer eyghen deucht / 
maer door de eenighe afyenade Gods, · 

Ende daer 23 Waerom geeft Ga t Dan den deſen / eñ gaet 
en can geen Ne ander voor by? Xucas ſept d'oorſake / te wetẽ: 
amer reden + Opm Dat die tot Get leven verordent zijn. Wat 

. reu Brosoens _ filter op Dan Van De andere ghevoelen / anders 
wacrom danom Dat fp zijn Vaten Des koorns / verordent 
ars „ tot Schande £ Dacram cn laet ons niet ſchamen 
belr,van … Iet Auguſtino te ſpreeken / de welcke fept:+ God 
omdacfe conde den wille der booſe wel goet makẽ / want 
Ee Bes (pis almachtich· Hy conde Dat voorwaer wel 
tor vr aen, Wacrom en doet hp t Dan niet f Om dat 
fmaerepe Bp niet en wil · Waerom hp niet ghewilt en 
ales — beeft/dat flact bp Gem. · Want wp en moete niet 

eli rgag, Wifer zijn dan Get betaemt. Eñ dit ſal veel bez 
F Lib 2, de ter weſen Dan met Cheyſoſtomo uptvlucht te 
Gen atlie- ‘fgechen / ſegghende dat God treckt den ghenen 
MGP Die wil ende ſyn hant upt ſteeckt om te hulpe te 
_Honilde hebbe / op dat alfa het onderſcheyt niet in Gody 
conret. bvordeel / maer alleenlick in Ger goetduncken der 
Haal menfchen ſchyne gheleghen te sijne. Maer het 

is fa verre dat de menſche ſaude daa? fijn epgen 
roeringhe tat Ged comen / dat oack den Bode 
falighen ende godvreeſenden ſonderlicke inghe⸗ 

Actoe· rs. ia vinghe Des Gheeſts noodich ig. Apdia de pur⸗ 
purvercoopſter vecefde Gad / ende nochtans 
moeſte Baer herte gheopent maden om De leere 
NPauli te hooꝛen / ende Voortgane Daer in te daf, 
Dit en is niet alleenlick ban e€ beouwe geſpro⸗ 
leventaer ooch op Dat wy weten Dat eens pegez 
Hier vaastganek in de Bodfalichept is / een Verz 

Bebeſti⸗· Boonen werck Des Gheeſts. Men moet Hoor 
Breen wact hier acn niet twyfelen / Dat de Heere belen 
ronrzarie fijn woort fendt / der welcker verblintheyt hp 
rrempeten Wil meerder makken, Want waerom deet hp fa 
ber HDEDCE vele geboden tat den Coninck Pharas dagen? 
zeigan tet Doet Ip Dat als haperde hem door fo vele boot⸗ 
beguame ſchappen te verfgeten! Tac cer hy begonde heeft 
ride 8 bn her epnde ende de uytcomſte te Bozen ghewe⸗ 
ronder, tem ende voorſeyt. Gaet (fepde Gp tot Moſen) 

erde vercondicht hem nijnen wille / ende ick fal 
fijn herte berharden/ op dat hy niet gehoorſaem 

Eezech . 2.3. rt 3 Alſo oock / als hp Ezechielem verweckt / 
ende 12. 2. ſo ſeyt Gp te Bozen Dat bp Gem fendt tat een we⸗ 

der ſpamch ende hartnechich volck: op dat hp 
niet en verſchricke als hy fiet dat hp tat de doo⸗ 

Pere.rro, De ſpreeckt · Alſoo vaorfent hy Jeremie / dat fijn 
leere ſal weſen tat een vper / am het volck als 

En des ſtoppelen te verderven· Maer de Prophetie 
Ind een faie deingt noch fcerder/ want De Heere fendt 
ende wac ze hem / ſeggede aldus: Baet ende feat tat de kin: 
— deren Iſrael: Hoozende ſult gho hooren / ende 
Eros niet verſtaen;ſiende fult ghy fien/ ende niet we⸗ 
& efau6 9, ter Verhart het herte deſes volcx / eñ verſwaert 

hare ooren / ende beſnicert hare ooghen: op dat 
fn moghelick niet en fien met hare doghen / ende 
haaren met have ooren / ende met hare herte berz 
ſtaen / op dat fp hen belieerende / ſalich Worden. 
Diet ln fpreecht tet hen/ maer op dat ſy te daa: 
Mer worden: hy ont fteecht fijn licht naer ap dat 
ſy te blinder worden: hy beengt fijn leere voort / 
maer op dat fn daer daor te onverftadiger wor⸗ 
den & hy ghebruyckt middelen / maer op Dat fp 

En des 

Hoe de ghenade Chrifti ontfangen wort, 

niet falich en warden. Ende Koannes brengt De em, 1,39 
Pꝛrophetie voort betupgende dat De Boden niet ©" 
cu canden De Leere EGrifti geloven / om Dat defe 
vloeck Gods over hen was, Diten can oock 
niet wederleyt worden! dat God den genen Die 
{u niet en wil verlicht hebben / fin leere in paz 
vabalen bedeckt voorſtelt / faa dat fp Baer daar 
gheenen voortganck en doen / anders Dan Dat fin 
m meerder pfompheyt geworoe worden Want Matt.nz 
Cheiſtus betuycht dat hy daerom alleenlick den Harcanut 
Apoſtelen de parabolen upt lept / De welcke hy tue. 3,10, 
bp de menichte gheſproſen hadde « am dat den 
Apoſtelen ghegeben Was de verborghentheden 
des rycx Gods te wetẽ / maer Der menichte niet 
alſoo Maer pemant mochte ſegghen: Wat wil 
De Heere als hp Die leert Ban de welcke hp niet 
en il verſtaen zyn? Aenmerckt ban waer dat 
ghebreck comt / ende gp en fult niet langer vra⸗ 
ghen · Want hoe groot de dimfterhept aach zy in 
bet woort / ſoo ts nochtans Daer aïtjts lichts 
ghenoech in om Der godloefen confcientie te 
overwinnen. 
r4 Nu meeten wy ſien waerom de Deere dat Frage) 
doet Deijle het openbaer is/Dat hpt dact. AE Een, 
dat pemant antwooet / dat het gijefchtet-om Dat oe vermaz: 
De menſchen daar godlooſheyt booſhent ende vene ver⸗ 
ondanckbaertgept (uier verdict hebben:dat wort PE 
tel ende met Der waerbept gefent: maer Dewzije santos 
fe De dorſake deſer Verfchepdenbhept noch niet waer voe 
openbaer en ig / waerom ſommighe tot gehoor⸗ fel hrg 
faembept ghebogen sjn/ende de Andere berhart morren * 
blijven: als vun Dit willen onderſoecken / ſa moe⸗ inen. 
ten wy nootſakelick comen tot Het ghene dat 
Paulus ut Moſe voortbeẽgt / te wetẽ / datſe de Aom.97. 
Deere Ban Den begimne aen verweckt heeft / art 

ſhnen nagem te bewijſen in De gantſche werelt. 
Daerom dat de verworpene den gheopenbaer⸗ 
den waarde Gods niet ghehoorſaem en zijn / de 
fchult hier van wort wel te rechte der boafhent 
ende verdraeytheyt haers herten ghegeven / foa 
deere men oock daer by fept / dat fp daerom rat 
deſe berdzacpthept begeven zijn/om Dat fp daor 
bet rechtveerdich oordeel Gods (het Welehe 
nochtans ondoorſoeckelick is) verweet zjn/ont 
daa? Gare verdoeminghe de cere Gods re herz 
claven. Defgelijer als Ban de hinderen Melt gez r.Samz, 
ſchrꝛeven \uort/dat fb Der goeder vermaninghen 
miet gehoorfaem en waren / am darfe God wite Brise 
de dooden:ſoo en wordt Daer niet Berfaecht/ Dat cen cave 
Die Gartnechichept is wan haer epgen booſheyt fazcucke ens 
ghekomen: maer Daer wordt oock mede fe Rene ns ant se 
nen ghegeven / waerom ſy in Die Gewtnechiehent ijevig ze- 
verlaten zyn / hoewel God hare herte hadde mo⸗ Schãfture. 
gen vermorwen: te weten/ ont datſe Bad hade 
De eenmael Dao? ſynen onveranderlicken ract 
tot het verderf verdedent · Hier toe Dient oac DAE Joan 1239 
Joannes fet · Hoewel hy fao vele teeckenen gez 3% 
Daen hadde / foo en gheloofde niemant in hem: SUOELIE, 
am Dat Get woort fate ſoude veroult worden miffen ves 
daer hy fept: Deere wie Geeft onſe woorden ge Luangerife’ 
looft ? Want hoewel hy de hartneckighe niet en —— 
ontſchuldicht / (aa is hp nochtans met Die reden hdd 
te beede / te eten / o Dat de genade Gods den 
menſchen niet en ſmaeckt / tat dat de heylighe Hoan, 6,45. 
Gheeſt de ſmaecke geeft. Ende ale Ehpiftus de 
getupgeniffe Eſaie waortbrengt : Sp fullen alie Elakdse1ze 
van God geleert zijn/ foa en wil hp niet anders — 
ſeggen dã de Joden verworpẽ eñ vreemde van 
de Bemepnte zjn:om dat fin dneerlit zijnen ho 
en beengt geë ander oorſalie voort / dã am Dat de 
belofte Gods hen niet toe en camt. Het welcke peter mé 
beveſticht wordt dee de waarden Pauli / Daer de fpzeucke 
hu ſeyt / dat Chriſtus die den Joden een ergher⸗ De, u 
niffe / ende Den Heydenen dwaeſhent is / —— — 

gheroe⸗ 



Cap. 24. 
gheroepenen is die cracht ende wſheyt Gode. 
Want als hp gheſeyt heeft Wat gemepnlick gez 
ſchiet / fa anneer het Euangelum gepredicht 
wort / te weten / dat de ommighe Daer Dao? ber: 
bittert worden / ende dat her van ſommighen 
veracht woet / ſo ſeyt hy dat het bn de gerocpene 
alleemick in eerde ghehouden wort · Dp had: 
deſe wel cen weynich te voren ghendemt Ghe⸗ 
loobighe / maer hp en Geeft der ghenade Gods / 
de weſcke voor het gheloove is haren graet niet 
benomen: maer heeft meer dat tweede als een 
verbeteringhe Daer by gheſtelt / am dat de ghene 
Dic het Euangelium aengenomen hadden / der 
lof haers gheldofs feuden der roepinghe Gode 
toefchjzijven. Gelijck Gp oock weynich daer na 

Tegenworz⸗ leert / Dat fp Van God wotvercozen zijn. Als de 
pmgever godlooſe Dit haoren / ſoo clagen ſy dat Bod dao? 
herwon onordentlicke macht fijne ettendighe creatucren 

Binetmoort, miſoriwckt tat een fpel ſynder weeethent · Maer 
dewyle wy weten dat alle menſchen fa menich⸗ 

fims baar den Nichtſtoel Gods ſchuldich zyn / 
Dat wp van duyſent ghevraecht zijnde / niet en 
tonmen van een ghensech Daen : foa be yden wy 
Dat de verworpene niet en Iden / andere dan 
Dat met den feer rechtveerdigen oordeele Gods 
wel over een camt. Bat up de ooake niet 
glacrlich en verſtaen daer in moeten wy idt⸗ 
ſaem zijn / ende niet wepgheren ſommighe din⸗ 
ghen niet te Meten / daer de wyſheyt Gods haer 
ſelven ín Baer Gaachept verheft · 

Tegenwore 25 IDaer Dewi e wevnige plactfen der Scheif⸗ 
pige te⸗tiiere plegen bier tegen gebracht fe worden / in 
genoefe … De weickẽ Gad ſchjut te verſaken Dat het door 
reenencers fijn o2deninghe ghefchiet: dat de ongherechtige 
bigebers verloren qacn/ anders dan fo verre fp tegen fijn 
Ree roenen fen ſelven in de doot worpen : foo ſullen 
tazpenen, wo die in Het carte uoileggende/be\wijten Dat fp 

ì teghen de baven-geleerde fententie niet en ſtry⸗ 
Der. Daer war een plaetje voortgebracht uyt 

DSe eerſte Ezechiel: Dat God met en Wil de doot des fan: 
— daers macr veel meer Dat he hem bekeere / ende 
Eer. Tee. Aft darmen Dar wil tot het gantſche men: 

fehetiche gheſlachte ſtrecken / waerom en verz 
Antesort. weckt hy dan bele meiſchen niet tat beteringe / 

Der weſcker Gerten beweghelicker zijn tat ghe⸗ 
hoorſaemhent / dan Der gener Die doo? dageſick⸗ 
fche noodinghe ende raepinghe nreer ende meer 
verhardt worde? Chriſtus betupeht dat de pre⸗ 
Dichinge des Euangelij ende De miraculen meer 
vruchts fouden ghedaen hebben by de Ninivi⸗ 
ten ende Sodonũten / dan bp de Jodẽ · Daerom 
iſt dat hy wil dat alle menſchen ſalich worden / 
hoe comt dat hp den ellendighen Hie bereyder 
fauden weſen am De genade te ontfangen / de 
deure der beteringhe niet op cn Doet 4 Hier upt 
ſien op Dat de plactfe met ghewelt ghedraeÿt 
wort /Alfinen den \uille Gods daer Han de Pro⸗ 
phete ſpreeckt / frelt tegen fijnen ceu\wigen raet/ 
daa? den welckẽ hp fijne uptvercorene heeft ban 

De plaetſe De vermorpene onderſcheyden. Qu ift datmen 
ban def Den rechten fm des Propheten faecht / hp wil 
bot unt alleenlick den genen die hen ſelven bekeeren eft 
ghelert. _ Beteren/ hope der verghevinghe gheven. Ende 

Dit is de fonnna/te Weten/Datmen niet en moet 
twijfelen dar God Berept is te vergeven fa haeſt 
als de fandaer hem bekeert. Saa en wil (pr dan 
Des ſondaers doot niet/fa verre hydes ſondaers 
bekeeringhe wit. Ende de bevindinghe bewyſt 
dit / dat God alſoo wil dat de gene Die (ju roept / 
Ben ſebben bekeere: faa dat hp aller menſchen 
Gerten niet en geraeckt · Nochtans en maetmen 
Dacram nief ſegghen / dat Godt bedrieghelick 
handelt : want hoewel het uytwendighe woort 
alleendicht maeckt dat de menſchẽ niet ontſchul⸗ 

Het III. Boeck. 
dichlick en zijn / Die het hansen / ende niet ghe⸗ 
hoorſaem en zijn / fa Waer hen nachtans \waerz 
achtichlick geacht cen ghetuygheniſſe der ge⸗ 
nade Gods / vaer doo? hp de menſchen met 
hem verioent. Baeram taer ans den vact ende 
bef voornemen des Propheten verſtaen / te cz 
ten/als Gp fept Datbod geen behaghen en Heeft 
in den daat des ſondaers / Dat hp ſucr tept / op 
Dat de godſalighe betrouwen dat God bercyt is 
am jen de zanden te vergheven / (oa haeſt als fn 
tot bekeeringhe ende betecinghe gheroert zún/ 
ende op Dat de godloofe geboeſen dat haer ſchult 
ghedobbelt Woet / am dat fp ſulcke groote goe: 
dertierenheyt Gods niet aen en nemen / nack 
danckbaer Daer Loren en zijn Soo fal dan de 
barmherticheyt altijt Ber bekeeringe ende bee 
teringhe Berept \wefernemaer Wien De beheeringe 
ende beteringhe ghegeven wort / dat wort alia 
wel by alle de Propheten ende Apoſtelen / als Ga 
Ezechielem claerſick gheleert. Ten anderen 
wort díe plaetſe Pauli voortgebracht / Daer hp 
leert / dat Bod Wil dat alle menſchen ſalich az: 
Den: welche plaetſe hoewel fp wat verfchepden 
is van de boven verhaelde plactfe des Prophe⸗ 
ten / ſoo Geeft fp nochtans wat daer mede ghe⸗ 
mepn. Sels ant woorde / dat Ger ten eerſten ghe⸗ 
noech bekent is / hoe God \uil Dat alle menſthen 
ſalich worden: want Paulus ſtelt deſe twee din⸗ 
ghen bp malcanderen / te weten / Dat hy uil dat 
fp ſalich worden / erde tat de kenmiſſe der waer⸗ 
heyt comen. Iſt dat ſy willen ſegghen / dat het 
dao? Den eeuwighen raet Gods vaſt verordent 
is / dat fp alte der ſaligher leere deelachtich wor⸗ 
den:waerom fept dan Moſes: Dat daer gheen 
voſck ſo edel en is tot het welche Bod ſoo nabu 
comt als tot de Goden t Hoe ift ghecomen dat 
God vele volcken Geeft van het licht Des Euanz 
aclij berooft / waer mede andere begacft waren? 
Hoe ift geſchiet Dat de ſuppere kemiſſe der Gade 
ſaligher leere nopt en is tot fonumiahe volcken 
ghecomen / ende dat ſommighe nauwe eenich 
dunſter begin Daer Ban gefinaecht hebben Hier 
upt machen vu lichtelick verſtaen Wat Pau⸗ 
lus wil ſegghen· Hp hadde Timothes gebeden 
ghemenne ghebeden im de Ghemeynte te doen 
voor Coninghen ende Princen:ende dewÿle het 
ſcheen war onghefchicht te zyne / datmen ſonde 
God Bidden Beos ſulck eenẽ gert volcx daer van 
gheen hope en ſcheen te zyne want ſy en Waren 
niet alleenlie alte geeemde van het lichaem Cheri⸗ 
fi / maer arbenden oock met aller macht om 
fijn riche te verdrucken foo fept hy Daer bp/dat 
ſulcke gebeden Bode behaghelick zijn/ de welc= 
ke wil dat alle menfchen faltch worden, Waer 
mede Gp voorwaer niet anders en wil ſegghen / 
Dan dat geë oden des Haler enn is Ban Den wech 
Der fatichept upt gheflaaten : maer dat hp Leel 
meet Geeft fijn Barmbjertichept uptgheſtort / dat 
bp il Dat alte ſtatẽ der ſewer deelachtich wor⸗ 
Den. Andere ſententien en verclaren niet wat 
Gad van alle menſchen door fijn verborgẽ oor⸗ 
Deel heeft verordent: maer betupghen dat allen 
ſondaren is verghevinghe bevept / die alleenlick 
ben felven bekeeren am Die te ſoecken. Want ifk 
dat fp hartneckichlicker dringhen dat hp wil 
aller menſchen barmhertich zijn / fo fal ick Daer 
tegen ſegghen / dat erghens geſchreven is / dat 
ome God mden hemel ts / ende Deer al wat hu 
wil. Daerom moetmen Dit woort alſo upt leg⸗ 
ghen / dat het over cen comt met een ander / Dat 
Moſes feot: * Feh ſal barmhertich wefen/ dien 
ick fal barmhertich efen / ende fal barmher⸗ 
tichept doen / Dien ick ſal barmhertichent doer: 
t De de mensche uptltieft dien hp barmhertie⸗ 

Eh úú hept 

Fol.1843 
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Cap.24. 
heyt daen fat / Die en deylt ſyn barmbhertichent 

Antwoort. niet alten menſthẽ Maer dele het clacr ende 
openbaer is / dat Paulus daer niet Ban eenen 
peghelicken menfche / maer Han de opdenen det 

menfehen ſpreeckt / ſoo ift niet noodich langher 
Bier ‘van te twiften. Hocwel mẽ moet hier dock 
mede aenmercken Dat Paulus daer niet en fept/ 
wat Gad altyts / ende alomme / ende in allen 
Daet ; maer dat het Gode vp is / dat Gp Conin⸗ 
ghen ende Overheden ten epnde der hemelfcher 
feere deelachtich make/ hoewel fp daa? haer ver⸗ 

weg. Ce⸗ blinthept daer tegen raſen. Ap mepnen ffercz 
genwerpin= kelicker aen te d2inghen met deſe plaetfe Petri/ 

rz. te weten/ Dat Bod niet en Wil Dat pemant ber” 
BES {ezen gact/maer Dat hyſe alle ontfangt tot bete: 

Antwoort. ringe Maer defe knoop Wort met den tweeden 

uoo?de ontdaen:want men mach niet verſtaen 

Dat de Wille Gods om tat beteringhe te ontfanz 

ghen / anders zy dan Die alomme in de Schuif” 

tuere gheleert wort · Voorwaer de bekeeringhe 
is in Gods hant:of hp alle menſchen Wil bekee⸗ 
ren dat machmen hem vraghen: Deijle hp bez 
tooft fonnmigen wepniahen menfchen ecn vlee⸗ 
ſchen herte te gheven / den anderen haer ffeenen 
herte latende. et is Wel wacr/ waert Dat Bod 
niet berept en ware te ontfangten de ghene Die 
fijn barmherticheyt foecken ſoo ſoude deſe ſen⸗ 

Ee tentie te niete worden: Bekeert u tot my / eñ ick 

Zach13e ſal mp tot u bekeerens maer ich fegge Dat gheen 
menſche tot God en komt /anders Dan dien Bod 
felge vaa? comt · Waert dat de bekeeringe in des 
menfchen goetdunctien ffonde/fo en foude Pau⸗ 

Tiny WS niet feggen : Of Godt hen moghelick gave 
Dat (p hen bekeerden, Ja ten Ware Dat de ſelve 

-_ Godt Die alle menfchen met den woorde tot bez 
Keeringtje vermaent / ſyne uptverkozene doo? de 
verborgen roeringhe des geefs Daer tae brach⸗ 

Zer · 1. 13. te / ſoo en ſoude Geremias niet ſegghen: Heere 
bekeert mp/ ende ick ſal bekeert worden: Want 
als qhpnm bekeert hebt / ſoo hebbe ick bete⸗ 
ringhe ghedaen. À 

Ses · Ce⸗ 16 Maer pemant machte ſegghen / ift dat het 
senworwilt: alfo is / ſo ſal inde Euangeliſche beloften kleyne 
nrerer gerſeercheyt weſen / de welcke van den wille 
Wecderha⸗ Gods ghetuncheniſſe ghevende / vercondighen 
pelle in Dat Gau lr: Gee gene Dar teghen fijn onveran: 
erikoerrr Derlich voornemen ſiryt. Maer ich cage neen: 

want Geewel de belofte der falichept algemepn 
zijn?foa en zijn fp nochtans niet tenen De prede⸗ 
ftmatie der verworpenen: foa verre Wp De ver⸗ 
bullmghe Daer van aenfien. Wp weten dat de 
beloften ons dan eerſt crachtich zn / als wyſe 
met den gheloove ontfanghen: daerentegen foa 
wanneer het gheloove verpdelt / fa is de belofte 
oock mede te mete gemaeckt · Iſt dat Dit de na⸗ 
tuere der belofte ende deg geloofs is /fa laet ons 
nu fien of Defe twee Dingen tegen malcanderen 
ſtrden / ie weten / dat Godt gefept wort Dat hj 
ban der eeuwicheyt aen verordent Geeft / mien 
Gp wil fijn gonfte bewiſen / ende tegen de welc⸗ 
fe ho \wil ſyn toornicheyt gebruncken: ende dat 
bp allen ſonder onderfchept falichepdt vercon⸗ 
Dicht. Ick ſegghe voorwaer dat fp feer Wel over 
een comen « ant als hy alſo belooft/fDa en Wil 
hp niet anders fegaben / dan dat ſyn barmher⸗ 
tichept ig allen menfchen berept/foo verre fp die 
beghteren ende verſoer ken het welche alleenlick 
Die doen die hy verlicht heeft. Ende hp verlicht 
de gene Die hy tot de falichept ghepredeſtineert 
ende verordent heeft. Wier in ((egabe ick) ie De 
feker ende onwanckelbare waerheyt Der belof⸗ 
ten ghelegen / ſoo datmen niet en can ſeggen / dat 
daer eenich gheſchil is tuſſchen De verkieſinghe 
Gods / ende de ghetuyghemſſe ſynder genade 

GEzech ˖ 36. 
26, 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen vvort, 
* 

die hp fijnen geloovigen voorſtelt. Maer waer⸗ het verre 
am noemt hp alle menſchen? Le weten / op Dat regenfpzez 
de confcientiep der godſaligen te vreedſamelit⸗ ken: De faz 
her ruften /als ſp verſtaen dat daer geen ondere NOPE en 
fchept der ſondaren en ig/Ya verre tp ghelooven: m neren 
ende op dat de godlooſen niet en klaghen dat fp acrgeoden 
geen toevlucht en hebben Waer toe ſy mochten Autwoort · 
vluchten tan de dienſtbaerheyt Der fonde / dez 
wijle fp het ghene dat hen voorgheſtelt wort / 
Doo? haer andanchbaerhept verwerpen, Daer⸗ 
am dele de barmherticheyt Gods wort door 
het Euangelium hen bepden voorgheſtelt: foo 
maect het gelaove/Dat is de verlichtinge Gods / 
een onderfchept tuſſchen de godſalige ende god⸗ 
laofe/foa dat de geloobige de kracht des Cuan⸗ 
gelij ghevoelen / ende de andere geen vrucht daer 
van en ghecrjghen. Ende de verlichtinge Geeft 
oock ſelbe de eeuvuighe verkieſinghe Gods tot 
eenen regel. Oock en helpt hen de clage Cheiſti Bet a te⸗ 
niet/De welche fp voortbrengen / te weten / Jeru⸗ — 
ſaleim / Jeruſalen hoe dickmael hebbe ick u wil⸗ 5, 3e 
len u we jonghen vergaderen / ende ahn en hebt 
uiet ghewilt? Ick befenne dat Chriſtus nietal= Antwoort. 
leenlte en fipreect in des menſchen perfoan/maer 
Dat hp hen verwijt dat fp in alle ecu\ven fijn gez 
nade verworpen hebben. Maer men maet dien 
wille Gods befchzijven / banden welcken Wp « 
fpzeken : want het is openbaer hoe neerſtichlick 
Godt ghearbept heeft / om Dat volck te weder⸗ 
houden / ende met Wat grooter hartneckicheyt 
fp ban den eerſten aen tot Den laetſten toe tot 
hare onbehoorlicke liften begheven zijnde / die 
—— verworpen hebben. Maer daer 
upt en volcht niet / dat de raet Gods is door Der zaet z. te⸗ 
menſchen boof hept te niete geworden· Lier te⸗ genfpzcken 
aben ſegghen fp / dat gheen dinck min over een 
en camt met de nature Gods / dan dat hy ſoude 
t\ucerlep wille hebben. Dat late ick hen tae/faa 
Berre fp het heguamelick Weten upt te legghen. 
Maer waerom en aenmercken fp foo vele ghe⸗ 
tupgeniffen niet / daer God menſchelicke ghene⸗ 
ghentheden aen doende / beneden ſyn Majeſtent Eſai 65.1. 
daelt? Hy ſeyt dat hn dat wederſpannich volck 
Geeft met uptghereckten armen gheroepen / dat 
bp vroech ende fpade ghearbept heeft om Dat 
wederom tot hem te beenghen. Iſt dat fp alle 
defe dingen Willen Gode toevoeghen / ende ap 
de oneyghen Wife Lan fpechen niet achten / faa 
ſullen gele pdele firijden daer upt comẽ:de melee 
ke wech genomen worden Dooz deſe eenige ant⸗ 
woorde / te weten / dat het gene dat menſchelick 
is / wort Gode toegheſchresen· Hoewel de ant⸗ z.Antwoost. 
woorde Die wy ergens gegeven hebben/ig overs Lid. 1-cap. 
vloedichlick gemee weten / hoewel de wil- Hos 
le Gods foo veel onſe ghevoelen aengaet/menie 10 3.cap. 
gerlep ig / (oo en wil hp nochtans in hem felben zo. teêt43e 
niet dit ende Dat : maer verſchrickt onfe finnen 
Doo? fijn menigherlep mijfhept ghelyckſe Pau⸗ eptjer3.ror 
lus noemt) tot Dat ons (al te kennen ghegheven 
worden / Dat hy wonderlick wil dat nu fehijnt 
tegen fijne wille te zijne, Sp nemen dock upt: pet 4.ter 
vlucht/ ſeggende: dat God aller menfchen Dae genfwechens 
Der is / ende Dat Get foude onrecht weſen / dat hp 
foude pemant verworpen / anders Dan Die Doo? 
fijn fchult dele ſtraffe verdient hadde. Maer dat .pntwoozt 
is ge ijck of de mildichept Gods haer niet oock 
tor de ſwijnen ende honden en ſtreckte · Iſt dat Antwoort 
De handel is Lan den menſchelicken aheflachte/ 
lactfe dan antwoorden waerom God hem felz 
ven heeft aen ecn volck verbonden / am Des ſel⸗ 
Ben Dader te zijne ; Waerom hj vock een cleyn 
ghetal / als cen Blaeme Geeft daer upt gheplucht. 
Maer defe laſteraers worden Doo? haren Luft 3. Antbaoozt 
tot quaet-fipzehen / verhindert te fien / Dat pii, 

alſoo 

1. Ant woort 

—— 



Cap. 25. 
alſo ſjn Sonnelaet opgaen over De goede ende 
booſe / dat nochtans De erve weypnigen bewaert 
zy / den welcken naemaels ſal gheſeyt worden: 

mates. Comt ap gheſeghende mins Daders / beſit 
Bet vijche / etc. Sp ſegghen oock dat Gad geen 
Dinch en haet ban allen Dat hp gemaecht heeft: 
het welche af ich t hen fchaan toelate / foa blijft 

Antwont, nochtans Dat ongeſchent Dat ick leere/ te wetẽ / 
Sab · 125 Dat Gad de verlorene haet / ende Dat met ſter 

goeden rechte:om Dat fp Lan ſynen Geeft verla⸗ 
ten zinde / niet en connen voortbrengen / anders 

Beroe Dan dorſake haerder vervloeckinghe · Boven dez 
genwo;gin fenn breugen fs voort / var Daer geen onderfchhept 
5e en is tuſſchen Paden eit Hepdenen / eñ Hat daer: 

am de genade Gods wort alle meuſchen (onder 
Antwoort. onderſcheyt voorgestelt. Dat late ich hẽ weder⸗ 

om tae fa Verre (ppt verſtaẽ met Paulo / dat Gad 
Lom, 9.24. Alfa wel wil npt de Goden als upt de Derdenen 

d roepen / fo dat hp aen niemant gebanden en zy⸗ 
De3.ae Op deſe wijfe wort oock wederlept dat upt cen 
genwazpine ander plaetſe Wart voortghebracht / te weten / 
Be dat Bod heeft atie dine onder de zonde befloten/ 

om dat Gp faude alfen barmhertich wefen + dat 
Antwoort. is alſoo/ am Dat God Wi! dat de fatichept alter 
Bomrrzz Der ghener Die ſalich warden / finder barmher⸗ 

tichept toegheſchreven worde : hoewel die wel⸗ 
daet niet allen ghemeyn en is · Maer alfmen fal 
van benden zden vele redenen voortghebracht 
hebben / ſo ſal Dit onſe beſluyt weſen / te weten / 
Dat ap ſullen met Paulo ons vooꝛr ſoo groote 
Diepte verſchricken· Iſt dat de onbeſchaemde 
ende dertele tongheu teghen ſnateren / ſoo en ſul⸗ 
len op ons niet ſchamen met hem upt te vac: 

Lam, 9,20, Pen: O mensche wie zijt ghy / die teghen God 
Dv pradeft, ſtrjt? Mant Auguſtinus fept waerachtichlick / 
dat die verheerdelie doen Die De rechtveerdicheyt 

Bl Bode met de mate der menfeljelicher. recht⸗ 
veerdichept meten. 

‚ Hee yxv.Capittel, 

an de laetfte wederopftandinghe, 

Mala2. HA Oewel Cheiſtus de forme der gherechtic⸗ 
@p dar wp bent / de doot overwonnen hebbende / heeft 
enverwmn: Door fijn Cuangelium verſchenen / ende het lez 
Be Eper ons in Get lieht gebracht / gelijck Paulus 
ceupsur onz Betupcht *: waer upt wy afjefent arden door 
fe veroepmr- Bet gheloove dao? ghegaen te zijne ban De dact 
betonen fot het leven / + ende nu niet meer gaften noch 
fulien wa _ Beeemde inwoonders te zijne / maer medeboze 
berwache ghers Der Hepligen / ende Gupfgencoten Gods / 
oeren Die ons Heeft Doen fitten mee fijnen eengheboren 
toecomfre Sane in De hemelfche plaetſe / do dat ons tot de 
ger eeruck⸗ volcomen geluchtehept niet en gebreeckt: noche 
DEN tans op dat het ornis niet ſwaer en zp / Dat up 
Bove. Machonder harden krije geoeffent worden/ ge 
2Tim.r. le of ap gheen vrucht der overwinminge die 
— Chriſtus vẽrereghen heeft / en ſagen / ſoo moeten 

zi 9 op wete wat in andere plaetfen ban de natuere 
Eper 2.6, Der hope geleert wort. Want dewyle wy hanen 
ende 1. het gene dat niet gheſien en wort / ende dewijte 

Chelyck erghens glefept oet) het geloove cen 
ebertore … BEWIJS is Der onftenticher dinghen/ ſoo woonen 
„Taz.s.6. WP pt Han den Heere faa langhe wy in deſen 

Coloff. 3.3, karcker des vleeſchs beftoten zijn. Waerom 
Paulus ep een ander plaetſe ſeyt / dat wp ghe⸗ 
ſtorven zyn / ende dat onfe cen is met Ehei⸗ 
flo verboe ghen in Bad: ende als ho Die onfe les 
Ben is/fal verſchynen / dat an dan oock fullen 
met heim verſchynen in eerlickhent · Saa is dan 
Dit onſe conditie / dat wy ſoberlick / ende recht⸗ 
veerdichlick / ende Bodfatichtick m defe werelt 
levende / verwachten de ſalighe hepe ende toe⸗ 
rorſte Der eertichthept des grooten Sods / ente 

Bebrozo, DNfes Salichmakers Jeſu Cheiſti. Lier is ong 

Matt.5.45 

24, 
Deb, Te: 
gentoorpin⸗ 

Geu ſeer 
cort / waer⸗ 
achtich / 
vaſt / ede 
heylich bez 
fluvze 

1 
t 

Cit.2ↄ. 12. 

Fee ILT. Boeck. 

fonderlicke lydtſaemheyt noodich / op dat wy 
niet vermoent en worden / afte onſen {oop org: 
me wenden / ofte onfe wake verlaten. Bacratn 
af wat wy dus lange hebben van onſe falichept 
verclgert / Dat ſelve enfcht Dat wp onfe herten 
opheffen nae den Hemel / op dat wy Cheſſtum / 
Den welcken Wp mer gefien cn heben / lief heb⸗ 
Ben / ende in hem ghelocvende / ans felwen verz 
Geugen met anupifpecheliehie ende eerlichie Glij 
fchap / tat Bat Wp bet eynde onſes geloofs ghe⸗ 
eryghen / ghelück Petrus vermaeñt. Wierant 
fept Pautus/ dat het gheloove ende de liefde der 
Sodſalighen fien op de hope Die in den Wemel 
bewaert ie. Als wo alfa aen den Wemel hans 
aben / ende onfe gazen in Cheiſto gehecht zyn / 
ende op Der aerde niet Berhindert en Made ont 
tat de beloofde gheluckicheyt te draghen ende 
lepden / foo woet Get maerachtichtick vervult / 
dat Cheiſtus fept/re wetẽ / dat onfe herte is daer 
onſe ſchat is · Hier upt iſt vat het gheloove ſoo 
ſeldẽ ig in De werelt / om dat onſer traecheyt geẽ 
dinck ſwaerder en is / dan daor onteſſitlie vele 
verhinderingen doorclimmen ende voortdein 
gen tot den loan der hemelſcher voeginghe, Bo⸗ 
ven den grooten hoop der ellendicheden met de 
welche wy bp nae obervallen worden / Worden 
Xop ooch beſwaert met de beſpottingen der onz 
heypligher menſchen / daor de welche onſe eenz 
vandichept ghequelt wart / als wap De behaghe⸗ 
lickheyt des regljenwaordiahen goets ghewil⸗ 
lichlick verlatend. / ſchynen de ſalicheyt die ons 
verborghen is / geljck cen vliende ſchaduwe nae 
te jaghen· Int cote/Wp zijn onder ende boven / 
vazen ende achter van gheweldighe verſoeckin⸗ 
ghen beleatsert/ om de welche te verdragen ouſe 
heeten ſoude geel te ſwack zyn/ten Mare Dat fn 
upt de gertſche dinghen ont\verret/cude acn Gek 
hemelſche levẽ / et weiche ſchynt verre re zijne/ 
gebonden Waren. Daerom Geeft Die eerſt gean: 
delick voortganck in den Luangelie gedaen / di 
tat gheduerighe bedenckinghe der ſaligher Wer 
deropſtandinghe / ghewent is. 
2 De Philoſophen hebben vaastijden ſeer neer⸗ 
ſtichlick gheditputeert Ban het opperſte goet / 
ende oock daerom teghen malcanderen gheſtre 
den:nochtans en heeft niemant / uytghenomen 
Plato, bekent dat Get opperſte goet des men⸗ 
fches is / ſyn vereeninghe met God : maer hae: 
danich defe Gereeninghe ware / daten heeft hy 
ſelfs niet dupdelick connen ſmaken: Get welcke 
niet en ig te verwonderen / dewyle hp van den 
heyligen Bant Dier vereeninghe / niet gheleert en 
hadde · Maer ons is deſe ceniate efi valmaechte 
geluckicheyt vock in deſe gert ſche peregrinagie 
bekent:maer alfo/dat onſe herten Dagelier meer 
ende meer Daag de begheerte Daer Ban ontſteken 
Warden / tot Dat Wp door Get volle ghebruyck 
verſadicht oden. Daerom̃ hebbe ick gheſept / 
dat niemant De vrucht der weldaden Cheiſti en 
entfangt / anders dan Die haer herte tat de we⸗ 
deropftandinghe opheffen Gele Paulus dit 
merck den ghelaevigen voerſtelt / tot het ele: 
fe hp fept dat hy felze axBent / ende alle Dire ver⸗ 
geet tar dat hp daer come. Daerom moet oock 
Yup Dies te blhmoedichlicker Haer na ſtaen / om 
Dat \up nief ſwaerlicker om onſer luphept wil⸗ 
le gheſtraft en worden / iſt dat wp ang laten gez 
heel van Der werelt beſitten. Dacrom teechent 
Paulus erghens de geloovegen met Dit merck / 
te weten / dat Baert wandelinghe in den hemel 
is / van Waer fp asch haven Salichmaker ver⸗ 
wachter Ende op dat Gare herten niet en Verz 
flouwen in deſe leap / ſoo ſtelt hp aach alie de 

aueren Ap hen afg medeafefellen. Want de⸗ Rin IE 

Fol.185, 
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Cap.25. 

Sroermeert ijle men alomme aneierliche vervallenhent 
atie voors. inde verdorventhept fier /fo fept (pp + dat al wat 
ren na hare in den hemel ende op aerden ís / arbept tot ver⸗ 
maniere ef nieuwinghe Want dewijle Adam de gantfche 
hiel re orden der natuere verdorven Geeft Dao? fijnen 
Broot goet Val / * fais oock den creatueren haer dienſtbaer⸗ 
fchonente hept / der melcher ſy doo? De zonde des menſchen 
lak zijn onderworpen / ſwaer ende laſtichmiet dat fp 
19. eenich ghevoelen hebben / maer Dat fp den vol⸗ 
F Roms, macckten ſtant van den welcken fp afghevallen 
12 

Wai, 8.22. 
zijn / natuerlick begeeven. Da fchzijft dan Pau⸗ 
lus een ſuchten ende fmerte des barens den crea⸗ 
tueren toe / op dat wy / die De eerftelinghen ende 
voorvrucht des Gheeſts ontfanghen hebben/ 
ons ſchamen in onſe verdervinge te verrotten/ 
ende ten minften de doode creatueren niet nac te 
volgen / de welcke oock onfer zanden ſtraffe dear 
glen. Ende op dat hp ang te ſcherpelicker ver⸗ 
mane / ſo neemt Gp de laetſte camfte Cheiſti onfe 
verloſſinghe· Wet is wel Waer dat alle de deelen 

onſer verloſſinghe nu volbracht zijn : maer dez 
Web. zo, 12e Wijle Chꝛiſtus die cemmael is geoffert voor de 

fanden / fal wederom fonder fonde gheſien wor⸗ 
Den tot ſalichent / ſoo mioet ons deſe verloſſinghe 
vaſt houden ſtaende / tot dat ſy gheſchiet / hoe 
ſwaer oock De ellendicheden zyn / daer door Wp 
verdruckt Warder. 

Poomame 3. Onſe neerftichept behoort wel doa? De ghe⸗ 
tiek fat ons wichtichent der ſake fcherpelic verwect te wor⸗ 
De waetz den: ant Paulus en fept niet fander oorſake / 
beoifke, _ T Dat het gantfche Euangelium pdel cit bedrie⸗ 
krkbept dez gelick is / iſt dat de Daade niet weder ap en ſtaen: 
feejeere ant onfe conditie ſonde ellendiger zijn Dan an⸗ 
Tropen: „ Dever menſchen conditie / dewyle on veler men⸗ 
Be ſchẽ haet ef verſmaetheyt dragende / te aller ure 
Zuange⸗ in perijchel zijn/ * ja zijn als ſchapen ter ſlacht · 

banck verordent · Ende alſoo ſoude de authori⸗ lium be⸗ 

Diegbelk got des Euangeli vallen / niet alleentich im ende poel 
toude zin / 

Vondenaee onſe germeminghe tot kinderen / ende in het epn- 
feuden wer De onſer ſalicheyt gelegen is. Daerom laet ons 
der opftaen onſe herten ap deſe aldergrootſte ende ernſtich⸗ 
oꝛ. 19e ſte fake alfoa ſlaen / dat wy door geen lanckheyt 
“amd. zo Des tijt vermoept en moden. Hierom hebbe 
Prat4423. ick het ooch tat op deſe plaetfe wotgbeftelt / dat 
rs van ld — —— te — dat 
vas Delefers Cheiſtum den volmaeckten Autheur 

ten der falichhept ontfangen hebbende / leeren hooger 
— elen / hd En ho le hemelſche 

eerlickheyt ende onſterffelickheyt bekleet is / op 
eg — dat het gantſche lichaem den hoofde ghelijck 
huipfelen — · worde · GBhelijck ooch de heylighe Geeft dick⸗ 
il — mael een exempel Der wederopſtandinge in Den 
ruste perfaon Chzifti vooeſtelt. Het is cé fake ſwaer 
"iBege om te ghelooven / dat de lichamen die door Herz 
pd ele rottinghe te niete zijn / fullen ten eynde te haren 
Bral RES — — Pastoe bele 

hiloſophen bevefticht hebben / dat de zielen on⸗ 
verte ſterffelick zijn ſoo en hebben nochtans niet vele 

bees ves ghevoelt / Dat het vleeſch fonde weder opſtaen · 
eceften bee Ende haewel fp hen ſelven niet en konnen bier 
bu psies in ontfchuldiahen/ (8 worden Wp nochtans Gier 
feepderieke Door vermaent / dat de false ſwaerder is Dan dat 
Bezeemguiz fp De ſimen des menſchen can tot haer trecken. 
gemet Ende ap dat het gheloove ſoo great verhinde⸗ 
ER ringhe overwinme / fo geeft De Schriftuere twee 
den dooren behupfelen: * het een 18 gelegen in de ghelycke⸗ 
is opghe⸗ miſſe Cheiſti / het ander in de almoghentheydt 

macijtigz 

Deeooers Sods · u fo wãncer Ban de wederopftandine 
vereren, Ohe ghehandelt Woet / ſoo laet ans Be gheljcke⸗ 
baecort fut fie Cheiſti in den fin komen / De welcke in de 
lek GEA natuere ate hu hadde Ban ous aengenomen / den 
riten hboop des ſterffelieken levens alfa voleyndicht 
c.15333 hebbende / dat Gp nu een onſterffelick leben verz 

eenen Deele / maer in de gantſche ſomma / Die in 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen vvort, 
cregen heeft / ons een pant Der toerontender we⸗ 
deropſtandinghe gheworden is. Went in de el⸗ 
lendicheden Daer mede wp bevanghen worden / 
draghen op fijn doodinghe in onſe ſichaem / op 
dat ſyn leven in ons geopenbaert worde, Ende 
wy en moghen noch kennen Gem van ens niet 
fchenden (ander hem te verfcheuren. Wier upt 
kamt dat argument Pauli : Iſt dat de dooden 
niet weder op en facen / ſoo en is oock Cheiſtus 
niet weder opabeftaen:te weten / am dat hy dez 
ſen gront voor ſeker ende vaſt houdt / namelich/ 
Dat Cheiſtus niet eygentlick am ſyns ſelfs wil⸗ 
le en is Der doot onderworpen gheweeſt / noch 
weder opſtaende ban der daat / victorie verkre⸗ 
ghen en heeft ; maer dat in hem als in het hooft 
begonnen ie / Dat in alle de leden maet vervult 
worden / nae eens peghelicx qraet ende oden. 
Want dat wy hem ſouden altefing gelyck wor⸗ 
den / dat en ware ſelfs niet recht. Daer te gite 
feeen ín den Pſalm: Bhp en fuit niet raelaz 
ten / dat u goedertieren vervattinge ſie. Hoewel 
een Deel deſes betrouwens ans toe komt nac de 
mate der gave / ſoo is nochtans de Lolkomen 
vrucht daer Lan alleentie in Chriſts verſchenen / 
De welcke vry ban alle verrottinghe / geheel ſyn 
lichaem heeft weder genomen. Nu op dat de 
ghemeynſchap die on hebben in de ſalighe we⸗ 
deropſtandinge Cheiſti / niet twyfelachtich noch 
anſeker en zy/ ſoo Bat ep met deſen pant te vre⸗ 
de zijn / fea betuycht Paulus Hlaeriich * dat hy 
Daeram ſidt in de Bemelen / ende fal ten laetſten 
daghe kamen als Kichter / op dat hp onte nede⸗ 
righe ende verworpen lichaem / fijnen eerlicken 
lichame ghelyek make · Hp leert ooch erghens 
dat Godt niet en heeft den Sone van der doot 
verweclit / ont een bewijs ſynder kracht te too⸗ 
nen: maer am De felge kracht des Geeft oer 
ons te bewijſen / den welcken hp daerom neemt 
ſeven / als hy in ons Woont / om dat he ous tot 
Dit eynde ghegheven is / te weten / op dat hp her 
ghene dat m ons ſterffelick is / Icbendich makie, 
Ick vervate Get met korte Moorden / dwelck ick 
mechte rijckelicker handelen / et verdient luch⸗ 
tichlicker gerciert te worden: ende ick betrouwe 
nochtans datde Godtſalighe Leſers ſullen in 
deſe weynige woorden / materie genoech vinden Hernan 
am hare gheloove te ſtichten Dae is dan Chri⸗ Puſ e. 
ſtus weder opgheftaen / om dat hp ons faude 
hebben tot medegheſellen des toekomenden lez yij.r,zo, 
vens · Hy ie weder opgeweckt Ban den Dader/ Tet 
foo verre hy Get hooft was der GBemepnte/ van 37° 
de welcke hp hem gheenſins en fact afſcheuren· &oroff.118 
Lp is opoheweckt daa? de cracht des Gheeſts / Aoaiurres 
de \uelchke ons: ghemeyn is tat Be levendichma⸗ 
kinghe. Int corte/ hy is opgewechtam datg, 
foude de wederopftandinge ende het leven zijne … 
Ende 5 — ap ghefept hebben / dat ans in 
defen ſpieghel is een levende beelt der wederop ⸗ 
ſtandinghe vertoont / alſoo moet het ons oock 
een vaſt ſondament ende ſtercke ſteune zijn / op 
dat de lange vertorvinge ans niet en vermoene 
noch verdriete: Want het en camt ons niet tae/. - 
dat wy feuden dao? onfe eygen goetdumekende £ & Eonirò 
artijchelen des tits meten / maer Get betaemt Ser 3 ver 
ons ljdefaemlick te vuften/ tot Dat God na fyn wijs is de 
gelegentheyt ende beguaemhent / fijn vijche Wez ovItand ue 
der opricht. Wier toe Diët De Bermaninge Paulis Ersin) 
Daer hu feptst De eerſtelinck Chriſtus: daer na men:aertep 
Die Cheiſto toecomen / een pegelich in ſyn orden. maunere 
+ Dao2t/ wy fien daa? hae bele ende menigerlep: —— 
Wijfe hp ons De wederooſtandanghe Cheriſti be⸗ kerr ons 
tupcht heeft / am dat daer Lan geen twyfelinge bau éne 
en foude comen daer in anfe wederapstandinge HENKEE 
ghefondeert is · De vernuftige menfchen uien gee 
fe moghelic 

2. Coꝛ· 410. 

1. Coꝛ. 5.13 

Dſal. 16,19, 

Bet ander 
bewijs is/ 
Dar de ticz 

hamen der 
uptuercore⸗ 
nen ge Hek 
maet weſen 
bei teertice 
keu bleef he 
haers 
oofts. 
Nu ſoo is 
dit ſewemn 
ben Hemel 
verhoocht / 
daerom ſul⸗ 
len oock DE 
lirhamen 
der upther⸗ 

corenen we⸗ 
der op 
ſtaen ende 
bare zielen 
weder ont⸗ 
angen heb⸗ 
bende / met 
Eijzifto in 

=n 

* 

J 7 
ENE ” 



Cap.25- 

moghelijck de Wiftoste Hie Lan de Enanghliffen 
verhaelt wart / als een kinderſpel befpotten. 
Want van Wat eerde fal Bie bootſchap weten 
Die van de verſthrickte vroukens ghedaen / ende 
Daer nac van de Diſcipulen Die bynae daat wa⸗ 
ren/ bevefticht wort? Waerom en heeft Chei⸗ 
ſtus niet liever in den nudden des tempels ende 
Des marcts fijne luftiahe tekenen ſynder aber: 
wiminghe gheſtelt? Maerom en comt hp niet 
verſchrickelick Bao Hoor Pilatum? Waerom 
en bewijſt ip hem ſelven niet den Prieſteren eñ 
der ganticher (adt Jeruſalem dat hy weder lez 

Ende niet vendich is? De ghetunghen die hu verksieft/ fulz 
tegenftaene Jen De onbeplighe menfehen nauwe achten bez 
onepige guaem te zijne, Gek antwoorde hoewel in die 
fommae beginſelen een verachtelicke ſwackheyt was / fa 
omſtandic⸗ wert nochtans dat geheel Dao? de wonderlicke 
bettens Waorfteninghe Gods aiſo geregeert / Dat de gez 
moebtaus ne Die wepnich te voren Dao? Vzeefe brnae dost 
kerfchjue maren / eenf deels door de Liefde Die fp tat Chri⸗ 
Proaee De ſtum / ende dao? uperichept Die fp rat de Godſa⸗ 
bactricke lichent hadden/ eenſdeels doa? haer ongeloovig⸗ 
Beoichtie hent tar het graf ghedreven worden: niet alleenz 
— tielt om getunghen te zijne Der fake Die fp geſien 
fo wee} cube hadden / maer am Dar feltze Dat fp met hare oo⸗ 
meuigestep gen ſaghen / nan de Engelen te Goosen. Dae fal 
— ans dier menſchen authoritent eñ trouwe twij⸗ 
ginze onver felachtich zijn / die meynden dat het een fabel 
faticjept _ {pag Dat fp van De prouwen hoorden / tat Dat 
* — „ {pt batcamelick gefien hebben? Dat het gant⸗ 
il foie man ſche voick ende de Stadihouder ſelve aberivecty/ 
be peazten ende overvloedichlick overtuycht zijnde/ ziet en 
dee ellen. hebben Chriſtum noch aac meer teechenen maz 
Mott · ꝛ⸗· gen ſien / dat en ig geen ander. Wet graf wort 
66de 28, roe ghefegelt de beriwacrders houden de wach⸗ 
* te/ het ichaem en wort ten derden dage niet gez 

Banden. Be krichſtmechten warden met ghelt 
ahecacht/am dat fn fouden een geruchte zaeren/ 
fegaende: Dat de Diſcipulen hadden Ehr: faum 
aheftolen:gelijck aft de Difcipulen hadden kon: 
nen eenn bende verſamelen / ofte wapenẽ vercrij⸗ 
ghen / afte sack gheoeffent gheweeſt / am ſulcke 
ecn daet te aengaen Iſt dat de krjchknechten 
niet ſtout gheñdech en waren am de Diſcipu⸗ 
fen te verjaghen / waerom en hebben ſyſe niet 
vervolſcht / ep dat fp door de hulpe deg volcks 
haden magen ſommighen vangen 2 So heeft 
Dan Pilatus waerachtichlick de Wederapftan: 
dinghe Chiſti / met ſynen zeghel Berzegelt/ nde 
de bewaerders Die bu het graf Cheiſti gheſtelt 
Waren / zjn ſwghende ofte liegende vercondi⸗ 
ghers fijner wederopſtandinghe gheworden. 
Hierentuſſchen Geeft de ſtemme der Enghelen 

een n haer ghelumt ghegeven / ſeggende: Hn is opghe⸗ 
o ſtaemhy en ie hice met. De hemelſche klaerheyt 

heeft opeubaerlick beweſen / dat Mm ghecne men⸗ 
ſchen / aer Engelen Waren. FE Dat daer noch 
eenighe twfelnghe bleef / die heeft Chriſtus 

Luce 2a. 33. Daer nae ech ghenomen. De Diſcipulen heb⸗ 
ben hem meer Dan eenmael gheſien ende hebben 
gock fijne Baeten ende handen ghevoelt / ende 
haer ongheloovichent heeft geen kleyn voordeel 
abedaen an: anfe gheloove te verfterchen. Hp 
heeft onder hen qhefprakken Wan de berborgent: 

Actrn3o. heden Des vijcr Godts / ende ten lactften ie hp 
Boer Gare ooghen opgeclommen in den Wemel : 
ende hy en heef: hem feluen niet alleenlick den 

ror; g, Wen Apoſtelen verroont / maer is ooch meer 
Rb Dan Lâ njf hendert broeders gefië ge weeft. Ba: 

ven defen/heeft hy daor de ſendinge deg hepligen 
Gheeſts seen feher bewijs ghegeven miet alleen- 
ick fijns lehens/ maer aacis f1$:13 opperſten gez 

FJoana6.,. welt s:ghelnck hp voorſeyt hadde: Bet is u nut 
8 Dat ich wech gaeranders en (al de Geplige Geeft 

Het [IL Boeck. Fol.186. 

niet comen, Paulus enig oock niet door eens actor 9.4. 
dooden cracht te neder gheſlaghen in den wech / 
maer beeft ghevoelt dar de ghene / teghen wele⸗ 
Ken bp fiveet / overgroote macht hadde. Wp ig Actor. 74550 
Stephano tot cen ander epnde verſchenen / te 
Weten / om dat hp de vreeſe Des doots / (Lude 
doo? de ſekerheyt des levens overwinnen. Dat: 
men faa velen ende fea ſekeren ghetupgheniſſen 
gheen gheloove en gheeft / Dat en is niet alleen⸗ 
lick ongheloovicheyt / maer oock booſe / jac ras 
fende hartneckichept · 
4 Dat wp gheſeyt hebben dat wy om van de Beteerfte 
wederopſtandinghe (ker te zijn / moeten anfe pEebE nan 
famen beweghen op de onghemeten moghent⸗ petuip., 
heyt Godts, dat lecrt Paulus met carte Woor⸗ Godis als 
den / ſeggende: * Dy dat onfe verworpẽ lichaem Hachied/, 
Den lichame ſyner Blaerhepdt ghelyckformich pn ze voos 
worde / na de werckinghe ſynder cracht / waer ven verz 
dooz bp hem (elven can alte dinck onder Woven. pbl n 
®Baeram en Betaemt geen Dinck min / Dan date FIF 
men bier aenftet wat natuertick ghefchten can/ 
Daer ans een onbegrijpelicke wonderdaet voor⸗ 
abeftelt wort / De welcke daa? haer groothept 
alle onfe ſinnen verſlint · Nochtans Geeft Pau — 
lus een bewijs der natuere voorgheſtelt / om de Ii 
verſtandelooſheyt der ghener die de wederop⸗ natuere 
ſtandinge ver ſaken / te owerwinnẽ. Ghy dwaes leert ons 
(fept hp)dat ghy zaept dat en ghecrijcht geenen pied 
Wafdoin/ten zp Dat het eerſt flerbe/erc. Wafept °° 
Datmen in het zaet eenen ſchyn Der wederop⸗ 
ſtandinghe fiet / am Dat het koorn voort comt 
upt de verrottinghe· Ende voorwaer de fake en 
foude ſoo ſwaer niet zijn om te gelooven / waert 
dat wy ſoo neerſtichlick als wp behooren / de 
wonderlicke wercken Gods aenfaghen / Die in 
alle hoecken der werelt voor onfe oogen comen· 
Maer op moeten ghedenchen Dat niemant DE get 3,bee 
taecomende wederopftandinahe waerachtich⸗ wis: kler 
lick en ge'ooft / dan Die tat ver\wonderinghe gez Sous 
tomen zijnde / der moghentheyt Gods haer eere tmeicke vooz 
geeft. Daag dit betrouwen Eſaias opaheheven endena de 
Zude / roept iut:t Dime Daoden ſullẽ tevensmijn Gon: aes 
doot lichaem ſal weder opſtaen. Ontwaeckt ween zon/ 
ende leeft / o ghy inwoonders deg flofs. Alg De heeft deſe 
ſaken nu bupten hope waren / foo heeft hu bem Free” 
feltaen tot Bodden Autheur des levens verhe⸗ ganes ats 
Yen / ín des welche macht de upteomfte des machtic⸗ 
doots is / ghelck in den Pſalm gheſeyt wort. EN 
Job oack eenen dooden lichame geſycker zijnde ‚o, 
dan eenen menfche / heeft op de moghentheyt (ar 68.21. 
Gods betrout/ende niet getijfelt gelyck of Gp 
Bolcomen ende geheel Ware hem ſelven rot dien 
dach te verlieffen. Ick weet fept hp / Dat mijn gon, 19,25, 
verloſſer leeft + ende fal in den laetften dach op: 
ftaen op bet ſtof (te \eten/ om fijn mogenthept 
Daer te bewijſen ende ich fal wederom met mijn 
oel amcleet wordẽ / ende fal in mijn vleeſch God 
fien : ich felue fal hem ſien / ende niet ven ander, 
Pant hoewel ſommighe defe plactfe ſcherpſin⸗ 
nichlicker dracpen/ ghelyck af ſy niet en behoor⸗ 
den Ban de wederopſtandinge verſtaen te wor⸗ 
den / foo beveſtighen fp nochtans het ghene dat 
fp begeeren te niete te maken: want de Geplighe 
mannen en faechen nerghens vertreoſtinghe in 
haer quact/ dan in de geſijcheniſſe der wederop⸗ 
ſtandinghe · Het welck beter bekent wort upt De get 4.0:- 
plaetfe + Ezechielis Avant doe de Fade de Belofz wijs: Bere 
te Der wederamcomfte verworpen / ende Daer te⸗ Ee 
aben fepden / datter niet ghelosvelicker en was neeft Sod 
dat hem faude de wech glieopent worden /dar berucht 
Dar de Dooden arden upr de graven comen, Sa P — 
wort den Prophete cen geſichte getoont / te we⸗ 
ten/een velt vol dorre beenen / ende God ghebiet * Ezech. 
hen dat fp vleeſch ende zenuwen BE ee 37,8. 

anghen. 

a nen 



Cap.2s. 
fanghen. Hoewel hp order De figuere Get volck 
verweckt ende opheft tot hope der wederkee⸗ 
ringhe / foa neemt hp nochtans de oorſake der 
hope upt de wederopſtandinge: alelijck fp ons 
is het voorneemſte eremplaer aller verloſſin⸗ 
ghen Die de gheloovighen in defe werelt ghevoe⸗ 

Theiſtus len. Alſoo ooch Chriſtüs / als hp gheleert hadde 
hreſt de felz Dat de ſtemme des Euangelj as levendich⸗ 
oe ee mahkende / ende de Ioden dat niet en wilden aen= 

Ì nenten / foo beeft hp terftant daer bp gheſeyt: 
Hoan s23, En wilt u daer van niet verwonderen / want de 

ure camt în De welcke alle die in De graven zijn/ 
de flemme des Soons Gode fullen hoorẽ / ende 

ed voortromen· Daerom laet ans na het etempel 
op geerten, Pauli bymoedichlick nu midden in den fErit 
endeons triumpheren / am dar de ghene die ans het toe⸗ 
— t comende leven belooft heeft / machtich is te bez 
Wlbere waren Dat bp hem wech gelept is:ende laet ons 
2,Eim.4.8, alſoo roemen dat ons de craone der rechtveer⸗ 
Het. .g. dicheyt is wech gheleyt / de welcke de rechtveer⸗ 
Cor ⸗25. dighe ichter ons fal gheven. Alſoo fal het ro⸗ 

men Dat alle de ſwaricheyt die wy lijden / ons 
fakeen bewijs Des toecamenden levens efen: 

Zach.28, Want het betaemt der natuere Gods dat hp den 
De belnó godloofen Die ons verdrucken / verdruckinghe 
ii verghelde / ende dat hp ons / die wy onrechtveer⸗ 

dichlick verdruckt worden / ruſte gheve in de 
openbaringhe Cheiſti met de Enghelen ſynder 
macht in wyerighe vlamme · Maãer men moet 
eten dat hp weynich daer nae ſeyt / te weten / 
Dat hp fal cammen am vereerlickt ende verclaert 
te worden in ſyne heylighen / ende om Wonder: 

lick te worden in alfe de ghene Die fallen gelooft 
Gebben / om dat het Euangelium fal ghelooft 
gheweeſt zijn. 

Bet tweede s Hoewel de geeft Der menfchen behoorde ſon⸗ 
briehee der gphauden in deſe oeffeninate befich te zijne: 
lept wore _ foo hebben fp nochtans / gelijck of ſy met baar: 
bendebpe ghenomen raet wilden alle ghedachteniſſe der 
Beleen wederopſtandinghe vptwiſſchen / gheſeyt / dat 
1, Be Gone De Daot is De lactfte linie aller dinghen / ende de 
hergeten vernietinghe deg menſches. Want Salomon 
menſchen. ſpreeckt voorwaer Lan de gheweonlicke mep: 
Geelefg:4, ninghe / als hy fept dat een levende hont beter 

is dap cen doode leen. Ende op cen ander plaet⸗ 
Geclefszeen. ſe: Wie weet of De ziele Des menfchen opwaerts 

op climt / ende De stele der heeften nederwaerts 
neder Haelt? Dit beeſtelick onverſtant heeft in 
alle eeuwen feer geregneert / ende oac ſelfs door⸗ 

2De Sar: ghebroken in de Ghemeynte: want de Sadduz 
duccen · eeen Gebben beffaen openbaerlich te leeren / dat 
Stee Daer gheen wederopftandinghe en was: Ja dat 
Nues20.27, Back De zielen flerffelich Waren. Maer om dat 
Actoz. 23,5 Defe groote onwetenheyt niemant en foude ont⸗ 

fchuldighen / foo hebben de ongheloovighe ſelfs 
dode het wonderlick ingheven der natuere / al⸗ 
tijts eẽ beelt der Wederapftandinge voor oogen 
gehadt · Want waer toe diende Die heplige ende 
onveranderlicke wijſe der begraveniſſe / anders 
dan am dat fp foude cen pant des nieuwen lez 

Wtblucht, vens zyn? Men mach niet ſegghen dat ſulcke 
Antwooort. ghebripck zy upt DWalinghe ghecomen: want 

De eerweerdichept der begravmghe heeft altjts 
oock bp de Daders haer plaetfe ghehadt / ende 
God heeft dit feliae ghebruyck willen laten blij⸗ 
ven by De Wepdenen/ om datfe de ghedaente der 
wederopſtandinghe farde upt haer onbedacht⸗ 
ſaem onverftant apwechen. Ende hoewel defe 
ceremonie vander veucht gheweeſt is / foo is ſp 
nochtans ons voorderlick / iſt dat wy haer epnz 
de wyſelick aenmercken: want het en is gheen 
cleyme wederlegginghe der ongeloovichent / dat 
fp alle te ghelycſe beleden Gebben Bat niemant 
en gheloofde · Maer de DBupvel en heeft niet 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, 
alleenlick De finnen der menſchen verblint / om 
dat fp met De Lichamen vock de ghedachteniſſe 
der wederopftandinghe (ouden Begraven: maer 
bp heeft oack gearbept om Dit Deel der leere met 
mentgherlep ghedichtſelen te vervalſchen / om 
Dat fp ten laetften fauden te niet carmen. Hek late 
baren dat hyſe heeft ten tjdejdauli begonnen te vr: 
eſtryden : maer Wepnieh daer nae zijn de Chie danae er 
liaſten abecamen / der welcher mepringe was / 
dat het vijche Cheiſti foude alleenlick dunſent 
jaren abhedueren. Ende haer ghedichtſel is kin⸗ 
derlicker dan Dat het noot hebbe afte weerdich 
dp Wederlept te Worden. Waer dwalinghe en 

oat ooch niet verſterckt doos de openbarmalje DAT LPL 
Joannis / upt de welcke fp ſonder twijfel haer zpoc, zo,4. 
dwalinghe gerctert hebben : Want in het ghetal 
van Dupfent/ en wort daer niet gheſproken Lan 
de eeuwige geluchichept der Ghemepnte / maer 
alleentick ban mengherlen bereerinahen Die 
ober de Ghemeynte noch op De aerde ſtrydende/ 
ffanden te comé, JD acr de gantfche Scheifture Autwoort 
betupcbt/dat Get eynde der uptverkorenen / noch 
de ſtraffe Der berworpenen / geen eynde en ſullen 
hebben· An alte dingen Die met ooghen niet nez 2, 
fien en worden / ende Herre boven anfe berftant — 
zijn / moeten wy het geloove upt ſckere ghetup⸗ 
gheniſſen des woorts Gods nemen/ ofte gant: … 3 
ſchelick laten varen. ie den kinderen Goùs * 
dupfent jaren verordenen tot befittinngedes toe⸗ 
comenden levens / die en aenmercheñ niet wat 
grooter ver maethent fp Cheiſto eñ ren vrije: 
ke aendoen. Want iff dat de kinderen Eodts 
nief en futen met onſterffelickheyt beeleet wor⸗ 
den / ſoo en is dan oock Chriſtus felae / tat des 
welckes eerlickhent fp fuite verandert worden / 
niet tot onfterffeliche eerlickheyt ontfanghen:iſt 
Dat haer gheluckicheyt fal eenich eynde hebben / 
ſoo is dan Bet rijche Cheiſti verganckelitk / op 
des welckes baftichept der gheloovighen geluc⸗ 
kichent fteunt. Sonung / fp zijn fer onwetende 5 
in alle Godlicke dingen / afte fp foechen met verz 
draeyde ende bedekte booſ hept de gantſche gez 
nade Gods ende de cracht Cheiſti onder de boe: 
ten te worpen: der welcker vervullinge niet an⸗ 
ders en geſchiet / tẽ zy Dat de fonde uptgewiſcht 
ende De doot verſſlonden / ende het eeuwige leven 
volcomelick weder opghericht Made. De gene 4e voos: 
Die vreeſen Dat Gode te groote weeetheyt Wort fracnders 
toegeſchreven / iſt datme fept Dat de verworpene dee 
met eenwige pijne geſtraft wordẽ hoe dwaeſſe⸗ De, 13.14, 
lick Die doen / dat connen oock ſelfs de blinde wel .Cor. i5.54 
fien. Ce weten / Gad ſal onrecht doen / Dat hp 
Die Van fn rijche berooft, Die hen ſelvẽ doo? on: · 
danchbaerhept hebben des felven onweerdich ar verre 
gemaeckt · Maer men machte ſeggen:hare zon? regenfpzea 
DE sn tjtlick. Ick Beltenne datsmaecr de Maje⸗ ken. 
ftept ende oock de rechtveerdicheyt Gods / ig VUntwoort. 
ceuwich / de welcke fp dao? hare zonde gefchent 
hebben. Daerom is Get vecht dat de ghedachte⸗ Sat twee⸗ 
niffe der ongerechticheyt niet en vergaet · Maer de tegens 
mochte pemant wederom fegaben/ aldus falde Pot 
ſtraffe ſwaerder efen Dan de ſchult· Maer dit : 
is een onwerdraghelicke laſtermghe / als de en 
Majeſteyt Gade too clepn gheacht Woet / ende wife. meus 
alg fijn verachtinghe niet fwaerder gheacht en (chen/weicz 
oet Dan Get berderf eender ziele, · Maer top ke daoomen 
willen futche benfclaers Yaten Laren/ op Dat wy gen noot De 
niet teghen het ghene dat wy voorſeyt hebben / gan fcie 
Bare vaferien ſchhynen wederlegginge weerdich weſehe te 
te achten. —— 
6 * Boven defen/ hebben verkeerde eñ curieuſe epnvctick ve 
menſchen nach twee vaferien op ghebracht · zielen met 
Sommtahe hebben gement dat de zielen ſon⸗ ni beij. 
Den met De hehamen weder opftaen-/ —— fen ſunen. 

of de 



Cap. 25, 
| of de gantfche menſche vergaen Ware, Andere 

hebben bekent var de zielen onfterffelic waren / 
maer meynden dar Die fouden nieue lichamen 
aen doen: waer mede fp be wederopftandinghe 
des vleeſchs verſaken. Bewijle ick van Get eer- 
fte wat gheroert hebbe in De ſcheppinghe des 
mensche ſoo ſal Het mp genoech Vaefen / Dat ic 
de Heferg wederom Bermane /hoe beeſtelick dic 
dwalinghe ey / dat fp upt dien Bheeft die na het 
beelt Bode gefchapen is / eenẽ pdelen Berganc: 
kelicken blas maken / door ben welcken het li 
chaem alleenlick m Dit fkerffelich leven geftercht 
3p / ende den Tempel Gods te niete te maken: 
int copre Dat deel ban ons / Waer in de Bodhept 
aldermeeſt Baren ſchijn geef t/ende fchaone teec⸗ 
kenê der onſterffelickheyt zyn / van defe gave te 
berooven / ſo dat de conditie Des lichaems beter 

Sn worde 3P/ dander ziele. De Schriftuere ſpreeckt veel 
tweverlept anders / de welche het lichaem verghelyckt bp 
L vers een hutte / ende ſeyt Dat Wp daer upt Lerhupfen 
bren ais op ſtervẽ / want fp achtêde weerdeert ong 
— bebhiger ma dat deel Dat ans Van De onredeliche Dier on⸗ 
Dcoufmes Derfchent. Alſo alg Petrus na bp der doot was / 
ve meleke fo fept hp + dat de tht is gecomen in den welcz 
bestelen na Hen Gp ſynen tabernakel al af leggẽ. Ende ale 
Der lichauiẽ Betten van de gheloovighe ſprekende / ghefevt 
onderganc 1 Î ẽ —— — eeft / dat wp een woonſtede in deldemel€ hek 

met 

thame verloft zijnde /haer weten niet en behiel⸗ 
Den /ende Her faliger cerlichhept machten deel- 
achtich worden / foo en ſoude Chriſtus niet ge- 
ſeyt hebben tor den Moordenaer: Heden fult 
gp met mp in het Paradyjs weſen. Laet ons 
op foa clare ghetupheniſſen berrouwende miet 
twijfelen na het erempel heiſti / ſtervende onte 
zielen Gode te Bebelenzoft na het erempel Ster 
phani / Chriſto over te gheven tat de bewarin⸗ 

Actoz.7.s o ge / De welcke nier ſonder oorſake een getrouwe 
nPebrrs erder ende Biſſchop der zielen ghenaemt en 

wordt Booꝛt / van hare: ſtant in befen midde 
jen len tt ewreufelich re onderfoechen / dat en ig 
tant 3p en niet gheoorloft noch aack niet nut. Dele quel- 
plaetf bar len Ben ſelven feer/ bifputerende Wat plaetfe De 
af toeven zielen nu beſitten / of (p nu in hemelfcher glozie 
taetften zin ofte niet, Maer het is Dwaerhept / ende 
Dachtoe. lichtveerdicheyt de onbekende dinghen hooger 

te onderfoechen dan Godt ons Die laet meten. 
Tats. 8 opte de Schriftuere ahefept heeft/dat Chriftus 
Zoan:2, Den Godſalighen zielen teghenwoordich is / 

ende dar hyſe onfangt m her Paradijs! op bat 
fp treoft ontfangen: ende Dat de zielen der ver: 
worpenen julche ffraffe lijden als fp verdient 
hebben / fao en gact fp niet voorder Wat Lee⸗ 
taer ofte Meeſter fal ong nu openbaren / dat 
Godt verborghen heef: + De vraghe ban haer 
plactfe enig oock met min onghefchicht ende 
lichtveerdich: dewyyle wp Weten dat He zielen 
uiet ſulcke mate der lengde ende breede en heb⸗ 

Duce 23:43 
46, 

32 
U ue. 23-43 

Het III. Boeck. Fol, 187 
ben/ghelijck de lichaemen. Pat de ſalighe ver⸗ 
gaderinghe der Bepligen zielen/genaemt wort 
Abrahams ſchoot / dat ig ong obervlaebichlich Auce. 16, 
ghendech dat op upt deſe peregrinagie worden 3, inr 
Van den gheme enen Dader aller gfeloavighern hans 
ontfangen/op dat Wp der vreucht fijie geloofs fchoor. 
beelachtich worden. Hierentuſſchen dewijle de 
Scheifture ons alanunt ghebiet te fien op De 
gerwachtinghe der toecomfte Chpiftt / ende de 
croone Der glorie ſoo langhe uptſtelt / ſa moeten 
wp met deſe eynden ende palen ons ban Godt 
gheſtelt te vreden zyn: dat de zielen der Godſa⸗ 
lighen ban den atbept des ſtrjts verloft zijn: 
de / tot falighe rufte camen / maer in fn met 
gheluckighe blifchap de Befittinge der beloof: 
der eerlichhept verwachten: ende dat alſos alle 
dinghen onvolbracht blijven/ tat dat Cheiſtus 
verschijnt alg Salichmaker. Ende aengaende 
de verworpenẽ / het is (oder twyyfel / dat die geẽ 
ander conditie en hebben ban Die Judas den 
dupvelen toe ſchrift / te weten / dat fp worden 
met ketenen ghebonden ghehouden / tot dat fp 
ghetrocken worden tot de ſtrafſe tot de welche 
fpbeghevenzjn. d 
7 Oocken dwalen die niet ongheſchicktelic⸗ aren s. 
Ker / die mepnen bat de zielen niezen ſullen die Sommige 
ichamen wederom ontfanghen / met de welcke Hole Jab 
fp nu becleet zijn/maer dat fp ſullẽ met nieuwe Tmanie- 
lichaemen begaeft aarden. Endede reden der bee / 
Manichtẽ was LA feer clepner meerhe /te we⸗ — 5 
ten / dat het geen reden en is Dat het vleeſch dat 
gurepn ist / ſoude weder opftaen. Maer hebben den weber⸗ 
oock De zielen gheen onrepuichepttnoch:utis en Wet Ae 
hebben fp die van de hope des Pemelichen Ie- arqamente 
vens niet uptgfjeflaten, Soo wag het dan ſoo unt de 
veel alg of 1p ghefept hadden / dat het ghene dat ‚Lg le 
met zonden befimet is / niet en can ban God ge- PVE 
repnight roden : Want ich gae nu Die raferie 
boo2bp dat fommighe ghefept hebben / dat het 
bleefch ban natuere ontepn is om dat het ban 
den dupbel gefchapen zp. Maer ick beuijje ru 
alleenlick / bat het geene Deet nu in ons den Wez 
mel onweerdich ie / de wederopſtandighe niet 
en verhindert. Fa ſelfs ale Paulus dẽ gheloo⸗ 2,002 7,e 
vighen aebiet/ hen ſelven Ban alle befmettinge 2Coz; vo 
deg meeſchs ende des gheeſts te repniahen, (ao ), Siel 
volcht daer upt bat oordeel Dat hwerahens ver⸗ ten zijn gez 
condicht / te weten / dat een pegtjelich ontfanghe tunberr/ea 
nac bat hp in fu lichaem ghedaen heeft} goet fuilenader 
ofte quact, Waer mede aock ober cen camt Dat mozden, 
bp tat den Cormchen ſchrift / te weten / op dat 
Bet leven Jeſu Cheiſti in onſe ſterffelicke vleeſch 2 Coz-4. 10 
gheopenbaert worde. Waerom Ip op een ander eni 
plaette alfa wel bidt/+ dat Gad de lichamen ge⸗ in de ferwe 
heel beware tot den dagh Cheiſti / als de geeften geopebaert 
ende zielen. Ende het ent is geen Wander:Wwant ; PL 
het ſoude een ongheſchickt wonder zijn / dat de „;' 777 
lichamen bie Gad hem ſelven tot tempelen gez NCor.3.11 
heylicht heeft/foudé (ander hope der mederop- 
ſtandinge in verrattinghe vallen. Wat / zijn fp Js, A vn 
niet leben Cheiſti Heeft Godt niet geboden alle sj chei 
Be deelen Daer ban te Beplighen?woil hp niet fij- „Loe 6.25 
nen naent met onfe tonghen ghepsefen/fuptere '-Cim.28, 
handen tot hem uptgereche / ende offerhanden 
geoffert hebben? Daerom ift eẽ qraate upt fin: 
nichept / dat eé fterffelick menſche ſoude de Deez 
len des menſches lander eenigher hope Der we⸗ 
ber opſtandinge tat ffof maken / den weſcken 
de hemelfche Lrrchyter gheweerdicht heeft foo, — 
groote eere te doẽ Befgelijcke als Paulus Get , Sn naage 
vermaent am dẽ Heere alfa wel im her lichaem / zen Geere, 
als in der ziele te dragẽ /om Dat fp bepde Gode 
toe tomen / ſo en laet fp vaorwaer nief toe / dat⸗ 
men Bet geene Dat hp als heplich Gode toe: 

Gi ſchryft / 

Jude,6, 
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ſchruft / ſoude tot de ceuwighe verrottinghe 
verwijſen. Daer en is van gheen fake clacr: 
Ber beſchrüvinghe in De Scheiſtuere/ Ban 
ban De edere pitamrdinge bes vleeſchs bat wy 

1.Eogis. draghen. Paulus rept: Bie Berderffelicke moer 
Fen mz amwerderfft lickheyt aen doen / ende bit ſterffclic⸗ 
aentreeren BL moet onſterfſelickheynt aen Doen. Saert dat 
de anverz Gas nieuwse lichamen maccte / waer foude dan 
— — oefe Kanderinge zijnd Waert dat daer geſchre⸗ 
eniterfree EI ſtande / dat mp moeten bernicut worden / ſo 
tekende. mochten de twyyfclachtige woordẽ / deſer dwa⸗ 

linghe oorſake guegheven hebben: maer nu als 
De Schꝛiſtuere dele lichamen Daer mede Wp bez 
teer 5ijn/ alg mei be vmgheren toonende / ben 
fefsen berooft onverderffelichept / ſoo verſaeckt 
fa claerlick genoech / dat daer nieuwe lichamen 

Lib de re- ghemaeckt worden. Iae Paulus en hadde dept 
WON Tertulianus) niet gamen claerlicker ſpreken / 

ten Waer dat Ge ſyn vel in ſyne handen gehou: 
DNom.ra. in den hadde. Sp en connen ooch gheenſius ont: 
6. Sn roue SHEN / Bar bp erghens ſegghende dat Chriſtus 
boe: ven fatcentieegeer der werelt weſen / de ghetupgue⸗ 
Zucbter- fie Sſaie voort hrengt / te weten: It leve, ſeyt 
Pael EEP De Heere / voor mp fa! alle knye bupgsen: want 
toorn Bmverrgudiegt claerlick / Dat be gene tot de 
Efasg18, welcke hp ſprreckt / ſullen bedwonghen Worden 

out rrenſchap te ghtben van haer leven, Ber 
welcke niet en ſoude Wel over eẽ comen/ waert 
Bar andere nieuwe liegamen voor den Kichter⸗ 

ed ſtael gebꝛacht wayden. Be woozden Dauielis 
Bee aerden zyn claer/aaer hp ſept: Ende vele der gener die 
opgeweekt lagen in Ber ſtof Der gerde / ſullen opgheweckt 
— worden / de ſommighe tot het ceuwighe leven / 

Ake Tete ende De andere tor eeuwighe ſchande ende ver⸗ 
fmaergevr : want Bp en ſpreeckt miet ban eeni⸗ 
ghe neuwe materie upt De Vier elementen / van 
de welcke machten lichamẽ geſmeedt worden / 
maer hy fept dar de Daode ſullen upt de graven 
op ſtgen Ende dit ſelve bewyſt aac de clare rez 

becoprerig, den. Want ft dat de doot Die upt des menſchen 
titge voor val Haren oorſpronck heeft /cen toeballich dinck 
Chuſtum/ ig / fo meet oeck De wederoprechtinge Hie Deo, 
beten Cheſtam gheſchiet / ben elven licdame toe ca- 

5 men / dwelſt is Begonnen flerffelic te zijn. Ende 
Uctso.are voorwaer dat de Athenienſen lachen als Pau⸗ 
Vroue lus be weberogRkanbingte bebefkicht/Daer upt 
der lichame machmen verſtaen hoedanich ſn predickinge 
is ban Ben gheweeſt zy:ende voorwaer dat larhen en Geeft 

Belnet we, geen cleyne cracht om onſe geloove te verſtere⸗ 
weert. ken, De woorden Cheiſti ziju aoc weerdich aen⸗ 
to pwat gemerckt te worden / te weten: + @n wilt niet 
gan Soto geeefen De gene bie Get lichaem dooden / ende de 
F glAatt, ele wiet en annen dooden: maer vreeſt Den ge⸗ 
zó. nen Die de zieïe ende Get lichaem can verderven 

inber Gelfcge oper. Want we en feuden geen 
vorfake hebben om fuicr te vreſen / ware dit ſel⸗ 
ve lichaem bar mp dragen / niet Dier ſtraffe on: 
de Wopen / van de weſcke Gp Daer ſpzeeckt. Eũ 
{Ge ſpreeckt og alſo claerlic ap een ander plaet⸗ 

goans.28, ſe / ſeggende: De ure comt / in be welche alle die 
in be graven zjn/fullen de ſtemme des Soons 

N So ful @Sabs haszen / ende fp fullen voort comen / bie 
corn mier goet ghedaea hebben/tot de wederopſtandinge 
Dentichae- Des levens) eñ Die quaet gedaen hebben / tot de 
Mechie, poa dend des oordeels, Sullen wy 
boaeerchre, ſeggen Das de zielen ruſtẽ in de gravẽ / om daer 
liek 13 bere DE ſteinme Cyheiſtite hooren sullen ep niet veel 
refers onbe meer ſeggen / dat be lichamẽ fullen boog fijn bez 
Vas bffus gel vof De felige jeucht eft cracht weder camê de 
lihaemgaen woelcke fo nerloorẽ Bebbentt Bovẽ deſẽ lift dat 
gbenomen Wp Fullen met nieuwe lichamen begaeft Wor- 
Parent Den /\aaer fal Ban de gvereencomiuge des hooft 
fourraufgn eder leben wetend Chziſtus is weder onge: 
berballen. ſtaenemaer Goethem felve eẽ nieu lichaem maz 

R. We we⸗ 

Hoe de ghenade Chrifti ontfanghen wort, , 

feggkendesBreecht beren Tempel / ende ick ſol 
Gem in drie Bagen weder op vichten. Sat ſterf⸗ 
ſelic lichaem Dac hp rerft gedragen hadde / heeft 
Ip wederom aenghenomen : Want het en foude 
ans ooch nier beel neordeels ghedaen hebbben / 
Badde ip cen nieu lichaem ghetreghen / fee bat 
Get kehaem Dat tot comen verſoeneffer gegeyvẽ Def 
was / te nicte Ware, Mẽ moet oor Die gemepn: onfe riche 
ſchap weten / de welche DeApoftel betupeht / als men / ende 
bp tept:t Bat wp fullen weber opftach/ ou det EEL fulleur 
Cijriftug is weber opgheftaen. Want Eet mis wever cvs 
niet gelovelic / dat onfe vleeſch / x Daer in Wp be fracn/ ghe⸗ 
doodige Chriſti omme draghen / foude van de IDck, fb 
weberopftandinge Cheifte beesoft Worden. An ve 
Der weirke vooywaer ie Door cen ſeer fchaon cuvee ghe⸗ 
bewijs openbaer gewordẽ / dewyle vele hicha {tP;dE söne 
men der Bepligten zijn npt be graven gegaen Derom ope 
Boe Chziftug weder op ſtant. Want men can geftaen, cit 
niet verfaken /Dat het fciise der Inefker Weder- BOE fem: 
opftanwinge/ de welche ep hopen / een vaor(pel gren iehas 
ofte eer een voorpant was / ſultx alg ooc in Bez men 
noch eft Ela gemeeft ig / De welche Eertullige £ + Cor. 15 
rug noemt begeerberg ber wederopftandinge: +; cos 4. 
®m dat fp mer lichaem ende ziele zjn Dan De zo, 
verdorvenheyt verloſt /ende im Gods bewa⸗ 
ringhe ontfanghen gheweeſt. — 
8 Ach chame mp in fa claer cer ſake foo Bele sur carnis. 
woorden te gebrupcken: waer De Keferg mac: 13 Be Daz 
ten met mp defe moepelichgept geerne inſwel· imer 
gen ende verdragen / op Dar te verkeerde / ende one uchaz 
(foute vermufren/uiet eenige vete en Binden / om wen bebbe 
Be cenvoudige te bedzie gen. Vie -biegerbe ONtfangen/ 
geeften tegen de welcke ich nu fErijde/breugen teeckernen 
een gebichtſel Benst upt hare herfenmr/dat in ben one 
be webderopftau diege fal cen (cheppinge meu Her HEE 
Wer lichamen efen, Waer door Wozden fp ge- ve fot miet 
drongen om alfoá te gevoelen / anders Bar ont wefen/wä- 
dat hes hen — fchjne/ dat eẽ lichaem Bremen 
Dat ſoo menigẽ t rt vervat is / faude connen tot met ap en 
ſhuen eerften ffant comẽ? Do is ban hen de ons ſtonden. 
geloovicheyt alleen de moeder deſes gevaciës. 
Maer hicrentegden Lermaentonsg de Gheeſt 
Gors alomme in deSchꝛiſtuere / om de weder⸗ 
opftandinge anfes eeſcha te geloven, Wier: Cola. la. 
om berupcht Paulus dat be Doop ons is cen 
zegel der toecamender wederopſtandiuge: oock 
verweckt ond Hee Pachtmuael tor Bet felve bez 

Bende Neen / maer gelyck pp boorept hadde, 
Zoan, 2,19 

baecht worden / ten are Dat ſy der vrucht ende Ehict —* 
des laous deelachtich wordẽ? et welcke ceracht op⸗ 
lus claerlick beveſticht / eggende: Wet lichaem EE 
en beloopt her hoererie miet maer Den Beere:en « * Die 
de Weere ben lichame, Ende die Chaiſtum Beef: wechghe⸗ 
Weber opgewect / Die fal ang opc weder opwec: be Oe 4 
ken daor ‘Én eracht. De woorden Hie Baer nas celiftecde 
valgeu/ zijn noch ciaerher/re weten / Dat onſe lie webamen: 
chamen ſyn temvelen Des GepligenBeefts/ende Ries 
leden Cipifti. Hierentuffegen (reu ap hoe Gu be 
Wederopjkaudtge Kelt bp de fusdertepdt/cup- den deu 
ſchept ende henlichept : gelijck Gp wepnich daer — 
nae ben prijs Der berlaffingge beſtrecit tat de 
lichamen. Ende her en foude gheen reden gsvaltens 
zjn bat het lichaem Pauli in het welche Gp de makers. 

teechenen 



Í 

Cap.25. 
als. teeckenen Cheiſti ghedraghen /ende Chriſtum 

grootelick verclaert Heeft / ſoude banden loon 
der crooue berooft Wooden. Waer upt ooc deſe 

Vhil 3 err poen comt: Wy verwachten den verloſſer upt 
de lzemelen / de welcke onſe verworven lichamẽ 
fat den lichame ſynder claerheyt gelyck maken. 

Meto, rans gende iff dat Het maer ist / dat Wp moeten dao? 
gele verdzuekingen in het rycke Bode comen/ 
fa en can-geen reden 1jDE Dat de lichamen fau: 
den daer uptghefloten worden/ de welcke God 
pnder het cvupre effent / ende met den lof der 
dberwimingde Verciert. Daeromen is onder 
de Hepligheñ gheen twefelincche van Defe fake 
ghecomen / maer fp hebbeu ſekerlick ghehoopt 
mede gefellen Cheiſtĩ te Worden « de welcke alle 
de verdruckinghen daer doos Wp beproeft wor⸗ 
den / ſhynen perſson toe ſchryft / om te bewijfen 

Dooꝛr cr Dat ſy ons tot het leven lepden. Jae Bob heeft 
uptwedige ooch de heplige Daders onder de Wet doo? een 
ge uptwentdige ceremonie in dit gelove geoeffent. 
Der / sin Want waer tae DiËde De wijfe det begravinge 
de geloovi» gelyck boven gefept ig) anders Dan om dat fp 
ghe den de fouden weten dat den lichamen Die Daer wech 
haevder fi, Gelept worden/cen nieu leven berept was Wier 
thamen ou toe dienden oock die fpeeerien eft balſemungen / 
BEREN ende andere teeckeuẽ Der onfterffelickhept Hooy 
Bor be er, De welcke de duyſterheyt der ſeere onder de wel 
empelen®> geholpen wert/gelijck met de afferhanden. Eñ 
pels ‚die gewoonte en is upt gheen ſuperſtitie geco⸗ 
iveap oe men /Dewijle Wp fen var de Beplige Geeft alfa 
fpreuche neerſtich is in get verhalen ber begravingẽ / als 
— miſti can ip de voorneeniſte verborgenthedẽ des geloofs, 
baten Eñ Chgiftug piftfe als een fonderlick weren 
Fast, 26, ende Dat Baorwaer om geen ander oorſake / dan 
30 om dat hy Van het aenfchouwen bes grafs 

(Dwelek alte Binck verderft ende te niete maect) 
ſyne oogen tot het ſchouſpel der bernieuwinge 
opheft. Boven defé de wijle deſe ceremonie der 
begravinghe / de welcke in de Daders geprefen 
is ſo neerftichlick wert onderhouden / foo wort 
daer dao genoech beweſen / dat hen een ſon⸗ 
derlicke eñ dierbaer hulpe bes geloofs geweeſt 

anna is.Wat Abꝛaham en (oude de begravinge fijn- 
endess. der hupfnzoukweu foo ſorchvuldichlick niet be- 

ſorcht hebben / hadde hp niet de Religie voor oo- 
gen gehadt / ende de nuttichept die de werelt te 

oven gaet / te weten / om dat hp ſynder hupf⸗ 
Vrouwen Boot lichaem met De teeckenẽ Her we⸗ 
deropſtandinge vercierende / ſoude fn eñ ſyns 

Sen.a⸗. 30 hupſgeſins geloove verſtercken Daer wort cen 
rlaerder bewijs deſer fake gheſren in het exrem⸗ 
pel Jacobus/ de welcke om Den nacomeren te 
betupghen dat bp de hope des beloofden lants 
pock ſelſs door de doot wiet en verliet / Heeft gez 
boden datmẽ fjnc beent ſoude daer henen dra⸗ 
gen. Ick bidde u/ waert dat Jacob moefte met 
een mien lichaem beeleet worden / foude bp niet 
een fpottelick gebodt gegeven hebben Lan fijn 

—… ſtof / dwelck hadde moetk teniet wordẽ? Daer⸗ 
eetl om is het dat de Schyitruere eenige autozitept 
Derftuer by ong heeft /fo en canmen geë claerber noch (cz 
ren / ende herder bemijs eeniger leece begeeren, Want de 
ONE we kinderen verſtaen felfg Dat de woorden weder- 
per ende opftandinge ende opwecken , dit ſelve bedupden, 
Dat woozde ant wp en tullen niet fegghen/dat het weder 
Serien ve OP ftact dat nu cerſt ghefchapen wort. Ooch en 
boozgacde ſouden die Woorden Cheiſti gheen plactfe heb- 
argumen⸗ ben / Al wat my mjn Dader gegeben heeft/Dat 
el — ſal niet vergaen/maer ick fat hem verweckẽ 

tẽ laetſtẽ dage, Dit ſelpe bewijft ooc het wooꝛt 
flapen, Get welcke alleenlick den lichamen toe 

+ ande comt:waerom aac de plaetſẽ daermẽ begraeft/ 
Wwpfe der op genacmt zijn/Cemiteria,dat is flaepftedé, Qu 
frandmge, gebie ooc Hi be wijſe der wederopftandinge 

Het III. Boeck, Fol 183, 

een weynich ſpreken / Iek fegahe een wepnich / «-Coz.1ve 
omi dat Paulus dit een berborgentheyt neemt: 5! 
de / ons tot foberbept vermaẽt ende de Bephept 
Ban ſtoutelick ende ſcherpſinruchlick te Philo⸗ 
fapberen beneemt. Cen eerſten moeren Wp we⸗ De gedak⸗ 
ten Bet gene dat wp gefent hedbẽ / te meten tat te act nea 
op fullen in het felve vleeſch Dat wp nu dragẽ / men fat an- 
weder opftaen/ foa veel De fubffantie acngaet/ LES, FU 
maer dat Bet fal verandert metf:-gelije hoewel meren. — 
het felbe vleeſe Chꝛiſti / het meiche tot eẽ offer⸗ 
hande geoffert was / is weder opgeweckt / ſoo 
was het nochtans met andere. gaven verciert/ 
gelijc of Bet gantfchelie eẽ ander vleeſchgeweeſt 
hadde. Het welcke Paulus met ghemennfame 14071533 
erempelen berclaert, Want gele der menichen 
ende Der Beeften vleeſch van der felter fubftatie 
zyn / eñ niet vã der ſelver gaulitent ofte hoedaz 
michept:gelck alle ſterren ban eender materie 
zyn / maer niet De ſelve claerheyt en hebben:alſo 
leert hy / hoewel wy de ſebbe fubftantie deg li⸗ 
chaems ſullen behaudẽ / dat daer nochtans ceen 
veranderinge ſal weſen / fo Dat wy eẽ veel beter: 
conditie ſunen hebben Saerom op dat wp Wez ALS di 
ber opgeweckt worden / ſo en ſal het verdeffe⸗ hamnen ſu 
licke lichaem niet vergaen noch verſwinden ler die on- 
maer Get fal de verdoruentheyt af teggen/eude pensrielie 
onverdorventheyt aen Daë,t Ende bewijleBod doer. 
alle de elementen in fijn macht Geeft nae fijnen Foor zot: 
wille/fa en fal Bem geen Dinck verhinderen /Der „SLE 
aerde / den watere / ende Ben vpere te gebieden / worde coor 
dat fp wederom gevẽ dat ſy ſchhnen wech ge⸗ de rracht 
romen te hebben. Bet welcke Efatas oock be: DESI 
tupcht / haewel niet {onder figuere: Siet beldee- Efa,zo.:, 
re fal upt gaen upt fijn plaetſe om de ongerech⸗ 
tichept deg lants te befoecken zende de acrde fal 
Baer blaet ontdeckẽ / eñ en ſal haer gedoode miet 
meer decken. Maer men moet aemnercken dat Saer die 
Daer een oniderfchept ie tuſſchen de gene dieta SP Pes 
ge geſtorven zijn / eñ Die te diẽ Dage fullen leuẽ· nifre op der 
Bick bevorder worden. Want (abeljckjPanlug aerden lez 
betupcht) wp en fullen niet alle flapt /maer wp pn er 
fullen alte verandert Worden : dat is het en fal den woz: 
niet nodich weſen / dat daer eenich tijt zp tuſ⸗ den / die ful 
‘chen de doot eñ Get begin deg tweeden levens: vr daens 
wãt opeenen oogenblic tjts fal de ſtemme der viick tödre 
bafupnen doordringen om de daode te verwec⸗ verandert 
kẽ tot onſterffelickheyt / en de levende doo? hae: Vorken, 
ftige beranderige/ te veranderẽ eñ Vernieuwen ‚°° 
tot de ſelve eerlichtept. Al fo vertrooſt hy op een 
ander plaetfe de gelarghe Die ſteruen moeten : 
om dat de gene Die Dan full levẽ / niet en ſullen 
de doode voorcomen / maer die in Chriſto ſſlapẽ /CThe. 4. 15 
ſullen eerſt weder opftaen. Iſt dat pemant hier Bebee.⸗. ꝛ⸗ 
tegẽ drengt dat deApoſtel ſeyt / te wetẽ / dat bet. 
allen menſchen verordent is dat fp eenmael ſul⸗ 
len ſterven: daer op is Get licht te antwooarden / 
fa waneer de ſtant der natuere verãdert wort 
Dat fulep eẽ aert des doots is / eũ bequamclic eẽ 
doet genaemt wort. Eñ alfa comt Dit wel over 
een / te weten / dat alie menfchen fullen daor den 
doot Verandert worden / als fp het ſterffelick li⸗ 
chaem ſullen af leggen:eñ dat het nochtãs niet 
en ſal noodig weſen / dat ziele eũ lichaẽ gefchen- 
DE wordẽ / daer Be haſtige Ganderinge ſal weſẽ. wrache / of 
g Maer hier comt noch een ſwaerder vrage / oocde god 
te weten/ Bao? Wat recht be wederopftandin: laf weder 
ghe Die een ſonderliche weldaet Cheiſti ie /oach (raen ner 
den godloefen ende Lan Bob vervloeckten ge: Te dat de 
mepn 3p,t Wy weten dat alie menfchen zijn in opftaudin: 
Adam der doot onderworpen: Cheiſtus de We: Aneringe 
deropffandinge ende het leven ig gecamé: maer werdaet 
ig hp gecomẽ am ſonder enderfchept het gant: Cheiſti. 
fche mêfchelick geflachte levendichte maken 4 t 1941425 
Det en is der waerheyt geenfmsg gelck / dat de 

Ft ù goblooſe 



Cap.z5. 
godloofe ſouden door hartneckighe blinthept 
vercrijgen / het gene dat de Godſalige dienãers 
Gode dooꝛ het geloove alleenlick outſfanghen. 
Nochtanus blijft dat ſeker eit vaſt / dat fommige 
ſullen weder op ſtaen tot het oordeel / eñ ſonmu⸗ 
ge tat Get leven / eñ Dat Chꝛiſtus ſal comen om 

aarts. de ſchapen van De boeken te fchepben. Ick ant- 
Ant woort· Woorde dat het niet en nroet fo ongewoon ſchiy⸗ 

né / dewyle wp dagelicx de gelijckeniffe daer vã 
ſiẽ. Wp weten bat wp alle zijnen Abam vã de 
erve der werelt berooft geweeſt: eñ Dat wp alfa 
wel verdienẽ ban De genrepne voetſelen / als vã 
het etẽ Des baoms des levens verdzevẽ te wor⸗ 

Matt.5.a5 DE Maer upt geſchiet Get dan dat Bad niet al⸗ 
leenlick ſyn Sonne boet op gaen over de goede 
ent quade/ maer dat oock fijn nuldichept rycke⸗ 
lick vloept / fo veel her gebzupe Des tegen woor⸗ 
digen levens aengactt Bier upt verſtaen op 
voorwaer / dat die goeden Die engentlick Chriſto 
ende (nen leden toe comen / ooc tat de godlooſe 
ovbervloepen;: niet op dat fp een vecht gebruyck 
Haer vã hebbẽ / maer op dat fp te min ontſchul⸗ 
dichlick worden. Alſo geeft God dickmael den 
godlooſen ſjne weldaden die niet clepne en zijn/ 
ja bie ſomtjts alle ſeghenen der Godſaligen te 
boven gaen eñ nochtans hen tot meer der ver⸗ 

— doemeniſſe gein. Iſt dat pemant Bier teghen 
eres fept dat He wederopftandinghe niet en behoort 

wrtkiughe ret oergächeliche ef aertfche welbadé verge: 
1.Ante lehken te worden:hier ap antwoorde ick aac/ dat 
woort. fp van God he fontepne des levens vervremt 

zijnde / het verderf des dupvels verdient hebbẽ / 
om daer door gantſchelick eñ gedeel te niete te 
worden:eñ dat nochtans Dao, wõderlicken raet 
Gods deſe middel gevonden is / dat fh fauden 

de 4 — bupten het leven in Be doot leven. Soo en moet 
… 

35 Ant 
Woost. 

berf/maer tot falichept, Vaerom woꝛt in de ar: 
ticulê des geloofs her falige levẽ alleẽ gemeldet 

Dat laetſte vo Eñ dewijle de prophetie + bâ de verflindinz 
Lan ge deg board doo? overwimninge / fal dan eerft 
bande eeu Vervult weſẽ / ſo moet altijrs de ceuwige geluc⸗ 
wighe ghe⸗ hichept / als Get epnde der wederopſtandinghe 
Hoi 03e ons in ben ſin comen: + vã ber melcher uprne- 
» Cor 1e 4 mêrhept /of ſchoõ al gefept ware wat met mẽ⸗ 
+1 Oer fel-fchê range can geſproken wordẽ / ſo ſoude noch: 
Benders” tand nauwe Get alberminfte beelen daer ban 
gaet ons Begonnen zjn. Want hae feer waerachtichlick 
berftant wy hoorẽ bat het vjche Bons fal vol claerbept/ 
bere FPDO vzeuthde / geluckichept / eũ eerlichhept efen: fa 

k zjn nochtans defe dingen Die genaemt wordẽ / 
feer verre van anſe gewaelen/ende blijven alg in 
Dupfterhept bedeckt / tot dat Die dach comt / in 
welckẽ 9p felne õs ſal fijn eerlickBept/aëfchijn 

ì,%oa. 3,2, ACN aenſchjn verroonẽ. Aoannes fept:WDp we⸗ 
ten dat Wp Gods hinderen zijnsmaer het en is 

Hoe de ghenade Chriftí ontfangen wort 
noch niet geopenbaert. Maer als top fuité hem 
gelijck weſen / dan full wp hem fien hoedanich 
hp is, Daerom dewyle de Propheten defe gece 
ſtelicke geluchichept/ fulch als ſp in haer ſelben 
ts /niet en conden met eenige Wousden uptbzucz 
ken / ſo hebbẽ fp de ſelve bpna altyts mer licha⸗ 
melicke Dingen afghebeeldet. Nochtans weder⸗ 
om / dewyle Be bperichz.defer Begeerte behoort 
in ong dooz eenichgevoelen Dier foetichept ver⸗ 
Weekt eñ ontſteken te worden / ſo laet ong voor⸗ 
nemelick arbepben om Dit te bedencken / te Wez 
ten / Iſt dat God alg een onepndeliekte ſontep⸗ 
ue/ de volcomenhz. alles goets m hem berbaet 
fa en moeten de gerne Die na het operſte goet/ eit 
na de volmaeckte geluchichept ſtaen / geen Dinc 
begeeren dan hem gelije Wp in vele plactfen gez 
leert Worden. Gheljck daer hu fept: Rb2aham/ ——— 
ick beu u een loon ſeer graat. Daer mede dock PET DA 
dete moorden Davids over een comẽ. De Meere zoa, ro C. 
is miju deel / het lot ig mp (cer mel ghevallen. 
Item opeen ander plaetfe: Ick ſal door u acn⸗ Pra. 17.15. 
fchija ber ſaedt wordẽ. Petrũs vercondicht Dat · Pet. ta, 
be geloovige gheroepen zijn om Der. Godlicker 
natuere deelachtich te Worden, Boe datt re we: 
ten /om Dat Ge Tal in alle ſyn Hepligen ecrlic eñ 2Ther.ro 
claer wordẽ /en fal wonbderlie wordẽ in de gene 5 
bie gelooft heben. Iſt dat de Meere zal fn eer: genele sat 
lichhept/ cracht eñ rechtveerdichept ſynen upt⸗ aen te 
vercorenen mede deelen /za Gem ſelvẽ gen geven Mercken en 
eñ laten gebzupeken/ eft (dwelck weerdiger is) 
eenichſins fal met gem vereenigen/foa laet ons 
gedenckẽ dat onder defe weldaet allerlep geluc⸗ 
kichept vervaet 18, Eñ als wp in deſe bedenc= 
kinge fullen grooten voortganck gedaen hebbẽ / 
fo laet ong nochtans bekennen dat Wp noch al: 
leenlick tot be uprerfte Woztelen gecomen zijn / 
iff dat het begrijp onfes verſtants Wort mer de 
boochept deſer verborghentheydt vergheleken. 
Saerom moeten wp in deſen deele te ſoberder 
ziyn / op dat de claerheyt der hemelſcher glorie 
ong niet en oBervalle/ft dat up de mate onſes 
verſtants vergetende / ſoecken haoge op te vlie⸗ 
gen. Wp ghevoelen oock hoe ſeer Wp ghekittelt 
woꝛrdẽ doop onmatige begeerte om meer te we⸗ 
ten Dan ons gleooyloft is ; waer upt dickmael 
lichtbeerdige eñ (chadelicke vꝛagẽ voort comẽ. 
Je noeme Die vragẽ lichtvrerdich / uyt de welc⸗ 
ke geen nut noch voordeel en can comen. Maer 
Bet tweede ig nach boofer /te Weten/dat de gene 
bie hen daer toe begeven /in fchadelicke bedenc⸗ 
kingen verwerret wozden:ende daerom noeme Geen cf: 
ickſe fchabdelic, Wp en moeten niet tmijfelé aen derlen ende 
het gene dat ons de Schpiftuere leert:te weten / Beldeke 
gelijck God den Bepiigen in defe Werelt meniz eerriek tene 
gerlen wife fijne gaven uptdepléte/ fijne radiẽ en fat atten 
laet ongelijchelic over hen fchijnen:dat alfa oac Arid 
de mate der glogie in de hemelen niet en fal GE: geven wer- 
lich weſen / daer Bod fijne gaven fal croonen. den. 
War het en fal met eenen peghelickẽ Sonder oi — 
Derichept toe coemê dat Paulus fept: Bhp zijt "Ebel 1u 
mijn glorie eñ croone m den dach Chriſti. Noh Dbitz,16, 
ooch Dac Chriſtus tot fine Apoſtelen fept: Bhp 
fult ſitrẽ oordeelẽde de twaelf geſlachtẽ Irgel. < 
Maer Paulus en wijelde niet Dat hem eẽ ſõ· 
Berlicke croone was nae de mate fijns arbeyts 
wech ghelept / dewyle Gp mifte dat Bodt fijne Mat.rg 28 
Wepligen in den Hhemel gerciect met cerlichent / hens de 
na dat hpfe met geeftelicke gaven rucke maeckt san; v. 
op Der aerde. Ende Cheiſtus willende den Apo⸗ 2, Tims. 
ſtelẽ de weerdichept des dienſts Die Gen gegevẽ 
was / aemnijfen / vermaent dat de veucht Daer 
ban ig in den Hemel ech gheleyt eñ dewaert. 
Alfoo fept oock Daniel: De verftandinge ſullen Ban,r2,3, 
ſchnen gelijc de claerhept deg f EAGER 

3 e ghe⸗ 
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Cap. 25. 
de gene Bie vele menfchen rechtveerdigẽ / ſullen 
ej eit gelijck ſternen m alle eeuwichept, Ende 
ift dar pemaut deScheriftuere neerſtichlick aen: 
meecht/ fp en belooft niet alleenlic den geloobi⸗ 
gen het eeuwige leven / maer oock eenẽ pegelic⸗ 
ken ſhnen ſonderlickẽ loon. Waer upt Paulus 
tept God ME € u in dien dach. Het welche 
pock de Belofte Chriftt bevefticht: Bhp (ult 
honderfout ontfangen in het eeuwige leben. 
Somma/gteljek Chziftug de eerlichhept ſyns 
Tichaemg met menigerlep verfchepdêhept ſyn⸗ 
der gavẽ begint in de werelt / eñ bp grade ver⸗ 
meert / alſo {al hyſe in den Hemel voſmaken. 

oe bev tE Goele de Godſalige ſullen alle eendrach⸗ 
werrede _ tichlijck dit aennemen / am dat het dao, Gods 
vragen woort genoech Betupeht ie: alfoa fullen fp aack 
ener joa Wederom de verwerrede vragen laté varẽ / die 
open zes Gen moghen hinderlick zijn : ende en fullen niet 

autwoort duyten de palen treden Die hen voorgeſtelt zijn. 
Banschtes Soͤ bele mp aengaet / ick en onthoude mp niet 
ticke daag, alieenlick ban pdel onderfaechinge der onnutter 

dingẽ:maer ict mepne aac dat ict moet toefté/ 
Bat ick anderer menfchen lichtveerdichept niet 
Bao? mjn antwoordẽ en Baede ende verſtercke. 
Sommighe lichtbeerdige eñ pdele geeft vꝛagẽ 
hoe grast onderſcheyt daer fal weſen tuſſchen 
De Propheten et Apoſtelen / wederom tuſſchen 
be Apoſtelen eñ Martelaren: hae vele gradẽ de 
getroude ſullen ſchillẽ van de maschden:epnde: 
ich fp en latẽ met eenẽ hoec des Genel / welc⸗ 
ken ſy nies en onderfoecht, Bobẽ deſẽ comt hen 
in den ſin / Waer toe de wederoprechtinghe der 

we eerfre Werelt Dient:de wijle be hinderé Gods gek dinc 
beage/weer en fullen gebrec hebbẽ npt fo grante ende onbe 
rd gryypelicke overoloedichept: maer fullen weſen 
aes. per Belie De Engelen/de welche tot een teecken der 
werelt diẽet / eruwigher gheluchichept/noch en eten noch en 
sd drincken. Haer ick antwoozde dat in het aen= 
eis dinc 
llen ber niſſe (onper gebzupe/fulche foevichept weſẽ / dat 
— heb⸗ deſe gelůckichept fal alle de behulpſelẽ daer me⸗ 

4 be wy nu geholpen worden / verre te bove gat, 

2, Tim · 4e 
14, 
Mat,19 
2ge 

Haet ong dencken-dat wp inde alderrijchfte eũ 
geluchichfte plactfe der werelt zijn / daer OS geẽ 
“geneechte noch welluſt en gebreect: wie nat 

t niet Dogy frecte ent cranchhept Dickmael bar h 
gebzupe Ber weldadẽ Gods verhindert en wort 
ẽñ wie iſſer die niet dicmael dosz ſjn omtiaticz 
“Bept bedwo gẽ en wort / het geur der ed 

c tſulc⸗ ht / dã Gods te ind ee en orn 
en goets/de welcke Ker befittingge des Gob! 

claer eñ fupber ig va alle gebzec/ groote gelu 
De tweede Fuchept is / hoewel daer geẽ gebrupt des ſterffe 
zage / en lickẽ leens en zy. Wuder trebẽ voorder upt/eit 

oprechte Bägeu of Boch et (COuDIn e& anneer onrepiics ge eft berz Gept in nierael /sp tegen de wederopzecptingtje njeswinge eñ vermeuwiuge aller creatueren. Oft ie FeDna 
Gamers” en bit eenéchfors toelate / ſo ver wachte ie niet dingen, _ aula verbe ermge der gebacht die door de fa- Bom 852, De gecomẽ zijn / na de welcke de creatuerẽ ſuch⸗ 
ze hee, ten eñ (lenen, Sp gaen wederom voorder /bsaz 
een beteren, GEDE Wat beter conditie het mêtrheliche geflach⸗ 
ftant wate te fal Hebben) De mijte De zegen der genereringe 
Hebbes, Dan fal een cpnde heben Hier op ist oac licht te 
Bemael de autwoordẽ / Dat de Schriſtuere dẽ zege der gez 
{catemnge veteringe ſo ſeer prijft/ dat biët tat DE wafbom dan fatops met Denn welcken od ſonder ophouden de o2dé 
bouwden, der natuere tot haer epnde bzeugt:eñ dat het in 

De volmaecthz. anders toe gaet dat ie opebacr, 
Mat.aa zo Maer dewijſe de flechte eit Ovaopfichtige men: 

ſchẽ terftont dao, behagelichept fulcker curicu- 
fer wagen / gevangẽ eñ als boo? eenen Doolhof 

Het III. Boeck. 

ſchouwẽ fal fulche behagelickhept / eñ in dekẽ⸗ 

der mactht· En fa wanneer de 
techtoeerdige iede doop lichameliche figue- eri. 13.10. 

gen Goat verſtheurt / ende net doatlickt ſtralen 

Eoi189, 
tegenfErijbingen geen eynde / als eenẽ pegeliche 
ſyn gebocten behãecht: ſoo is Get beft batwpte Een Feer 
bede sijn nu in eenen ſpie ghel ende Dupfierhept „Bedfalise 
bie Dingen te fien / die wp namaels ullen fen ge vermas 
aêfichte a€ aenſichte. Wãt ander ef groote me- vange. 
nichte zijn teer wepnige Die foxcuuidich zijn/ — ee 
dao, welcke mech me moet in Den Bemel gaen: 1 
ende (p willen nochtans alle voor den tijs wete 
Watmen Daer doet. Ende hoewel fp Gp nae alie 
traghe ende Tup zyyn rat den ſtrijt / foo dichtẽ fp 
nochtans hen felven nu Berfterde triumphe. _ span ne gez 
12 Voort dewyle de fwaergept der wrake mek fatichs. 
Gods ober De verworpene mer en cã door eeni⸗ der untber: 
ge befchzdbinge genoech uprgedzuct worde / ſo AT 
Wast haer ffraffe eñ pine ag Door lichameliche ne wozr au 
Dingen afgebeeldet/ alg door dupſterniſſe / mee⸗ booztaen 
nen / kner elinghe der tanden, onuptbluiftheliek LU, 
vper / eñ door eenen worm die ſonder ophouden zer ger: 
het herte baoefteect. Wãt het is ſeker dat De hey⸗ woepenen 
lige Geeft heeft millë alte Gfe gevselẽ berfchzie- g elue 
hé:gelije ale daer gefept Woat/t Bat Bader eeu⸗ F smac.8. 12 
wichept aen ef Diepe helle berept is / wiẽ s boers ende z213. 
fel zp Bper eñ veel Bouts) eñ datſe Hoor DE blag APE: te 
be Weeren alg Haag een folplurbehe onefteken ven so.4. 
wort. Eñ gelijc op moeren hier door geholpen Era30,33 
worben / em eenichſins de ellendige conditie der 
elfendigen te vaten/alfa maeten Wp voorneme⸗ 
lick overdenckt mar gragter ellëdichept he: zy / 
ban alle geſelſchap cit gentepuſchap Bode ber Weleke er: 
emt te worderen nieu alleentic dat / maer one lende fat 
de majeftept Gods alfoa tegen te gevoelé/ dat- Hoogte be 
menſe mes en can ontgaen/fonder van Haer ge⸗ cenwichy 
Drongen te worden. Pant ten cerfté is ſyn ver⸗ ——— 
bolgentheyt alg een ſeer geweldich vper/ Dele enne zoz 
alte dine Daer aẽ het comtyverflint eñ verteert. 
Bove beft Dienen he alle De ereatueren alfa am 
fijn oordeel té volbrengen / dat de ghene tegẽ de 
welche God ſynẽ faomn alfo ſal openbarẽ ſullen 
gevoelẽ dat hewel / aerde / zee / gediertẽ / eñ al Wat 
Daer in is / tot haer Verderf gewapẽt zjn. Daer⸗ 
om en Bertondicht be Apoſtel gheencleyn ſake / 
als hp fept/ Dat de ongeloobige ſullen gheſtraft 
wo den met He eeuwighe verder vinge van het 
aenfchtjn des Beeren / eñ van de eerlickhz ſyn⸗ ber. 

Propheté de on- “Tbr 
ren eñ gelcheruffë/hoetwel fp na dé epſch anfer Esech.32,7 
tracchept nief bonê de mate en gaë/fo bermen 
gen (p nochtans daer in eẽ booytpel des toecaz 
menbdé oordeels / ſeggẽde dat de Sone (al vere 3447 
Bupftert Horde /eit bat dePare (al haer claer: umasss 
hept verliefen/ eri Dat Het Jantſche maerſel der Meat.24.20 
werelt (al (maethys. ef fchate lijden, Vacram Aart 
en Binden De ongeluckige conſcientiẽ geẽ ruſte / Ber fever 
maer wordẽ met grouwelickt onweder gequelt berfchevde 
ef berftropt jef gebaelë Bat fp ban den Derbol: 1e befchene 
oo ſtenen CN geont worden / eñ verſchricken 

boos DE blixren Gods eũ Warden Hao? de fmaz 
„tch5. ſynder handen gemurjelt:fo dat Het lichz 
ter zp în allerlen afgronden eÂ ſtroomwallen te 
verſinchen / dau in fulche berfchrichingen eenen 
oogenblick tijte te ffaenWoe groot ende ſwaer 
iſt eeuwelick farber epnde ban Bedt beleghert 
ende benaut te zijnet Dam welche fake een (cer 
ſchoone ſententie is in den tuegẽ ichſtẽ Pfalm 
te wetem Boemel Bod alleentick door (jn aen: 
fien alle De mrenfchen can verffropen ende te 
nietc maken / dat bp nachteng fijne dienaers 
voornemelick driugt / op vat fp te meer vreeſen 
in deſe Werelt/ ende op dat hyfe met de ſwaric⸗ 1,402 150 
hept des crunces berwweche om hen te haeſten / 

Be nuttie⸗ 
hept deſer 
eere, 

Dieper gerrocken Worden: fa en is ten laeftê der. tot dat hp zp arte in allen, 
Het eynde des derden Boeckx. 

Ji ij Her 



Het Inhout des vierden Boecx. 

Vande nye vendighe middelen ofte bebulpingben, door de welcke Godt vor de 
ghemeynſchap Chrifli roept „ende daer in behoudt „ 

Capirtelen-zx. 

1 7 An de waerachtighe Ghemeynte ‚ metde welcke wy moeren eenicheyt houden, om dat fy. de 
moeder aller Godrfalighen is. 

2 Verghelijckinghe der valfcher Gemeynte mer de waerachtighe. 
3 Vande Leeraers ende dienaers der Ghemeynre, ende haer verkiefinghe ende ampt. 
4 ___Vanden ftanr der ouder Ghemeynte, ende van de wijfe der regeeringhe die door het Paufdom ge= 

bruyckr wert. — 
5Pat de oude forme der regeeringhe, is gantſchelick door de tyranmie des Paus verdorven. 
6 Van de hoocheyt des Roomſchen ſtoels. 
7Van het begin ende voortganck des Roomfchen Pauſdoms, tor dat het hem felven heeft tor deſe 

hoocheydt verheven „door de welcke de wijfheydt der Ghemeynte verdruct, ende alle regeeringhe is 
wech ghenomen. 

_8 Vande macht der Ghemeynte aengaende de articulen des gheloofs : ende mer wat onghebonden 
vryheyt defe macht zy in het Paufdom getrocken geweeft, om alle fuyverheyt der leere te vervalfchen. 

Van de Conecilien eude haer autoriteyt. 
zo _ Van de mach: der Gemeynte om wetten te maken: waer in de Paus mer de fijne feer groote wreet= 

heydr over de zielen ghebruyct heeft, 
11 _ Vande jurifdidtie der Ghemeynte., ende het mif bruyck daer van dat in het Paufdom gefien wort. 
12 Vande difcipline der Ghemeynte, wiens voorneemfte ghebruycktin deftraffe ende afinijdinghe 

gheleghenis. 
1 J Van de beloftendieGode ghefchien, de welcké een yeghelick lichrveerdichlick belooft, ende 

hem felvenlichtveerdichlick daer in verwerret heeft. 
14 Vande Sacramenten. 
15 Vanden Dop. Ee 
16 _ Dar de kinderdoop mer de inferringhe Chrifti ende naruere des teeckens {eer wel over een comt. 
17 _ Van her heylighe Nachtmael des Heeren, ende wat her onsaenbrenght: je 
18 Vande Paufelicke Mifle, door welcken godloofen kerckoof her Nachtmael Chrifti niet alleenlick 

ontheylicht, maer oock te niete ghemaect is. — 4 rh 
19 … Van de andere vijf Sacramenten diet’ onrechre dien naem hebben “waer verclaert wordt dar die 

vijve ge dus langhe zin voor Sacramenten gehouden geweelt, gheene Sactamenten en fyn ; ende hoe= 
danieh fy zijn. dj Her, harold 

20 Vande politiſche regeeringhe. * 

V VC 

cilienscapit.g.Daer nae fprecche by van de wetten ende ordonmianttens capit. + O, Eyndeläc van de Kerokelicke jurifdliëtie, 
capit. 1x, : bat CR — 

Ten wierden comt hy tot op de Kerckelicke tucht, van de welcke hy Hreect int geheel, capit. >, ende ten deel ooc van 

ven den laft op leggbende, dien{ niet en conden ghedragben, te weten, verfoheydene beloften der Monhen en. Bagij= 
meu „CÎc.capit. 13. ti En > É 

Het derde fluchdat in defen Boeck, verhandelt wort, heeft drie deelen Ten eciften ſpreckende wan de Sacramenten, 
ant ghemeen; capit‚ » hike. 
TR beydón Sacramenten; een veder der elfen infndethefe af banvlende'cap $-dl. waer by voor 

het eerſte oorfake neemt om van de Kinder-doop te fpreken;capit. 6. Daer na ‘vanhet Aonnemacì dos Heerencapit 7. 
Daer hem floffe wort ghelevert om vande Miſſe te handelen; capit, «8. E iyndelach van de wijf andere valfche, ende daar 
menfchen byghevendene Sacramentën; capit. 15 

Nu hes derde booft- luch defes Boecx is cht ende cher ghenoech uynghedrucht in hee twoinvichfte Capittel. 
1 Tafel 



Tafel des vierden BOECH ““Caphian 

{ Cen eerften dewijle Wp met De Gemepnte Bie eenichepdt houden moeten / fa han⸗ 
| pelt hp wan de mautere/ Waer bp dre bekent can worden / Cap. 1. 2, 

(@en eerſten taont / welche de ordeninghe zp om jn Ghe⸗ 
mieynie te vegeeren / de welcke hy upt den fupderen woorde 
| Gods wil Gebben geleert te worden. Copit / 3. 

| Daer nae / Wat wijfe der regietinghe bp den ouden ghe⸗ 

Daer nae handelt bp! brupckt zp gewoeden/ Cap. 4 
bande regeringe der. f erft van de hoocheyt des 

mepnte / Daer hp Roomfchen ftoels on erie 
{De eerft Shemernne! Cen laetften hoedanig de zy/ die Gangelt, Lapis. 6 jb 
ig van de hedenſ daechs onder Den Pauf: 
Ì LTercke of⸗ dom in den ſwanck gaet/Cap.s Ende wijfet aen dooz 

te Bhe: L®en welcker oorſake hp Wat trappen Gp hem tot 
mepnte / alſulcken hoschent Verz 
de welck Weven heeft / Lapis. 7, 
wel Dele e) 
vervatet / 
maer be⸗ (An elek een byſonder /] 
guamelicz ‚Cap 8, \ 

| kenin vier (Cen eerften/ fa ve⸗ : 
plactfen | le de leere des —* Fu allen int ghemeyn abe egen is. 
deelen mo loovens die ofte ghelyck in Concisen/ : 
get: Wät Cen derden / van de Leap 9. 

| macht der Ghemeynre : ha 
Enbe Forget nac inde Wetten te gheven / Capit, ro, 

Daer zjn | | — laciften in de Jeriſ dictie der Ghemepute / Capit. 1: II, 
echta kk 

ee. piaet, · ( Cen eerſten handelt hp ban de ſelve apact/ Captt, 12, 
… fende hu … en vierden tredet 

… sn dit vier be af toi de uc Giel Daer nae verhandelt bp een ghebreck / ghemeenſchap heb⸗ 
je Boeck À- ber Ghemepnte: Cuz lende met de Piftipfuiwe/svaer met haer ſommige beſondi⸗ 

gerfan: (de ‚gei Gebben / als (p beloften doeude / haer ſelden een vrpwů⸗ 
delt: Ber | Wipe aert Der Difcrpline Gebben willen op eggen / Capit. iz. 

* J (en efen andel hy van den Sacramenten it ghemeen / Capit. 14. 

en eer en / in't gemeyn / Capit. 
en eerſten van ben den ften/in't 

gemepn/Capit.1s J se sal pj vak Pe brik a h 

fie radia 39 9010) e Ende vam die Daer: nae ban den Doop der onz 
hit mondighen kinderen / Capit, 16, 

Ten eerſten / van de ware aprechte 
pens Daer nae ban bepben 4 or J — — des ſelden / Capit · 17. 
dꝛie plaet⸗ — Daer nae van dat 

{én bh beef oft: 5 Nachtmael Best Hee⸗· Daer nae van Die tontrarie lterck⸗ 
ie ren: he dieverie / te meten/ van De Pauſe⸗ 

7 KE gE gt: 4 Uicke Miſſe/ Capit. 18. 

Ten laetſten Jaan de vijve Die voor corten tijden valſche⸗ 
icken boo? Sacramenten gehouden zjn geworden. 19. 

De derde eerſten in't ghemeyn ii in 
Ber 5* gd E À jd 

hufche re· · í Overichegdt : 3 
pgheriegtern Daer nae ban elc Deel ;… zi pt Eadie, 20, 
En 4 — altande Wetten 

_ÁGhemeenen man j ot 

—— en | Hogen Ji ii 



Cap, r, 

Onderwijlinge der Lhaitte- 
licker Beligie, 

HET VIERDE BOECK. 

Van de uytwendige middelen ofte behulpin⸗ 
ghen / doop de weltke God ons tot de ghemeyÿn⸗ 

ſchap Chꝛriſti roept / ende daer in behoudt. 

Het cerſte Capittel. 
Van de waerachtighe Ghemeynte, mert de welc- 

de wy moeren eenicheydt houden, om dat fy de 
moeder aller Godrfalighen is. 

Tienoodig 7À HALLE 
Dat nu barts 
DeBemepn à 
te ghehauz 5 
belt worde. = 

voorgaenden Boec verclaert. Eñ dewyle onſer 

plomhept enbe traechept (ja oock der pdelhept 

enfcs vernufs (uptwendinge hulpfelen noodich 
zön / doop de melcke het gheloove mach in ong 

gegenereert ende vermeert worden / ende ſhnen 

baoztganch Gebhen tot ben epnde: fa Heeft God 
ooch deſe zegenen om onfer ſwackhept te Hulpe 

Want Sod te comen. Ende omdat de Vercondinghe des 

heeft tn de Euangel faude baren laop Hebben/fa beeft f 
ferve al; efen {chat in be Shemepuite geftelt, * Bo Geeft 
tat tot Dé Berderg ende Heeraerg ingheftelt-om met der 
geloobe eñ felter. mant de fijne te leerẽ · eñ Geeft Gen auto⸗ 
techte ordet ritept gegeven : ſomma / hp en beeft geen dinck 
getweert. achter gelaten dat tot de heplige eendzachtics 

“Eph. 4.11 hept deg geloofs (ende tot goede ende rechte or⸗ 
108 Deningde Dient. Doopnemelick Heeft hp Sacra⸗ 

mente ingeftelt/ de welcke Wp Dooy Bevindinge 

gheboelen ong meer Dan nutte behulpingen te 

zi}ne/ om onfe geloove te ſtercken ende beveſti⸗ 
gen. Want dewhle wp noch in den kercker onz 
fes veeſchs befloten zynde / met en zyn tot Den 
graet ber Engelen gecomen/ta heeft God hem 
feïsen nae be mate duſes verſtants gevoecht / 
eî ons na fijn Wwouderlicke voorſieninge eenen 
middel verordent / Doo, DE welckẽ wp Die verre 
van hem verfchepden zijn / fouden tot hem coz 

Se ſomwa Men, aeram epſcht de orden Der leeringhe / dat 

enve deeten wy nu Ban deſsemepnte ende haer regeeringe / 
Delos openen ende macht) Ftem Han de Sacramen⸗ 
Boect gern /ende ten lactften oock Ban de Politiſche or⸗ 

den/Bandelen: ende Dat Wp oock mede de Bod: 
falige Leſers van de vervalſchingen wederroe⸗ 
pem daer mede 
be dingen vervalſcht heeſt / die God tot onſe ſa⸗ 

Maerom lichept verordent hadde, Ick ſal beginnen van 

dat bp DA me veniepute / in der welcher ſthoot Gad ſhue 
tebegint. hinderen wil verſamelt hebben / niet alleen ick 

op dat fp door Der ſelver arbept ende dienſt ge⸗ 
Baeht woren / fa lange fp noch jonge Kinderen 
zon / maer ooc op Dar fp daor haer maederliche 
ſorge gevegeert worden / tot dat fe haren bollen 
waham geerijgen/ eñ ten laetſtẽ tot het upter⸗ 
fte cpnvve beg geloofg comen. Pant befe Dingen 
Die Bud heeft bp eenn geftelf:en mogen Wp niet 
ſchenden / te mer/Dat De Gemepnte cen moeder 
is den genen dien God een Vader ig: ende dat 
niet allcenlick onder De Wet / maer oock nat de 

en 

MAar, 0.9. 

de Duyvel in het Pauſdom alle: 

eerftecomfte Chzifti: want Paulus betupcht 
Dat Wp zjn nieuwe kinderen der nieuwer geez 
ſtelicker Gerufalem. 
2 ®atwp inde articulen des ghelooſs belij⸗ — 44 
den / dat wy gelooven een Gemeynte / dat en is men ber 
niet alleenlick te verſtaen han de ſienlicke Gez ſtaen ſalde 
mepnte/daer van wap nu ſprekẽ / maer oac van eecrer 
alle uptvercozenen Gods, in der weicher getal in onsthu 
ooc vervaet Worden /Die Van Dit leven berfchep: fielicke — 
den zijn, Baerom is baer Dat woort Gelooven, Setoobee 
gefteltzom dat bickmael geë onderschept en can 
gemercht warden tuſſchen de kinderen Godis / 
ende de onheplige mentchen : tuſſchen de eygen 
kudde Gods / ende de wzede Dieren. Want dat 
ſommige dat waordeken In, daer Bp ſtellen / dat 
ig ſonder reden. Ick kenne dat het ggewoon⸗ 
licker is / ende dat Get oock ſommige bude Lee⸗ 
raren gebruycktt hebben:dewile oock in dePi⸗ 
ceenſche articulen deg gheloofs / gheljck die in 
Eccleßaſtica Hiſtoria berhaelt worden / Dat weserom 
Waopdeken In, Haer bp gheftelt it, Nochtans Bat wr reg- 
machmen oock mede upt der ouder Leeraren ghen / Ack 
boet ken aeumerchen / bat vooyttjben ig fonder Snep ates 
tegenſpreken het ghebyupek gemeeft/Dat fp fep= tieke kerc- 
Den / dat fp geloofden een Ghemeynte / ende niet Br / ef iet 
in be Ghemepute, Waut Anguffinug ende Bie Wire” 
Autheur wie hp 3p/ diens boerken van Be upt⸗ Kecehee 
legginge der articulen deg geloofs / wort onder 
ben naem Cppꝛiani gelefen /en ſpreken niet als 
leenlick alfoa : maer fp gheven oock claerlic te 
kennẽ / dat Get foude eẽ onepgê wife ban fpzez 
ken wefen / ift datmen fept : Ick geloove in de 
Gemepnte ende fp beveſtigẽ gar gevoelen met 
geen cranche reden. Want Wp betupge daerom 
Dat wp in Gad gelsoven / om Hat onſe herte op 
hem fteunt/ ende onſe betrouwen op hem cuft/ 
alg op den genen die waerachtich is: maer bit 
en can niet alfo gefcpt mozdé van de Gemeyn⸗ 
te/ niet meer Daer ban de vergeLinge Der zonde 
ofte wederopftandinghe deg vleeſch. Daerom 
Boemel ich met en Wit omde woorden kijven/ 
fo wil ick nochtans heer de epgen ende flechte 
wife ban ſpreken volgen / alg Die beguamer is 
am De fake up te Dauúché/ban fulcke wij ſẽ ſoec⸗ 
kẽ Doop de welcke De fake (oude fonder naat É> 
Dupftect worn. Wet goan is / op dat wp wetẽ: 
hoewel ne Bupvel allen arbent ende neerftic: 
Bept doet / om de genade Cheiſti te niete makẽ / 
eñ hoewel be vpañden Chriſti met raſende ghe⸗ 
melt daer toe gedreven wozden: dat ſpnochtãs 
niet en can upigewiſcht worden / noch het bloet 
Chꝛiſti niet en cã onvꝛuchtbaer zn / maer moet 
ind vrucht voortbꝛengen. Baeram nigeten 
wp hier op de verborgen verkieſinge Bode /eit 
op fijn in wendige roepinge fien: Want bp alleë 
weet welcke de ſyne zijne Houdte onder ſyuẽ 2Tin,zer9 
zegel beſſotẽ / geiyc Paulus (pzeect: uptgenome 
Dat fp ſyne merckẽ dragẽ / met de welche jd 

en 

Pet ennde 
de ſes actie 
kels. 



Cap.r, 
ì gen wan Be verworpene onderſcheydẽ Warden, 

Maer dewyle onder eenen grooten hoop cen 
clepn ende verachtelick ghetal verborghen is / 
ende wepnighe graenkens des koorns in den 
hoop kafs gedecht zyn / foo moetmen Gode al⸗ 
leen de kenniffe fijnderBemepnte toe latẽ / wiẽs 
fondament ſyn verborgen perkieſinghe is. Het 
‘en ig oock niet genoech dat Wp eenen hoop der: 
uptvercorenen m het ghedachte Lervaten / ten 
zp dat wp ſulcke eenichept der Ghemepnte bez 
dencken/m de welche wp ſeker weten / dat Lup 
Daer ingheplant ende inghelft zjn. Want ten 
zp Dat Wp onder Chzifto onſe Hooft bereenicht 
zijn /mer alle de andere leden /fao en connen Wp 

‚geen hope der toecomender erve Gebben, Baer: 

Waetom Ont wort deſe Ghemepnte gefeps/ algemepn te 
datje aber zyne / om Datmen niet en mach twee ofte drie 
De ak Ghemepnten maken fander Chriſtum te ver⸗ 
ische 7 aac fcheuren/ Get welcke niet en can gheſchien. Jac 
ís/atgemep alle de uptverkozene Gods / zyn alfa in Chriſto 
ne Reiche. aen een gebonden/dat fp gelije fp aen cen hooft 

hangen / alfa oock alst in een lichaem vereeni⸗ 
ghen/net ſulcke tfamenboeginge aen malcanz 
deren hanghende / als de leden eens lichaems: 
eude zijn wacrachtichlick een gheworden / de 
wijle fp door ecn geloove / Hope/ liefde/ eñ doorz 
cesen heplighen Gheeft Gods te famen leven/ 
niet alleenkic tot een erve des eeuwigen levens / 
maer oock rot deg eenighen Gods ende Cheiſti 
ghemeynſchap ende deelachtichept gherocpen 
zijnde, Baeram hoewel de grouwelicke ber: 
Waeftinghe die alomme gefren wort / ſchhnt te 
bewijfen dat daer niet Ban de Gemepnte over: 
ghebleven en is / ſao laet ans Weren dat de doot 
Theiſti vruchtbaer ig/ ende Dat God fu Ghe⸗ 
mepnte wonderlick als in berberch-holen bez 
waert: gelijck tot Eliam gefept is: Ick hebbe 

se — mp ſelven duyſent mannen bewaert / die hare 
Lont Tie fnpen wet en Gebben voo? Baal ghebogten. 
Wat de ge⸗ 3. Boewel deſe artijchel des gheloofs Lan de 
mepnfchap Ghemepte/gaet oock eenichſins de uptwendi⸗ 
— ghe Ghemeynte aen / op Dat een peghelick ban 
gen ¶ das hem met alle de kinderé Gods in broeder: 

licke eendzachrichept houdesende der Gemeyn⸗ 
te die autozitept die fp weerdich is / toeſchruve: 
epndelick dat ecn pegelick hem felven alfa dra⸗ 
ghe/als een ſchaep upt De kudde Chriſti. Ende 
daerom Wort daer bp gfeftelt / ghemepnfchap 
Der Wepligen: welche Waorden hoewel fp bpnae 
ban de oude Heeraerg achtergdgaten zijn/ ſoo 
en zijn fp nochtans niet te verworpen:want fp 
drucken feer wel upt hoedanich de Gyemeynte 
zy/ ghelyck of daer ghefept worde / dat deldepli 
ghen daerom in de ghemepfchap Cheiſti ver⸗ 
ſamelt worden / op dat ſy alle de weldaden die 
Gad hen gheeft / onder malcanderen ghemepn 

— hebben. Hier mede en wort nochtans de ver⸗ 
— ſcheydenhept der gaven niet weg genomen: ge⸗ 
die den Bep lhc op Weten dat de gavẽ des Geeſts menich⸗ 
tighen se ſins uptgederlt Worden. Bock en wort de paz 

—— litiſche ende borgerlicke ordeninge niet te niete 
ofte de pos ghemaecat Waer door een yegheſick fijn epgen 
ujtie. goet mach beſitten / gelijck het am vrede onder 

den menſchen ze onderhouden / noodich is dat 
een pegelie ober ſyu epgen goet Veere eit Mee⸗ 
ſter zy. Maer daer Wagt mede De voornoemde 
wooden ſulck een ghempenſchap beveſticht / 

en als Lucas beſchrijft ſeggende: dat der menich⸗ 
4a32 te ber gelooninen was een herte ende een ziele: 

Ephef 4,4, ende Paulus als hy de Ephefen vermaent / op 
dat fp een lichaem ende ecn geeft zijn/ gelijck fp 
geroepen zijn in cen hope. Wãt ift dat fp Waer: 
achtichlick ghelooven / dat God hen alleneen 

Of {n be 

ghemepn Bader is / ende Dat Chriſtus haer gez orden, Bhelijch wederom die gefept worden 

Van de uytwendighe middelenderfalicheyt Het III, Boeck. Fol, ror, 

mepn Hooſt is / ſoo en ift niet moghelick dat (p 
niet en ſoudẽ met Broederlieke liefde onder mal 
canderen Bercenicht zijnde / alle Binck malcan⸗ 
deren mede Deplen. Ju ft ons feer noodich te mat waar 
weten/ wat vrucht ende voordeel wp daer Lan profür dar 
hebben. Want wp gelooven alfa een Bemepn- ener on 
te/dat wp oock vaſt ende (cher Banden/ Dat Wp kercke woog 
ledẽ daer ban zjn. Wát op defe wyſe vuft onſe comte 
falichept op ſoo ſekere eñ vafte ſtemmen / dat fn 
niet en can vallen / al waert ooc Dat de gantfche 
werelt wanckelde. Cenecerftenftactpmetde ** 
verkieſinghe Gods / ende en can niet vergaen / 
ten zy dat oock de eeuwige voorſieninge Gods 
verandert ende vergaet. Baven deſen is ſy ooc * 
eenichſins vereenicht ende gebondẽ aen de va⸗ 
ſticheyt Chriſti: De welche met meer en ſal ſyne 
geloovige laten ban hem affcheuren / dan fijne Hoelz: 
epghene leden ban eert pluchen. Dock fag lange 
alg wp in den fchoot der Bhemepnte bljven/ 
zjn wy feker bat de waerhept fal met ons we⸗ 
fen. Ten laetften gevoelen wy / dat deſe belaften 
ons toecomẽ /te Weten: Be jalichept fal inSion 
wefen · Sodt fal in Der ceuaichept midden in P 246,6 
Jeruſalem woonen / op dat fp nemmermeer en 
vergae. Be deelachtichept der Ghemennte verz 
mach ſo Beel / dat (p ong in bet gefelfcBap Gods 
behaut. Oack is daer vele trooſts in Ber woort Het PIO 
hemeynfchap: want Deijle het fekerie/ dat rjcker kaft 
et ons al tatcomtdatde BeerefGnenendean- de _ ge- 

fen leben — woꝛt onſe hope met alle het 3 
goet dat tp vercrygen / verſterent · Maer om erve nes 
ong aen fulche eenichept ber Gemepate te hau⸗ ke Thuſti 
den / en ift (gelijck Doorfept is) niet noodich de fat moeten 
Ghemepnte ſelde met oaghen te aenfchauwen/ stjn/ov vat 
ofte met handen te ghevoelen: maer dewüie fp wa _ ons 
in Get geloove gelegen is /faa worden Wp meer Most bou- 
daer Doa vermaët/ dat wpfe niet min ern maes cecenichs 5 
ten bedencken / dan of fp tegenWaoydieh ware / 
hoewel fp bupten onfe berftant is. Ende onte 
ghelooveen ig daerom met te min ban Weerde, 
am dar Get die Bijemepnte vervaet / de welche 
het niet en kẽt: want ong en wort bier niet gez 
boden de verworpene ban de uptbercozene te 
onderfchepden (het welcke Gode alleen / ende 
niet one toecamt) maer baft ende feker in onfe 
Berten te achten / dat alle de gene Die de goeder⸗ 
tierenGept deg Daders dooz de cracht deg hey⸗ 
lighen Gheeſts heeft Chriſti Deelachtich ghe⸗ 
maeckt/3ijn tot een fanderlicke ende epgen bez 
fittinge üptvercoren:ende Dat Wp fulcker groo⸗ 
ter genade deelachtich zijn / dewijle Wp in der 
fulcher getal zijn. € 
Maer dewle Wp nu voorghenomen / heb⸗ se Tensen 
Ben van de ſienlicke Gemepnte te handelen / ſoo teke Se: 
laet ons unt den eenighen naem Moeder, leeren tente gez 
hoe Baopberlick / jae Goe naatfakelick ons haer Bern 
kenniſſe zy want daer en iet geen ander inganc bewirt oc … 
tot het leven / ten zp dat jp ong in haren bũpck Hare woe⸗ 
ontfange/ten zp dat fp ong bare) ten zp dat boe 

3e 

4 

Get vzofd: 

nde obers 

fp der, 5 

ons met Bare baaften boede / ende epndeltc ons kennis 5 
onder haer be waringe ende regeeringe befcher: Dat kercke: 
me / ftot Dat wy Get ſterffelick bleeſch fullen af peter oe erk 
gelept hebben /ende den Enghelen gelijck Wez is geen fas 
fen. Want onfe ſwackhept cia ljdt niet Dat Wp lichevte 
upt be ſchoole ghelaten worden / eer dan als wp Pairon zt 
den ganfchen laag onſes levens Diſcipulen ge⸗ 
weeft hebben. Boven deſen en ig bupten Haren 
fchaat gheen verghevinghe der zanden te Verz 
wachten / nach aack eenighe falichept / opgeld: 
Eſaias ende Joel betupghen : mer De welche err: 37.7: 
ooc Ezechiel over eé come / als hp Lercandicht Jaer2.32, 
bat de gene Die Bod upt bet hemelsche ryc ver⸗ Ezech . i3.⸗ 
worpt / niet en fullen onder fija volcke ghetelt 

Garen 



Cap.r. 
Baren naem onder de borghers Jeruſalems in 
te ſchhven / die hen ſelven rot De oeffeninge der 
waerachtigher Godſaligheyt bekeeren, Waer: 

_ eur gack in cenen anderen Psalm gefept wort: 
Pfal.ro6.4 Ghedenckt mijnber G Beerem het welbeha⸗ 

gen uwes Boter: befoetht mp in uwe ſalichept / 
op Dar ick fre de weldaet uwer uptvercorcnen / 
ende mp verblijde in De blijjchap umes Lolcr/ 
ende mp verheüge met uwe erve, Met welche 
woorden de vaderlicke gonfte Gods / ende ſon⸗ 
derlicke ghetupgeniſſt des geeſtelicken levens / 
wat allcenlic op fijn kudde bedunt / ſo Dat de af 

Dn moet wjckinge van de Bemepnte/alt pts dootlic zp. 
egte s gRaerlaet ong koopt verclaren dat deſer 
Bers mime Plectfe epgentlic toe comt.JDaulus ſchrift dat 

defjeevede Chriſtus am alle Binck te vervullen / Hreſt ſom⸗ 
felbe beeft mighe ghegheven tot Apoſtelen / ſanimighe tot 
ogenen 1E popkeren/ fouumigge tot Euangeliften/ ende 
Gephgbeus femmiugbhe tot Herders ende Leeraers / tot we⸗ f 
Der 0e deraprerhtingge ende vernieuwinge ber Hepli⸗ 
genoechfae ghen zot fet merch des dienſts / namelick tor 
18/ totfoo Opbonwminghe deg lichaems Chꝛiſti / tot bat Vp 
an ee alle cammen tot de eenichept des ghelooſs / ende 
te opboes Der henuiffe bes Soons Gods / iot eenen volco⸗ 
dinghe tot WEN mã / tot de mate deg volcomẽ ouderdoms 
ee EhziftiBier ſiẽ wp hoe bat Bod bie de fijne cõ⸗ 
amyefutten DE op eenen oogenblic thts volmaekẽ / nochtãs 
In opabe⸗ niet en wil dat fp tat den Waf dom des manlics 
wellen. _ Ken ouderdoms comen/andergdan Bao? de op⸗ 
sac Pele pecdiaghe ende opbecwinghe der Shemepnie. 

ep fien oock dat de wyſe hier uytghedruckt 
Waat: want de vercondinge der hemelfcher lee⸗ 
re/ig deu Pafteozen ende Herderẽ bevolen, Wp 
fien hoe dat fp alle tot een oben gebracht wor⸗ 
den Dat fp moeten hen ſelven met fachtmoedi= 
ghen ende leerlicken gheefte laten regeeren gan 
De Leeraers bie Daer toe verordent zijn. Ende 
met Dit teecken heeft Bfaias voortdẽ het rjc⸗ 

Efai.so.rr he Chriſti gemerckt / ſeggende: Miyn Geeft die 
im u is / enbe de woorden Die ick in uwen mont 
ghelept hebbe / en ſullen nemmermeer vergaen 
noch upt uwen mont / noch upt uwes zaets eñ 
kints kinderen mont. Daer upt het volcht dat 
de gene Die De geeſtelicke ſpjſe der ziele verwoz⸗ 
pen/bie Gob hen Doop de handen der Bemepnte 
vooꝛſtelt / weerdigh zijn ban Bonger ende dorſt 
te vergaen. God geef: ons het geloove in/maer 
hp doet vat Door ſyn Euangelium: gelijck Pau⸗ 

Gom roo, US bermaent dat het gheloove ie upt het ghe⸗ 
‘Goo. Gheljekoochde macht om ſaligh te ma: 

nep God ts:maer Gp berclaert ende bewijſt 
Bie in de Bereondinge des Euangelij gelijck de 
ſelbe Paulus betuycht. Om Beter (aken wille 
heeft God voorthden onder Iſrael gewilt / dat 
fp heplige vergaderingen hielben, in DÉ tempel / 
op bat Bp machte de eenichept ves gelooſs voe⸗ 
den met be leere Die door Den mont des Priſters 

wert boortghebzacht. Ende de hooge namen/ 

Sſel. 137, Al De tempel ghenaemt worde De ruſte Gods 
IER rem fijn beplichbom ende Woonftede/Daer hp 

Bſal.do· . gefopt tort te fitten tuffchen de Cherubim: en 
dienen tot geen ander dinck / dan om den dienft 
der ſcere dierBaer / lief / ende eerweerdich te maz 
ken/ het melche niet wepnich en ſoude verhin⸗ 
dert worden / door het aeuſien des ſterffelicken 
ende verachtelicken menſches. Baerom op dat 

wo weten bat ong Die onweerdeerlicke {chat 
wort upt aerden baten voorgheſtelt / foo comt 
Get ſelve voort ende Wil teghen woordich tn 

eene fin inſettinghe bekent worden / foo verre hp de 
gfeirsno,3r, Autheur defer oꝛden ig. Dacrom alg hp ſjn 
endez0.27- volck verboden heeft waerſeggherie / tooverie / 

Den u Warte conften/ ende andere ſuperſtitien te ge⸗ 
aiegz16 brupcken / foo belooft Be te gheven dat voor al 

2. Cor. 4. 

\ 
— | 

Var de uytwendighe middel der falicheyt, | 
behoort genoech te zijne/ te weten /Dat fp nem⸗ 
mermeer en fullen fonder Propheten zijn. Eñ Ende mear 
geïch hp het Pfeaelifche valch nieten {fanctotuoe PIE fe bar 
de Engelen maer heeft upt der aerde Leeraers opboedine 
verweckt / die bat Engtelick ampt waerach⸗ 5e Met berz 
tichtick fouden bedienen: alſoo Wil jp ang oock ig p 
heden door menfchen leeren, Ende gheihck hy 
vooꝛtjden niet en ig met de Wet alleẽ te vredẽ 12-18: etr. 
gheweeſt / maer heeft de Priefters vat uptlegs Ajit 6 
gbers baer ban ghegeven/ upt der welcher p= "7 
pen het Balck ſoude ben waerachtighen fin der: 
Wer foecken : alfea wil hp oock beden dat wy 
ong niet alleenlit in Bet lefen en oeffenen / maer 
beeft ooch Heeraerg geftelt / daor de welcke wp 
mochten gheholpen worden. Ban welcke fake Jae twee⸗ 
Wp bobbel Boordeel hebben · Want Gp proeft fue 15 ſy 
onfe gehoorſaenhept met feer goede onderfaec- jp nutte⸗ 
kinghe/alg wy fijne bienacrs / ghelck of brt 
else ware / hooren fpyekensende wederom helpt 
hyonſe machhept als hp liever heeft doo uptz 2. 
legghers op menſchelicke wyjſe tot ons te ſpre⸗ 
ken / om ong tot Bem te trecken / den donderen 
de ong van Gem wech te jagen. Eũ voorwaer Eros. 17 
hoe nut defe gemepnſaen wÿſe Lan leeren ons Deb, ee er 
zp / dat gevoelẽ alle He Godſalige upt Die vrcefe 15. 
Dao de welcke fp te rechte Lan de HRajeftept 
Gods oerflaghen waagden. Ende de ghene die Welcke 
mepnen Dat be autozitept der leere te mete mogt oe nebe 
daor de verachtinge ber menfchen die tot het weg nemer 
leer-ampt geroepen zijn/ die bewijfen haer on⸗ die de Bers 
banchbaerfgept:want onder fo bele gaben daer DLL, LPE 
mede God het menfrBelteh gheflachte verciert der kercke 
heeft / is bit cen fonder lick oordeel ende pzevile⸗ bevachtene 
gie / dat hy ge weerdicht de monden ende tongen 
der menſchen tot ſjnen dienft te heplighen / ap 
bat fijn ſtemme in hen haer gelupt gebe: Baer 
om en moeten Wp ons oock niet ſchamen / de 
leere der falichept die daor fijn Beel ende daor 
fijnen mont voorgheſtelt wort / gehoorſaemlick 
aen te nemen : want hoewel de cracht Godts 
niet en ig &en uptwenbige middelen gebonden / 
foo heeft Gp nochtang ons aen be ordentlicke 
wijfe Van leerẽ gebonden:de welcke de onhep⸗ 
lige menfchen wepgerende te houden! verwer⸗ 
ren hen ſelven in bele dootlicke ſtricken · Dele oe, hobver 
warden Doo? hooveerdichept / ofte doog WalgBe drheoe dez 
ende vernopthept / oſte doop nijt ende twiſt alfg fer berachs 
gebgetsen/ bat fp Ben feluen wijg maken/bat fp Ets Wort 
bp ben ſelven lefente ende bedenchende/connen foot met 
genoech voortgancx Doen: ende Dat fp alſoo de redeneneit 
gemepne vergaderinabhen : Berfmaden/ende de Eer Dee 
gercondinge des woozte te bergheefs achten. brite 
Maer bemijle fp fo veel in hen is /Den heyligen ven, 
bant der eenichept los maken ofte afbeekken:foa 
en ontgact niemant be rechte ſtraffe deſer gods 
loofer fchepbinge/fander hem ſelven met ſen⸗ 
nighe dwalingen / ende grouwelicke vaferien te 
verſtricken. Baerom op dar De ſupuer eenvou⸗ 
dicheyt des ghelooſs bp ong haren loop hebbe / 
fo en moet ong deſe deffeninge der godſalicheyt 
niet verdgietelick zjn/ de welcke Bod doo? fijn 
infettingbe heeft beweſen ong noodich te zyn / 
ende ong fo feer beveelt. Daerom en heeft nopt 
pemandt oock npt de alberftoufte honden / bez 
ſtaen te fegghen/datmen moet de oozen teghen 
God toe flupten:maer de Pꝛopheten ende god⸗ 
falinghe Leeraers hebben te allen tijde ſwaren 
ſtrÿt ghehadt teghen de godlooſe / der welcker 
Garmeckichept nemmermeer en wil onder dat 
jack comen / dat fp hen felven ſouden door den 
mont ende dienſt ber men!ché laten leeren: Bet 
welche / ſo veel is / als het aenſchyn Gods uot- 
wiſſchen / dwelck ans in de leere met fijn claer ꝓſal ro5⸗4 
heyt befchijnt, Want den gheloovigen en was 

voortiden 



voortijden am geen ander aotake geboden Het 
aenfcjgnBavs mm ſjnen tempel te ſoecken (het 
welcke foa dickmael in De Wet verhaelt wort) 
anders dan am dar de leere Der Wet ende Pa: 
phetiſche vermaningben/hen waren alg een lez 
bende beelt Bods:ghelhek Paulus fept /Dat in 
fu predikinge der cerlickbept Gods is het aẽ⸗ 
ſchyn cheiſtĩ Baren ſchyn gheeft. Daeromnie 
zón De afvallige verloopers fa veel te grouwe⸗ 
licker / die de Bemepnten focchen te ſcheuren / 
even gele of fp wilden de ſchaxen upt den ſtal 
den wolvẽ in DE mont dryven. Vaer Wp moe: 

ten vaſt houden / dat wy bobẽ uptPanla voort⸗ 
ghebracht hebben / te weten / dat de Ohempente 
Riet en agt anders ghetinuecert / dan door de 
uytwendighe predicknughe bes woorts / ende 
dat de heyligen door geenen anderen bant. onz 
der malcanderen mederhouden en worden / dan 
als fp eendrachtichlic leerende ende voortganc 
doende / de oden Ber Shemepnte onderhouden/ 

Tot befen Die Gen Bot bevolen Heeft. Tat Dit epnde was 
Kebe? ie het voorthden onder De Wer den aheloovigsen 
opbaedinr geboden / tot DE tempel te gaen: want alg Foz 
ge ban de seg ſpreekt van de woonſtede Gods / *ſo noemt 
gender, hoſe de plact fe des naemst Sods / in de welche 
te, was ier Dodde gedagteniffe ſyns naems geftelt Geeft. 
beozgven. Waer mede jp clacrlich te kennen gheeft / dat 
—— dier plaetſe geen recht gebrupckẽ as ſonder 
boten tor deere der god aliheyt. Eñ het ig ſonder twij- 
bet hephuez fel Bat David ooc em He ſelve ooꝛſake heeft met 
bomttegaf grooter bitterheyt bes gheeſts geclaecht / t dat 
ss 020 hp Doop de oraote wgeetdept finder: bpanden/ 
+ Pal, Ba. verhindert wert tot den tabernakel te comen, 
nende 455 Det fchijnt belen een kinderlicke clage te zijne/ 

Dewugle Get clepn ſchade Was dẽ tenrpel te der: 
vẽ / waer dao? oock niet veel genoechte verdin⸗ 
dert en Wert / (oo berve men andere Welluften 
ende behagelickheden ghenaech hadde. Noch⸗ 
taugbelaecht Dabid / dat hp voor defe eenige 
ſwarichept benauthept ende Denef heyt gequelt 
ende gecrupſt / ende bp na berteert wert : te we⸗ 
ten dewijte de geloovighe gheen Dinck grooter 
en achten dan defe hulpe : Wacr mede Bad de 
fue bp graden inde hoochte opvoert. Want 
Dit meetmen oock aenmercken / dat God hem 
ſelvẽ Geeft indẽ ſpiegel ſynder leere alt njts alfa 

———— ben heplighen Baderen vertoout / Dat be herz 

2,Cor.q. 6, 

re 

' 

Het IIII. Boeck. Fol.r92; 
lijck af Bet in Gods macht niet en Ware eenic= 
mg tat ond te dalen/om ong na bp te zóne/ch 
nochtans (Gw plaerfe nier te veranderen / noch 
ong aen aertſche midodelen te heeel :maet meer 
ongeenigfins opwaerts watten cot fyn hemel⸗ 
feBe eerlicihepe / de welche door Baer ongeme⸗ 
ten grootheyt alle dinc ver vult / ende oock Daag 
Baer doochert / boven de hemelen ſtreckcz · Dendi 
6 oort dewhle te om en toe groote ſtryt ig Donwel We 
geweeſt van de cracht des dienft De wie (om: eragng is; 
mige be Weerdichept Daer ban verheffende / geẽ nochrans 
mate en Bouden/ende fontmige ſeggen darmen 3337 DE 
het ggene dat vendeplighen Geert epgentlick Seeft niet 
toe comt / den ferffelichen menthe toeſcheyft / afgelehen. 
alfmê acht dat be dienaers tñ leccacrs zot hem dE 
verſtant ende tat Het heere baordringen/ om be 
verblinthept ende hartneckichepdt daer Lau te 
beteren:fo maeren wp defen fr Dt beguaemelie 
te neder leggen. Bat fp ban Benten zydẽ voort⸗ 
brenghen / Dat fal lichtelick nederghelendt wore 
den / fe datnien bie plaetien aenmercht/ inde 
welcke God de auteur der Vercondinghe des 
woorts / ſy nen Geeft daer bp gevende, v2ucht 
Daer upt Belagft : ofte Weerom Die plaetſen in 
be weleke od hem felven van He uptwendige 
behulpſelen onderſchepdende / alfga wel Het Bee 
ginfel des geloofs / als den ganifchen loop daer 
Ban Gem ſelven alleen roefcHeijfr. Her ampedes 
twerden Elias was (Gielen Malachias bee 
tupcBt) De geeffen der menſchen verlicgten: eñ 
ve Gerten der Vaderẽ Beheevren tot ze kinderen: 
ende ve ongelsohige tof de voorſichticheut der 
recht veerdighen Chuſtus fevt/ dat hy De Apo⸗ 
ſtelen ſend am bat fp ſouden vrucht voortbren⸗ 
gen upt haren arbept: maer welc de vrucht zy / 
Dat beſchryſt Petrus met coꝛte wooꝛrdẽ / als in 
teert dat wp wederggeboren warden doo Bet 
onſterffelick zaet. Saerom ramt Paulus dat 
bp de Eozinthen Geeft Door het Euangelium 
gegenercertsende Dat fp zyn De zegel ſIns Apo⸗ 
ftelfchaps : jae Dat hp niet en is een dienaer der 
tetter/ alleenlick dooe het gelupt der ſtenime de 
oren flaende/ maer dat hem ooc is de crachti= 
ghe werckinge deg GSheeſt s gegheven / op bat 
De leere nietonnuten zy. Alſo ſeyt Jo oock op 
en ander plaetfe / Dat fijn Euangelium niet en 
is alleenlick geweeft in be woorden / maer in de 
tracht, Bp betuycht oock Dar de Salaten heb⸗ 
ben ben Geeft ontfanghen upt het gehoor deg 
gbeloofg. Somma /in veel piactten en maeckt 
bp hem felben miet alteenlic cernen mede-arbepz 
der Sods / maer ſchryft been ſelvẽ ooch toe / dat 
Bp de ſalicheyt geeft. Alle deſe dinghen en beeft 
hp voorwaer nopt geſproken om oock een hap? 
Daer Gan hem felben alieen ſonder Godt toe te 
ſchrhven / ghelyck ho erghens met corte woor⸗ 
den vercleert / eggende : Enſe achept en is niet 
onbruchtbaer gheweeſt in ben Heere / nae fijn 
macht bie crachtichlick in my ge\macht heeft. 
Iten op eer ander plaetſe: Pre crache ich ghe⸗ 
weeſt is in Setro over be beſndinge / die is aac 
crachtich gewueeſt in mp by Be Hepdenẽ. Maer 
dat ho den vienaren alleen op Gem ſelven gant⸗ 
ſchelick gheen vincit toe en ſchryſe / dat is upt 
andere plaetfen openbaer. Gelijck als Go ſept: 
Bie planten is niet / ende vie nar maeckt en it 
niet / maer God bie dew waſdom geefs. Ztem / 
Ick hebbe meer qhearbest nan alle de andere « 
niet ich maer de genade Bobs Die mp bj ſtant. 
Ende wy moetẽ voowaer Hie ſenrentien ueer> 
ſtichtelic bewarẽ eude outhoaiden in de welcke 
God be berlichtinge des gheeſts / ende de ber: 
nieuwinge des Gerven Hema ſelven toe cbriven⸗ 
de / vermãẽt Dar het als cen karckroof is als de 
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Cap. r. 
menſche eenich Deel daer van hem ſelnen toe: 
ſchrf Hiereñtuſſehen ift dat een pegelick hem 
ſelven leerlick bewift Dé Dicnaeré die God ver: 
ordent / die fal upt De vzucht bekennen / dat def? 
wijſe van leerẽ niet te vergeefs Bode behaecht 
en heeft / ende Dat Dit jock Der oatmoedichepdt/ 
ende machtichept/niet en is ſonder oorſake den 
gheloovighen opghelept. 

Bet tmede , Loe dat Wp behoozen te oordeelen ban de 
Eamtrelg/ ſienlicke Ghemeynte / die Wp cannen kennen / 
bande Ken Dat is gelijck ick mepne/upt het ghene dat ba: 
geekenen ven ghefept is / openbaer. Pant Wp hebben gez 

: ſept dar de heplige Schriftuere tweenſins van 
de Ghemeynte preeckt. Mant ſomtyts als fp 

moeteke de Ghemepnte noemt / foo verſtaet fp De ghene 
Daer zode Die de waerachtige Ghemeynte Boo? God: is / 
pufiesheke in De welche niemant genghenomen en wordt / 
De tot wart Anders dan Die door de ghenade der agennemin⸗ 

aenfiene fp ge kinderen Gods / ende door de heplichmakin: 

onfiëlic 18, ghe des Gheeſts / waerachtighe leden Chriſti 
zijn. Ende dan en wordẽ niet alleenlick de hep: 
liggen Die op der aerde woonẽ / daer onder Verz 
baet/ maer oor alle die uptvercorene Die ban DE 

Eñ welcke beginne der werelt aen geweeſt zijn. Ende dic: 

“Baer zp de Mael verſtaet de Schaiftuere onder den naem 
Gentiche, Der Gemepnte/ de gantfche meruchte der men⸗ 

fchen over alle de werelt verſtropt / de welche 
belt ende betupeht/Dat fp eenenGod eñ Chri⸗ 
ſtum dient : den Baay tat een ghetupgheniſſe 
haers geloofs heeft: bog: De deelachtichept des 
Nachtmaels / haer eenichept in de waerachti⸗ 
ge leere eude lief De betupeht : in het moot des 
Heeren cendzachtich is / ende om dat te vercon⸗ 
digen den Dienft bewaert die van Chzifta was 
mgfeftelt. Fn defe Bhemepnte zjn vele ghe⸗ 
Bepnfde hypocriten vermengt; die niet Chuſte⸗ 
lier en hebben dan DE naem eñ den fchijn:daer 
zijn vele eergierige / geltgierige/nijbige quaet: 
ſpreekers / ende ommige onrepn ban leven:de 
welcke boog eenen tijt geledẽ worden / am datz 
menfe niet en can te rechte overtupghen noch 
pverwinnen /ofte om dat de ſtrengichept der 
Theiſtelhcker ftraffe / niet alrijrs fulchen loop 
beeft gelijck (p behoorde · Daerom ghelijck bet 
noodich is cen onftenlicke Ghemepnte te ghe⸗ 
looven / de welcke Bode alleenlick openbaeris / 
alſoo wort ons oock geboden deſe ſienlicke Bez 
mepnre ‚die nae het aenſien der menſchen word 
de Ghemepnte / ghenaemt / te eeren ende ons in 
Bare ghemeynſchap te houden. 
8Daerom heef e Bod ong met fekere teec⸗ 
keren gemercht / ſo verve het ong naodich was 
dar wyſe ſoudẽ kenuẽ. Het comt Gode founder: 
linge alleen toe ce kennen welche de fue zn / 
ghelyck wp boven verhaelt hebben upt Paulo. 

ude voorwaer om Dat oe lichtveerdicheyt der 
menfchen niet en foude fa verre comen / ſo heeft 
Gob roegeſien / ons dagelicks daar de upttom⸗ 
fte ende bebindinge vermanende / hoe verre ſjn 
verborghen oordeelen onſe ghevoelen te baven 
gaen. Want oock de gene die ſchenen de alder⸗ 
verlorenſte te zyn / eũ van de welcke gantſthe⸗ 
lick gheen hope en Was / die Worden door fijne 
gaetbept tót den rechten wech bekeert: ende De 
ghene die ſchenen ſterkelikſt re ſtaen / die Val: 
leu Dichmael, Daeromme nae De verborghen 
predeftmatie Gods (ghelyck Auguſtinus (ept) 
zijn bele ſchapen bupté dbeBemepnte/ende vele 
wolven binnen de Gemepnte : Want hy kentfe 
ende Geeftie ghereeckent die noch hen / noch hen 
felben en hennê Ende onder de gene Die opent: 
tick fijn teeken draghen / fien “ne oogen alleen 
Wie ſonder bepnfen heplich is / ende zot DE epn⸗ 
de toe fal volherden: Het welche eerſt het voor⸗ 

kid 

Diftat der 
fienticker 
Kercke, 

Gan alleen 
Kent wie DE 
fine zn 
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39 
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Hom. in, 
Ioan,4,5: 

Van de uytwendighe middelender falicheyt, 
neemfte on fer falichept ig. Wedera dewijle hp Nacht 
te Bozen fach dat Get ons eenichſins nut was/ beeft 
dat wp fouden wetẽ wie wp maefté Lao? ſyne paars me 
kinderen houden / ſo heeft hr in deſen deele hem wn boo? 
nae anfe verſtant ghevoecht. Ende dewijle He (OR Kinde: 
ſeherheyt bes gheldofs daer toe nie: noodich en Honen” 
was /ſo heeft Gp eẽ aozdeel der lieſde in de plaet _ 
fe gheftelt : op Dar wy Die bekennen lidtmaten Ende dar 
der Bhemepnte te zijne/Die door Gelijdinge deg door fehere 
geloofs /ende ghehee ſheyt des levens ende ge⸗ — À 
mepnichap der Dacramenten/denfclven Godt “ren. 
ende Chriſtum met ons bekemen. Maer het 
lichaem der Bhemepnte heeft hy niet ſoo veel 
fekerder teeckenen ons acngepzefen ende bevo⸗ 
len/ gheljch hp wifte dat de kenntffe daer Lan 
ong veel noodigher Was, : 
g Wier upt Woet die gedaente Ber Gemeynte Bere teec⸗ 
onfen eagen openbaer. Want fa Waer wy fien Kernen son 
dat Gods Wert ongevalftht gepsedicht ende PELI dee 
ghehoort wordt / ende de Sacramenten nae de de tibtebies 
m̃ſettinghe Chriſti uptghedeylt worden / daer Winsbe dec 
fullen ap fonder twijfel achten /eenBemepnte fps iinens 
te zyne:want ( Belofte en can niet liegê: Sa Chin nd 
Waer twee of drie bergadert zyn in nrijnen acfteltson, 
naem / daer ber ie midden onder hen, Maer op ,FPatt.18. 
Dat Wy de ſomma befer fake claerliek verſtaen / Tucia⸗ 
ſoo moeten wy deſe navolghende graden vol⸗ 36 
ghen / te meten: Dat ve alghemepn B hemepnte ‘Die trap: 
is een menichte upt allen volcken verſamelt / de kee 
welcke mel in Herfchepden plaetfen verffrapt erkennen, 
is / maer nochtand inde eeuwige waerhept der 
Godlicke⸗ leere ouer een comt/ ende met eenen 
bant der religie te (amen gebanden is. Dat onz 
der Defe alghemepr: Ghemeynte vervaget wor⸗ 
ben/alleBemepnten die nae den epích der men⸗ 
fchelicher nootfalichepr alomme in de ffeden eñ 
dorpen verordent zijn / ſoo bat eene peghelicke 
met rechte den naem ende autozitept der Ghe⸗ 
mepnte heeft, Wat een peghelick menfche die 
door de beljdinge der Bodfalichept onder fulcz 
ke Gemepnten gherekent wort / of Gp ſchoon in 
Der waerheyt vreemde ig ban der Ghemeynte / 
nochtãs eenichſins tot de Gemepnte behoort / 
tot dat hp door een opeubaer oopdeel Daer upt 
ghewozpen Wordt, Hoewel men moet eenen 
pegelichen perſoon byſonder een Wepnich an⸗ 
ders aenmerckẽ / dan de Gemeynte felve Want 
bet mach comen / dat mpde gene die wp ach⸗ 
ten der ghemepnfchap der Bodtfalighen niet BrmeontE 
weerdich te zijne / nachtang moeten alg beoe⸗ (ip venviee 
ders handelen ende als ghelaovighen achten/ tep mantez 
om de ghemepn eendzachtichept Waer doo? fp pear 
gedragen ende geleden worden in Get liehacm toernee 
Eheifti. De ſulcke en beveſtigen Wp doo? onfe 
bewillinge niet / dat ſy lidtmaten der Beniepn= 
te zijn : maer de plaetfe Dic fp onder het volck 
Gody hebbé/laten Wp hen/ tot dat hen die met 
behoorlicken teehte ontnomen ordt, Haer 
van de menichte ſelve moeten Wp anders gez 
Hoelen: Want als fp den dienft Des woorts eft 
de uptdeelinge der Sacramenten heeft / ende in 
geren houdt / ſoo Verdient fp fonder twyfel een 
Ghemepnte gheacht ende gerekent te Worden: . per derde 
Want het is ſeker Dat ſulcks niet enig fonder deel des 
vrucht. Op dele wij ſe behoudẽ wpde cenichz, Zavittels 
der algemepner Gemepnte/ de melehie De Dupr vanme gee. 
velſche meeften alrijts hebben willen verſcheu⸗ Gns en 
ren: ende De behoorlicke vergaderingen die nag Moet ban 
gelegenthept ende beguaembept der plaetien/ —— 
hier ende daer verordent zjn / en beroowen Wp fodantghe 
niet van haer autozitet, — erckteec⸗ 
0Wy hebben geſeyt bat de leechenen waer — 
door men de Gemeynte hekennen fal / zijn De twazdt, afz 
Bercondinghe des woorts / ende de onderhou⸗ treden, 

dinghe 
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Cap.z. 
dinghe der Sacramenten. Want defe en mogen 
nergfjens zyn fonder vrucht te dꝛaghen / ende 
dao? den zegen Gode voorſpoedich te zijne. Ick 
en ſegge niet Dat terftont alomme vrucht voort 
comt / faa waer het woort ghepredickt Wardt : 
maer Dat het nerghens aenghenomen en wort / 
noch bafte plactfe en heeft / anders! dan am ſyn 
cracht te bewijfen. Hoe het zy / ſoo Waer de pre⸗ 
dikinge des Cuangelij met eerbiedinge gehoort 
Wast / ende de Sacramenten niet vergheten en 
Worden / daer wordt te Dien tijde een ſeker ende 
antwijfelicke ghedaente der Gemepnte gefien/ 
ſoo dat niemande gheoorloft en is / haer autori 
tept te verachten / ofte bermaninten te verwor⸗ 
pen/ofte raet te wederſtaen / ofte caſtydinghe te 
befpattensveel min van haer af te wckemende 
haer cenichept te beekken. Want de Deere acht 
De gemeynſchap ſynder Ghemepnte faa groot / 
Dat hp dien voor eenen afwijcker ende verſooper 
der religie acht / fa wie hem elven met hooveer⸗ 
dighe hartnechichept verveeemdt Lan eenich 
Cheiſten gheſelſchap / dat den dienſt des woorts 
eit der Sacramenten onderhoudt · Ende hp bez 
beelt De autozitept der Ghemennte foo fcer / Dat 
bp in der felger verachtinghe rekent / Dat fu 
autezitept felve veracht Wordt. Want het en is 
miet van clepnder weerde / datde Ghemepnte 
ghenaemt Wordt de pilaer ende vaſticheyt der 
Waerheyt / ende het huys Gods. zet welche 
Waarden Paulus te kennen geeft / Dat de Ghe⸗ 
meynte ig een getrouwe bewaerfter der waer⸗ 

—Hept / op dat fp in deſe Werelt niette niete en 
worde:want God wil dat de ſupver vercondin⸗ 
ge des woorts / dao? den dienft der Gemeynte 
onderhouden worde / ende Wil bewyſen / dat hy 
ſelpe de Hupſpader is / dewile hp ons door geer 
ſtelicke foie voedt / ende al wat tot onſe ſalic⸗ 
heyt noodich is / beſorcht · Wie laf en is oock niet 
rleyn / dat fp ghenaemt Wardt een uytvercoren 
beupt Cheiſti / de welche zp ſonder rumpel ofte 

Derlooche⸗ ſmette / fijn lichaem ende vervullinghe · Daer 

Die anders 
doen/ zyn 

amatt.18, 
18, 

Verlaters 
der waer⸗ 

hent ende 
des huns 
Grus, 

1e Tim· 3. 13 

ners Boos unt volcht dat de afwijckinge ban de Gemeyn⸗ 
ende Liar te/ig cen verſakinge Bode ende Cheiſti · Daer: 
eer ‚‚, Amt moeten up te feerder fulche ongodlicke 
Eptef.1,23 ſchendinghe vlien: want als wy faa veel in ons 

is / faecken de waerheyt Gods te neder te wor⸗ 
€/fa zijn wp weerdich dat Bad mer het gant: 
che ghewelt finder toornicheyt / teghen ons 

Secheuders blireme om ons te murfelen, Men can oack 
gen bou,  Bdeen grouwelicker zonde bedenken / dan de 
welicx. godlooſe onghetrouwe brekinghe des houwe⸗ 

lier / dat de eenich· gheboren Sone Gods heeft 
gheweerdicht met ons te maken. 

Soo heelte 1x 
neerftigter 
futten Wap 
Befe merck: 
teeckenen 
bewaren / 
om dat de 

Sathan 
hem onder⸗ 
Wint de (ele 
be gantſch 
Weclj te 
doen / ofte 
door afwijc⸗ 

Daerom moeten wy de teeckenen die bo⸗ 
ven verhaelt zijn / neerſtichlick onthouden / ende 
De ſelve nae des Heeren wille achten. Want de 
duyvel en ſoeckt gheen dinck ſeerder / dan beyde 
deſe dinghen / oft ymmers een Lan bepden upt 
te roepen ende te niete te maken: te weten / hp 
faecht deſe teeckenen unt te wiſſchen ende wech 
te nemen / op dat hp het waerachtige eñ rechte 
onderfchept der Bhemepnre te niete makke : ofte 
bp faccht De felve teechenen in verachtinghe te 

— brengen in onfe oogen / op dat hp ons door opẽ⸗ 
de kercke, Baer af Wijchinge van de Gemeynte affcheure. 
nostebe: Het is Doo? fijne liften gheſchiet / dat de ſupper 
nemen · vercondinge des woorts is ſommighe eeuwen 

„Tanck te mete geweeſt: ende arbeyt dock nu met 
alfo araate boofhept/om den Dienft des woorts 
te verhinderen: den welcken nochtans Chriſtus 

“Twee _ alfa beeft verordent in ſyn Gemepnte / dat hacr 
—— timmeringhe te neder valt / als De dienſt des 
Bemervre woerts is wech genome. * u hoe forgelich/ja 
Berachten Loe dootlick een verſoec inghe ift / alg ons ſelfs 

Het III. Boeck; Fol.193, 
eenmael in den ſin camt / Ban die Bemepnte af 
te wijchen / in de welche ſulcke teechenen ende 
mercken geffen worden / met De welcke de Heere 
mepnt ſyn Ghemeynte ghenoechſaemlick Gez 
ſchreven te hebben? Kier ſien wo hae neerſtich⸗ 
lich Yup moeten op bepde fpden toeſien. Want 2.De vats 
op dat wy dao? den naem der. Bhemepnte niet ſche veretk⸗ 
bedroghen en worden / foo moeten wy alle ver⸗ Fe 
gaderinghe die den naan Der Gemeynte voor⸗ 
Went / met deſe beproevinghe als met eenen 
toetſteen / onderſoecken / te meten/ is het dat ſy 
De oden heeft / Die de Veere Geeft in fijn Woost 
ende Sacramenten bevolen / {a en fal fp niet bez 
deiegen : fact ans Die gheruſtelick als cen rechte 
Ghemepnte ceren. Wederam:ift Dat cen verga⸗ 
deringhe fander Gods woort ende Sacramen: 
ten/raemt Gods Gemepnte te zine) fo moeten 
Wp ans alfao ſorchvuldichlick Loor ſulcke bere 
ſtrickinge hoeden als op D'ander zijde alle lichte 
veerdichept ende hooveerdicheyt vlien. 3* 
12 Dat wy ſegghen dat De ſuyver dienſt des zor terr 
woorts Gods / ende de ſuypver Wife in het ghe⸗ iS met dor⸗ 
bruyck der Sacramenten / tE eenen beguamen — 
pant eñ teecken waer op wy de vergaderinghe pemant í 
in de welche bepde gevonden wort / magen glee bande fiene 
ruftelick boor Gods Ghemepnte achten : dat pp dt 
ſtreckt fo erre/dat geen Bemepnte te ver\waze ar int vat é 
pen en is / ſoo langhe fp ſulcx behoudt / al ifk Dat oock ve al⸗ 
fp val geler anderer ghebreken is. Jae daer fal —“ 
nogheic in de uptdeelinghe der leere ofte der 
Sacramenten wat ghebrecx comen / door het verdorvents 
welcke wy ans nieten behooren ban haer ghe⸗ beden en 
mepnfchap te laten verberemden. Want de (MEWA 
hooftſtücken der leere en zijn niet alte eenderlep. 
Want ſommige zijn fo noodich te weten/ dat (p 
ans maeten ſeker ende ontmijfelick zijn / als 
epgene articulen der Cheiſtelicker velfmie/gelijck 
dat daer cen eenich God is: Dat Cheiſtus is 
God ende Gods Sone : Dat onfe faliclept in 
de barmherticheyt Gods geleen is / ende Dier: par vas 
gelcke Baer zijn andere daer in de Gemepn⸗ vaoz verz 
ten oneens zón / ſoo dat nochtans de eenichept dorventhe⸗ 
daer door niet verſcheurt en ordt: Want wat seror sen 
Gemepnten fouden de eenichept breken / om dat 
deene ſonder firgtaierichept ende hartneckic⸗ 
heyt mepnt / datde zielen Die upt de lichamen 
verhupſen / in den Hemel ap Laren: ende d'ander 
niet ſekers en derf van de plaetſe ſegghen / maer 
nochtans vaſt eñ ſeker houdt / dat (n den Heere 
leven? De Apoſtel ſeyt: Fact ons alle Die vol⸗ ꝓhil..ig. 
maeckt zijn / eenſins ghevoelen: iſt dat ghp pet 
anders gevoelt / Gad fal u dat aack openbaren. 
Gheeft hp niet ghenoech te kennen dat het ver⸗ 
ſcheyden gevoelen, van Dinge die niet ſo noodich 
zn / miet en behoort onder de Cheriſtenen een 
oorſake der oneenichept te zjn? Wy behosren — 
Wel voor alle dine Daer na te ſtaẽ dat w mach: maere 
ten in alfen eenſins gevoelen : maer Deijle niez vac wp hier 
mant en ís fander eenighe wolcke der onweten: op letten 
heyt / fo moeten wy alte Bemepnten verworpẽ / Ben neanie 
ofte ſulcke onwetentheyt efi dwalinge vergedẽ / ge waer: 
die ín dinghen is in de welcke men ſonder de rez febouwing 
ligie te fchenden / afte De falichept te verlieſen / 58° 
mach onwetende zijn. Ack en mil gheene dwa⸗ 
lingen befchermen/oack niet de alderminfte/ ge 
lick of ick foude achten datmenſe behoort daar 
de vingeren te ſien / ofte te voedẽ: maer ick ſegge 
dat wy niet en moeten lichtveerdichlick om al⸗ 
lerlep verſchenden gevoelen / de Gemepnte bere 
laten/ in De welcke alleenlic Die leere / waer in De 
gefonthept der godfalichept gelegen is / ghefont 
eñ ongeſchent gehouden / ende het gebruyck der 
Sacramenten van den eere ingeſtelt / bewaert 
Worte Hierentuſſchen doen Mp dat wp behoo⸗ 

hk renf 
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Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
De ſchudi⸗ rem als Wp arbepden am te betert dat ons mutz | Dat de Heere verrondicht dat de Gemennte Ml 

haecht: Ende (ier toe diẽt Dat Paulus ſeyt:Iſt 
dat den genen die Daer ſidt / pet beters gheopen⸗ 
baert is {foo lact de cerſte ſwogen · Waer upt het 
openbaer is / dat De neerſticheyt ende begheerte 
der ahemenner ſtichtinghe / is allen ieden der 
Ehemepmte bevolen / nae de mate der gave die 
eenen peghelicken ghegheven is + alleentick dat 
set betamelick ende ozdentlyck gheſchie / Dat is 
dat wy de gemepntchap der Ghemeynte 
niet en verlaten / nach daer in blijvende, de vre⸗ 
de ende wel geſchickte regeeriigije niet en ver⸗ 
ſtooren. 
3Aengaende De owolmaecktheyt Des le⸗ 

vens / mact onſe verdraechſaemhent eel voor⸗ 
der ſtrecken: Want Gier in ſoudemen feer lichte: 
tichvualten 4 ende de duvel ſoeckt ons bier in 
wonderlick te bedriegen Pant daer zijn althts 
men ſchen geweeſt/ dre eenen valſchen waen Der 
valmaeckter heyluichent hebbende / ghelck of fp 
eenighe Enghels des echts geworden waren / 
aller menſchen gheſelſchap verſmaet hebben / in 
Be welche ſy norh Wat menſchelier ſaghen. 
Sulcke Waren voortyden de Cathari (dat is 
ſunvere) ende de Wantiften die haer raſerie na 
valchven. Sulck zjn heden fanuutghe Weder⸗ 
doopers Die willen ſchynen voortganck gedaen 
te hebben been andere. Daer zijn andere Die 
meer Bag? eert onvoorſichtighe vyericheyt tot 
rechtverrdicheyt / dan door ſulcke uptſumighe 
hoorerdicheyt / ſondighen · Want als fp in de 

abene dien het Euangeluum vercondicht wor⸗ 
de / ſien dat de vrucht des levens niet en is na De 
leere Die hp looren / foo modeelen fp terſtont dat 
Daer gheen Ghemeynte en is, Sp worden wel 
te rechte gheerghert / erde wy ghehen daer te 
veel oorſalie toe m deſen feer ellendighen tijt: top 
en connen asch enfe vervloeckte tracchept net 
ontſchuldighen / de welcke De Heere niet en fal 
ongheſtraft laten / ghelyck hyſe nu begint met 
ſware geeffeten te caftijden. Daerom wee ons / 
Daf un daar ſoo onghebonden ffontichept tot 
ſondighen / maken bat de ſwacke canfcientien 
anr onient ille gewondt Worden. Maer we⸗ 
derom ſondighen defe voornoemde hier in / dat 
fb in haer verergheringhe niet en cannen mate 
houden. Want daer de Heere ſachtmoedicheyt 
epfcht/Daer Verlaten ſy Die / ende Begheven hen 
ſelven gefseel tot onmatige ffrengtchept: Want 
egte fin niet en mepnen dat daer eẽ Geneyn⸗ 

te is / daer gheen volcomen ſupverheyt ende ge 
heelheyt des levens en ie / fea wijchen fp daa? 
Den Baer Der zonde af Lan de rechte Bijemepn- 
te/ mepnende ban het gheſelſchap dee booſen af 
te wycken. Sp brenghen voort * Dat de Ghe⸗ 
mepnte Cheiſti hentich if. Maer ap dat fp oock 
mede verftaen Dat de Ghemeynte met goede 
ende booſe menſchen vermengt is / ſoo laetſe upt 
den mont Cheiſti die parabel ende gelckeniſſe 
hooren / + in de welcke de Gemeynte wordt by 
cen nette vergheleken / met het welche allerlep 
viſſchen ghevanghen worden / ende niet uptgez 
tefen ent ‘warden eer fp aen den oever ghebracht 
zijne Laetſe hoezen dat de Ghemeynte is ghe⸗ 
ijck eenen Acker / De welcke met geet kazen bee 
zacpt sijnde / wordt deer de liften Heg vpants 
mer onerut vervalfcht/ van Get welcke hy niet 
gheſupbpert en wordt eer De aaaft in De ſchuere 
ghebracht ie. Cen laetſten laetſe hooren dat de 
Ghemeynte is gheljck eenn dorſchvloer / in den 
Weichen het koorn alſoo verſamelt is / dat het 
order eel cafs verborghen zy / tot dat het met 
pen wan ende feefde gheſuphert znde / ten epn- 
pe op den hoorn· ſolder wech gheleyt Wardt. Iſt 

tot den dach des oordeeſs toe met Dit quaet gez 
tadé weſen / dat fp met De vermenginge der boos 
fen fat befwaert uesden:foa iff te vergheefs dat 
fs een Ghemennte feeen Die fonder mette 3 
14 Maer fp rocpen dar Get owerdraghelick 
ig / datde zonder toa ſeer alomme regneeren. 
Maer hier comt ons het ghevoelen des Apo⸗ 
{tels te hnpe · Onder de Eovinthen en waren 
niet \wennighe die dwgelden / maer be nae hef 
gheheel lichaem Mas beſmet: ende daer cu was 
met eenderlep zonde / maer menigtheriep / ende 
het en Maren geene lichte feplen/maer Dact wa⸗ 
ren ſommighe grouwelicke zonden : ende daer 
en Waren niet alleenlick verdorven zeden / maer 
oock vervalſehte leere · Wat heeft Gier De heyli⸗ 
abe Apoſtel / dat is dat inſtrument des hepli⸗ 
agen Gheeſts ghedaen / daag des welckes ghe⸗ 
funghemſſe de Bemepnte ſtaet ende valt? Heeft 
bp gheſorht ban hen te ſchenden? worpt Ile 
upt bet rycke Eljnftit (laet Gpfe miet den upter⸗ 
ften bans en Pact met alleenlich niet ban dez 
fen / maer hp bekent ende Belijt dat fp cen Ghe⸗ 
mepnte Ehafti/ ende een gheſelſchap Der Hepli⸗ 
Glen zus Iſt bat onder de Cornthen een Ghe⸗ 
mepnte blyft daer hittige ſtryt ende ſecten / ende 
twiſten waren / ende gekûf ende gievicheptsdaer 
opentlick een boef hen: worde geet gheacht / die 

asin) 

Dez, Te⸗ 

gewone 
uc. 
Auntwoeet / 
welcke fiet 
ap den ſtaut 
Der Coru⸗ 
Uice: Bes. 
mehnate. 34 

.Cor. AD 
Eide 3.3. 
ende 5. 1. 
ende 6.7, 
ende 9, 1e 

oock in der Heydenen aagtjen taude greun … 
zijn: Baer den nacm Pauf ftautelick ghelaſtert 
Wordt / Ben welcken fn beljaorden Laar haren 
Dader te ceren: Daer fonunige De wederopſtan⸗ 
dinghe der dooden Gergatten / ſonder De welche 
nochtans het gantfche Enamel te nicte 
woedt : Daer de gaven Gods ghehrinckt wor⸗ 
den tat eergierichept / ende niet upt liefde: daer 
vele Dingen onordentlick ende onbetamelick 
gedaen Warden. Iſt Bar daer een Shemeynte 
blijft / om dat De dienft Des Woorts ende Der 
Sacramenten nmiet verworpen en wordt: wie 
faude den naem der Ghemeynte beſtaen dien te 
benemien / ander de weſcke Get thiende deel deſer 
ghebeeken niet en can bevonden worden? Bie 
faa weeet zijn op De Gupdiahe Ghemeynten / 
ich bidde u / wat fender fn Den Salaten ghedaen 
heben / Die bpnae van den Euangelis af we⸗ 
hen / bode welcke de Apoſtel nochtans Glee 
mepnten vandt? 
is Sp ſegghen aach hier teghen dat Paulus 
de Corinthen ſwaerlick bekyft / om Dat fm den 
menſche die faa groote miſdaet ghedaen hadde/ 
in haer gheſelſchap leden / daer nac ſtelt h cen 
ghemeyn fententre / Daar de welcke Ip betupeht 
dat het niet gheoorloft en is ſelfs beoor te eten 
met eenê menſche Die ſchandelick leeft Wier roe⸗ 
pen fp pt: Iſt dat ans niet gheoorloft en ie gee 
mepn broot te eten / hac can het gheoorloft zijn 
het broot des Heeren met hen te eten? Ick bez 
enne voo? Waer dat Get groote ſchande is / als 
ſwiynen ende honden praetfe hebben onder de 
kinderen Gods;ende dat het aack veel ſchande⸗ 
licker is / ift Dat het Geplige liehaem Cheiſti hen 
toeghelaten wordt · Ende voorwaer de welghe⸗ 
fchichte Ghemeynten cn ſullen de baafandighe 

in haren ſchoot niet draghen noch joen : noch 
en fullen de onweerdighe niet int ggemeyn met 
de \veerdighe toe taten cot De heplighe ſpſe. 
Maer dewile de Paſtooren ende Herders niet 
altijts fo neerſtichſick en maken / ende ſomtjts 
oock meer toe laten afte gaedertierender zyn 
dan het betaomt/ afte vergindert worden dar fp 
ſulcke ſtrengicheyt als ſu wel wilden / niet en 
connen ghebruncken: ſoo gheſchiet het dat de 
ghene die dock openbaeclick boos ijn / vpt get 

gheſel⸗ 

1.Coꝛ.i5.12 
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Galati⸗ 
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An het bez 
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ge wordt 
toegelaten⸗ 
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Cap.r. kiz 
$ heſelſchap Her heylighen niet ech ghedaen en 

3 die. Ick bekenne dat dit cen fepl ende ghe⸗ 
Beech is : ick en vuil het oock niet vercleynen de⸗ 

ole Paulus dat felve ſcherpelick beriſpt in de 
2 Ant⸗Coeim hen· Maer of fchaan de Ghemeynte tra: 
Boot he ig im het ghene Dat fn behoort te doen / (do 
eenondee: CH beloopt nochtans niet terſtont een veghelick 
ſcheyt ge⸗ menſche afichepdinghe Lande Ghemepnte te 
merkt faechen. Ack en verſake niet dat cen Godſalich 

—* menſche behoort hem ſelven van alle eygen ge⸗ 
meynſchap der onhepligen af te trecken / en wil⸗ 
lens hem ſelven in geen gemennſchap met hen 

Wederleg⸗ te verwerrẽ · Maer der baafen gefelfchap ſchou⸗ 
—— wen / is een ander dinck dan doo? haet der boo⸗ 
Bere ſen de Shemeynte verlaten. · Maer dat fp mep: 

nen Dat het broot des Heeren met hen te deelen / 
een onteeringhe Gods is / daer m zijn ſy beel 
wꝛeeder Dan Paulus. Want als hp ons tat hep: 
lich ende fupuer ghebrunck ende ghemeynſchap 
des Nachtmaels vermaent / fa en eyſcht hp niet 
Dat d'een den anderen / ofte een pegelick gheheel 
Gemepnte fal onderſoecken: maer een pegelich 

$log 1128 hem ſelven · Waer dat het ongheoorloft Ware 
met eenen onweerdighen des Nachtmaels deel: 
achtich te zine/ fo (oude Paulus ons voorwaer 
ghebieden anune te fien / af m de menichte der 
Ghemepnte oock pemant are Dao? des welc⸗ 
Ken onrepnichept wp ſouden mogen ontrepnicht 
worden. Maer nu als hp alleenlick eyſcht dat 
een vegelick hem ſelven beproene / fo bewijft hp 
dat het ans niet en fchact /-of ſchoon —5J— 
onweerdige hen ſelven onder ons in ficken. Het 
en heeft oock geenen anderen fin Dat hp daer na 

Loges feptsDo wie het onweerdichlick eet / die cet ende 
drinckt hem ſelven het oozdeel. Lp en fept niet 
Dat fp ander het oordeel eten / maer hen ſelven. 
Ende te rechte / Mant het en moet niet in eens 
pegetier goetduncken ſtaen / wie men meet aen: 
nemen / ende ie men moet verworpen. Deſe 
kenniſſe behoort der gantſche Gemepnte toe / eñ 
en can ſonder behoorlicke orden niet gebruyckt 
worden / ghelck Gier na ſal breeder gefept wor⸗ 
den. Saa foude Get dan onrecht weſen / dat 
pemant foude Doa? eeng anders onweerdicheyt 
ontrepnicht woeden / welcken hp niet en can 
noch meet verhinderen tat het Nachtmael te 
gaen · 

Senooꝛ· 760 Ende hoewel deſe verſoeckinghe pleecht 
Mea ban vock famtijts den goeden over te comen/upt cen 
boosoinsen _ Ortvooefichtighe wperichept tot Godfalichept: 
ende een afs ſo ſullẽ up nochtans dat bevinden / dat Die over⸗ 
fehitneringe gj hardichept meer comt upt hooveerdic⸗ 
—— ent ende qraatfichept/ ende upt eenen valſchen 

waen Der heylicheyt / dan upt waerachtige hep: 
“Kebept / ofte waerachtighe begheerte Der hepliez 
bept. Daerom de gene Die de ſtoutſte ende als 
voorgangers zijn am Lan de Ghemeynte af te 
Wijchen / Die enn Hebben gemeynlick geen ander 
ooe ſake / dan op aat ſy cenen yegheſicken ver⸗ 
achtende/ hen felwen vertoonẽ beter te zijne dan 

Lib.3. éon- andere, Sa fept dan Auguſtinus wel ende Wij: 
pe Pam, ſelick / chryvende aldus: Hoewel de Godſalighe 

middel ende Wijte der Chziftelicker ſtraffe / be- 
hoort voornemelick de eenichept des Geeſts in 

den bant der liefde te aenften : den welcken de 
Apoſtel ghebiet te bewaren/malcanderen / d2a- 
genderende fonder den welcken de medichne der 
ſtraffe niet alleenlick te vergheefs / maer oock 
ſchadelick is / ende daerom nu bewefen wordt 
gheen medicijne te zijne. De baoje kinderen die 
niet Dao? haet anderer menſchen ongherechtic⸗ 

… bept/maer daag haer twiſtgiericheyt foechen het 
ſwacke volck / daer doo? der vroem haers nacms 
verwerret is gheheelte trecken / ofte vmmers 

Dan Auz 

ſtino eers 
túts ont⸗ 
worpen. 

Boeck, — Fol.194. 

te fchepden ende fclteuren / opateblafen zijnde 
doa? hooveerdicheyt / ende vafende doo? art: 
nechichept met valfche beſchuldinghe lage leg: 
ghende / ende Doa? oproer ver ſtoorende / decken 
hen ſelven met de ſchaduwe eender oube weghe⸗ 
licker ſtrengicheyt / op dat fp niet beweſen en 
orden fonder bet licht Der waerbept te sine 
Ende bet gene dat in de Geplighe Schriftuere 
gheboden is / behoudens de oprechticheyt der 
liefde / ende eenichent Der vrede met matige me⸗ 
dichne ende heplmgbe te gheſchien / om onſen 
broeders ghebreken te beteren; dat ahebzupeken 
fp tot godtenfe ſcheuringhe Ende den Bodine 
lighen ende, lieflicken merchen afgeeft hp. Dien nem 
rãet / Dat ſy barmhertichlick fulten beteren Dat iip.ap7. 
fp cannen/ende Hat fp niet en connê Geteren/Dat Maarti,z. 
fp ſullen jtſamelick dragen / ende met liefde be⸗ ee 13e 
fuchten ende beweenen / tot Dat het Bod beiere jiuc3.17. 
ofte ſtraffe / ofte in Den oogſt het ancrupt upt⸗ 
pluche/ende het caf pptwanne. Iet deſe wape⸗ 
nen fulten alte Godſalighe fechen hen ſelven te 
wapenen / op dat fp van Get rijche Der Bemelen, 
dwelck het eenighe rcke der rechtveerdicheyt 
is / niet af en Wijcht/Dewijte ſy hen ſelvẽ ſchynen 
neerſtighe ende moedige beſchermers der recht⸗ 
veerdicheyt te zijne. War dewjle God mil daag 
defe uyl wendighe vergheſchappinghe de ghe⸗ 
meynſchap ſynder Ghemeonte onderhouden 
hebben: ſo wie door den haet Der booſen Lan Dat 
gheſelſchap af ſcheyt / die treckt in eenen wech 
door Ben welcken Gp lichtelick ſal van de ghe⸗ 
meynſchap der heylighen af vallen. Sp moeten 
dencken dat meen groote menichte Lele waer: 
achtichlick Geplighe ende onnoofel zijn voor de 
ooghen des Heeren / de welche fp niet en connen 
fien. Sp moeten oock dencken / dat onder De gene 
Die ſieck ſchynẽ / vele zjn Die hen ſelben geenſins 
in hare gebreken behagen noch flatteren / maer 
door ernſtighe vreeſe Gods dickmael verweckt 
worden / ende nac meerder ghebeclhept / ende 
opzechtichept ſtaen Sp moete dencken datmen 
niet enn moet Ban eenen menfche aozdeelen nae 
een ban fijne wercken / dewle aack de alderhey⸗ 
lichſte ſomtijts ſeer ſwaerlick vallẽ Sp meten 
aac dencken dat in den dienſt des Woorts / eñ in 
de uptdeelinge der Sacramenten / meer macht 
ig am een Gemeynte te ber famelé/ Ban die daar 
ſommiger gadlaofer fchult can wech genomen 
waden. Ten laetſten maeten fp dencken / dat het 
oopdeel Gods meer is te achten in de weerde⸗ 
ringhe dee Ghemepnte / dan der menfchen 
oordeel · 
17 Dat fp oac tegenworpen Dat de Gemeynte me 4. Tes 
niet te vergheefs en wordt Geplich ghenaemt? gewor 
men moet ãenmercken Wat heplichept fp beeft; vuige 
ap dat wp niet alle Gemepnten en verworyẽ / iſt 
dat wp nief en willẽ eenige Gemennte toe latẽ / 
anders Dan die allefing volmaect zp. Het is Wel anne 
waerachtich dat Paulus fept : Dat Clziftug woor. 
hem felven overghegheven Geeft waor de Ghe⸗ Erbelsser 
mepnte/ om Dat hyſe faude heplighen / ende dat 

Mennger⸗ 
ley Godſa⸗ 
lighen raet 
ende ſekere 
medicine 
tegen deſe 
ergernuſſen⸗ 

2e 

3e 

Pſalm. 34. 

20. eude 37. 
4e 

jezobe 2415 
de 

hyſe heeft gerepnicht daar het badt Des waters 
in het woort des levens / om Dat hy faude hem 
ſelven een eerlicke brunt voorſtellen / die aleen 
vlecke noch vampel en foude hebben/ete. · Ach⸗ Anv 
tans en ig oock ghten dinck waerachtiger Dart woon, 
dat de Deere daghelicx arbept om hare runwe ⸗ 
len upt te effenen / ende Gave merten af te wiſ⸗ 
ſchen. Waer npt volcht / dat haer heplichept 
noch niet volmaecht en is · So is dan de Ghe⸗ 
mennte alfa heylich / dat fp dagelicxr voortganck 
doet / maer noch niet volmaeckt en zy: dat fs Daz 
gelicx Boortgaet/ maer noch niet gecomen en zy 
tat het epnde Der Bepliojept gelijt her oocop een 

5 — — ander 



Cap.r. 

anger plaetſe (al bꝛeeder uytghedruckt worden · 

Daerom dat de Propheten voorſeggen dat Je⸗ 
rufaten ſal heylich weſen / eũ dat geene vbreemde 

en nlen boo? haer doorgaen:ende Dat de tempel 
fa! fer hevlich wefen/ ende Dat geene onſupvere 
en fulten Daer in gaen: Bat en moetk \up niet al? 

fg Derftaen/gelijch of in de leden Der Gemepnte 

heen ſmette en ſoude weſen: maer dewijle ſy 

met alle neerſticheyt nae de volcomen heplic⸗ 
heyt ende ſupperheßt ſtaen / foo ordt hen die 
repuichept / de welcke ſy noch niet en hebben / 

volcome lick vercreeghen / doo? de genade Gods 

gegeven. Ende hoewel dickmael Wepnige teec⸗ 

keren ucker heplichmakinghe gheſten worden 

onder De menſchen / ſoo moetmen nochtans ach⸗ 

ten/dat van de ſcheppinge der werelt aen / geen 
tit geweeft en is im den welcken God fijn Ge: 

mepite niet ghehadt en heeft / ende Dat oock tot 

De bolepndingije des werelts toe / geen tit en fal 
‘oefen /m dE welche hp niet en ſal ſyn Gemeyn⸗ 
te hebben. Want Goewel het gantſche menſche⸗ 

tiche geſtachte is terftont van den begimne aen 

dog Adams foude verdorven ende gheſchent: 
foa Geeft hp nochtans upc deſen ontepnen hoop 

altüts cenighe vaten tar eere geheplicht: foo dat 

Daer aleen eenwe en is / Die De barmhertichent 

gee Gods niet en gevoelt. Het welcke hy mer fetieve 

Beloften beticht heeft / ghelyck deſe zjn: * AIck 
hebbe mijnen uptbercorenen een verbout veror⸗ 
Dent / iet hebbe David mijnen dienſtknechte 

gheſworen: Ick ſal u zaet cot in Der cenwichepe 
verbzepden : ick fat wen ſtoel van eeuwicheyt 

tat eeuwichept ftichten. Gtem/ De Heere heeft 

Ston uptuercoeen / Go heeftſe vercoren hen tat 

een woonſtede:dit is wijn rujte van eeu wichent 
Ber3u35e tat eeuwichept/ cte. Item / Dit fept de Heere Dic 

de Sonne geeft tot een licht Des daechs / ende de 
Mane eñ Sterren tot een licht des Nachts. Als 
deſe opdeninge fal vergaen Voor mijn aenſchyn / 

Dan fat aacts het zaer Iſraels vergaen. é 

per andere 18 Dan defe fate heeft ons Chaſtus ſelve / eñ 

bewijsge De Apoftelen / ende bpna alle ve Propheten ecn 
deevemper. evempel gegeven. Det zijn grautwelicke beſchen 
ten Evry Dingen in de welche Sſaiãs / Jeremias Joch / 

emeder Had ruc / ende andere de feplen det Jeruſalem 
ſcher Bemepnte beweenen · In bec volck / in de 
Gberichept / ende oock in De Prieſters was alle 
dine fa ſeer verdorvẽ / dat Eſcias niet en twijfelt 

Jeruſalem te vergelcken bp Sodoma eñ Go⸗ 

mora. ®e religie Wat eendeels verſmaet ende 
gendeelg befimet. Fu Get leven wordẽe dieverien / 

rooverien / ongetrouwicheden / dootſlaghen / ende 
diergelhcke booſe ſtucken verhaelt · Ende noch⸗ 

tang en hebben de Propheten geene nieuwe Ge 

meenten opohericht / noch reve altaren ghe⸗ 

timmert om epghene offertjanden ap hen felven 
te hesben. Maer hoedanich dock De menſchen 
waren / dewijte fp nochtans overmerckten Dat 
God ſyn waart bj hen heeft geftelt / eñ de cere⸗ 

moniẽ verordent met de welcke hp Daer gedient 

Wert / foo hebben fp midden onder Der: hoop der 

godlooſen hare handen tot Gem uptgheftrechit. 

Poorwaer hadden fp ghemeynt eenichſins Daer 

Dae? befinet te worden / fp fouden Lever hondert 
mael geftagven hebben / dan Gen ſelven Daer toe 
laten brenghen · Soo en heeftfe dan gheen dinck 
wederhouden Dat tp niet en zijn afge weken/anz 
ders dan de begheerte am eenichept te houden. 
Iſt datde heplighe Propheten Gen felven niet 
en hebben uitten Lan Der Bemepnte vervreem⸗ 
den / om fect vele ende groote booſhedẽ niet eens 
ofte tweer menſchen / maer byna des gantſchen 
paler: (a geven Wp ang ſelven veel te veel toe / iſt 
dat wp terftont beftag van de gemeynſchap der 

neede. 
Je 3.17. 
Eſau358. 

1. Ant⸗ 
woozt. 

2. Ant⸗ 
woort. 

Bewij 
namen Dan 
Gods bez 
lofteniſſe. 
*fal. 89.4 

Pſal. 132.13 

trouwer 
&nechten 
Gods. 
far. 1, 10e 

de gheſtal⸗ 
tenifſe Der 
kercke teu 
tijde Det 
Pro ppeten. 

Van de vytwendighe middelen der ſalicheyt, 
Ghemepnte af te wyjclien / alg eens ycgelicx ze⸗ 
den onſen oosdeele ofte oock der Cheſtelicker 
—— — Doen. — ene 
19 Pu hoedanighe zijn de tijden Cheiſti ende Atem ten 
det Apoſtelen getweeff? groclytans en heeftfe de iden 
roeckelooſe godlooſhent der Phar ſeen / noch de Aoſtelen. 
ongebonden \uijfe van leven die dae alomme rez 
gneerde/niet cõnẽ verhinderẽ de ſelve facrifitien 
met den volcke te ghebrupcken / ende met de au⸗ 
dere in Den ſelpen Tempel tat de gemeyne oeffe⸗ 
ningen der Godſalicheyt te comen. Waer wt 
is dit ghecomen / anders Deur om Dat ſy wiſten 
bat het ghefelfchap der beofen niet en conde die 
ontreymgen / Die met ſupver conſcientie den felz 
ven Dienft ende offerhanden ghebrupcken? Iſt 
Dat pemant weynich beweecht wordt doop der 
Pꝛopheten ende Apoftelen erempel / die fp pme 
mers met de autoriteyt Chriſti te zede. Daer: Ende der 
am fept Cyprianus wel / * Hoewel inde Ghe⸗ Apoſtou⸗ 
mepnte oncrupt/ofte onreyne baten geften waa: (Der male 
den / foo en moeten wy nochtans Ban De Ghe⸗ nochtans 
mepnte niet af wijchen : up moeten allecnlick de worerlic: 
abepden/Dat Wp mogten kaam sijrt : mp moer 15, Der 
ten neerftichept doen / ende faa Veel mogelick is kercken 
Daer nae fraen/ Dat Wp een geuden ofte ſilveren met eu heb⸗ 
vat zjn. Daer de aerden Baten te belsen / dar Pt verla⸗ 
comt Denddeere atleen toe / den welckẽ een pferen + Liv 3. 
racde gegeven is · Waer en moet oock niemaut Er:t.s. 
het gene Dat den Sone epghentlrch toe comt/ Plait io 
hem felven aen trecken / ghelijch of hp genoech⸗ 
faem ware am den dorſcholder op te Wannen / 
ende het caf upt te ſupverẽ / ende alte het anccupt 
Dao? fijn menſchelick oordeel / upt te pluchen. 
Dat ig een hooveerdighe hartnechichept / ende 
gadloos vaarnemen/Doo? verkeerde raferie aen⸗ 
ghenamen/etc. Sao moeten Dan de e twee Dine 
ghen vaſt blijven ſtaende / te weten / dat die hem 
elven niet en can ontſchuldigen / die de upt wen⸗ 
dighe ghemeynſchap der ghemeynte van ſelfs 
verlaet / daer Gods woort ghepredickt / ende de 
Sacramenten uptghedeelt Worden. Boven dez 
fen dat ſommigher ofte veler gebeehen ons niet 
en verhinderen Daer onfe ghelove te belijden) de 
ceremonien ghebzupekende Die van den Heere 
verordent zyn:want de Godſalighe conscientie 
en wordt niet ghewont dao? eens anders (hy zyu 
Paſtoor ofte ghemeyn man) onweerdichept/ 
noch de Sacramenten en zijn Dies niet te mint 
ſupver ende falich den Heplighen ende oprechten 
menfchen/ om dat fp oock mede Lan de onrepne 
ghehandelt worden. d 
20 Waer cpgenfinnichept ende hoochmoedic⸗ 
heyt gaet oackk noch voorder: want fp en beken⸗ 
nen gheen Gemepnte/ dan Die oock van allerlen 
alderminfte ſmetkens fupber zp: jae fb zijn Verz 
bolghen op de goede Leeraers / om Dat fp de gez 
loovighe tot vElmacchkthept vermanende / hen 
oock ſeeren haer teven lanck onder Den laſt det 
zonden ſtenen / ende verghevinge saecken Dant 
fp feggen Dat dit ig af lepden ban De bolmaecht nne, 
heyt. Ich beenne wel datmen in de bermanin= merke wer 
ghe tot volmaecktheyt / met en moet traghelick ie wacr te „ 
noch coudelick acbepden/ ende Leel min Datmen nemen ten 
die foude laten baren: maer den menſchen die SDE Dude 
noch in den Loop zijn/ te doen op hare volmaect⸗ Tatharen 
hept betrouwen! ghetijck of fpfe nu volcomelick ende No⸗ 
gerrregen hadden/ dat is ee dupbelfche gedicht⸗ batranens , 
fel.Dacrom wordt in De articulen des gheloofs gevinge vee 
beguamelick oock de vergevinge der zanden int zonden. 
tactfte gheſtelt: want defe en vercrycht niemant 
anders danaller de burgers eñ bepfgenooté der 
Gemepnte/ gelije by Di Prophete gelefen wort · Eſai. 34. 14. 
Doa moet dan De timmeringe des hemelſchen 
Jeruſalems voor gaẽ / in de welcke Daer na deſe 

verghe⸗ 

Drs, Tes 
gentuozpine 
Ee” 



Cap.r. 
verghevinge en goedertierenheyt Gods plaetfe 
heeft / ſoo dat aller der ghener Die Daer in comen/ 
ongherechticheyt uptghewiſcht wort. Ick ſeg⸗ 
ghe datde Ghemeynte mart eerſt ghetimmert 
Worden / niet dat eenighe Gemeynte can ſonder 
verghevinghe der zanden zyn: maer om dat de 
Heere fijn barmherticheyt niet belaaft en heeft/ 
anders Dan in de ghemeynſchap der Hepligen⸗ 
Saa is dan de verghevinghe der zonden ons de 
eerfte inganck tot het rijche Gade : fonder de 
welcke wy gheen berbont noch verceninge met 

. God en hebben. Want hp-fpzeeckt door den 
seu. 17, Peapbete aldus: In dien dach val ic een verbont 
Tevit 26.6. malien met de beeften des belts /met de vogelen 

Der lucht / eñ met de cruppende Dieren der gerde. 
Den boghe / het (weert / ende den krije. (al ick 
bertreden/ende ban Der aerde wech nememende 
ick fat de ménfchen daen flapen (ander vreeſe. 
Ick fat een verbant met u makẽ in der eeuwit⸗ 
bept/ ick fa! (ſegghe ick) cen verbant met u mar 
ken in rechtueerdschjept / in oordeel / in barmher⸗ 
tichept eñ ontferminghe · Hier fien up hae Gad 
ons doo fijn barmhertichept met hem verfaÊt. 
Alſoo oock op een ander plactfe Daer hp voor⸗ 
fepr/dat het volck dwelck ha in ſynen tao Verz 
firapt hadde / fal Wederom verſamelt worden: 

Jere 33.8. Ick falfec'ept Gp) vepnigen van alle ongherech⸗ 
tichent waer Doo? fp teahen mp gheſondicht 

Ephef.s26 hebben. Daerom Warden Wp Door her teechen 
Tit g.5· Det afwaſſchinghe (te weten / doo? de Doop) in 
hp b3e2h het gjefelfchag der Ghemeynte aenghenonen: 

op Dat wy Daer door gheleert worden / Dat wy 
tot het huyſgheſin Gods gheenen toeganck en 
hebben / ten zp dat eerft ante onvepnictepr doa? 
fijn gacthept afgewiſcht worde · 

Doortgant 20 Ende de heere en ontfangt noch en neemt 
bande be⸗ ons niet alleenlic eenmael aen in ſyjn Gemeynte 
Bings on ge door De verghevinghe der ſonden / maer behoet 
bijfoete- nde beſchermt ans oock daer in door de ſelve 
genwozpin: verghevinge der zonden, Want Waer toe ſoude 
— Oer Det Dienen dat Wap ſouden verghebinge hebben / 
ghebingge Die ons nerghens tac nut en foude weſen. Ende 
Beefonden Dat de barmhertichent Gods foude te vergeefs 
een Bicues ende fpottelick efen / waert dar fp ong alleen 
Blactre pen licht eermnae! geſchiede / daer van mach een pege- 
Bodfatige. lick Godſalich menſche hem felven ghetupghe⸗ 
—29 — se niffe gjeven: Want een peghelick bekent in hert 
keechen, … felwen alle fijn leen lanck vele ſwackheden / om 

Der welcker wille hem De barmhertichent 
Gods noodich ig. Ende voorwaer Bod en bez 
looft niet te vergheefs ſynen Wupighenaaten 
fanderlinghe defe ghenade: het en is oock niet te 
vergheefs Dat Ip daghelicx gebiet de ſelve boot⸗ 
ſchap der verſoeninghe hen te vercondighen · 

.Joan.r.s. Daerom waren Wp niet ſonder ophouden in de 
verghevinghe Der zonden doo? Bode ghenade 
opghehouden / ghelijch ap alle anfe teven lanck 
de dverblyfſelen der zonde met ans draghen / ſoo 
fouden wp nauwe eenen ooghenblick tijts in de 

$Dit ier Semepnre blijven fkaende. Maer De Heere heeft 
ghenoech de fijne gheraepen tot eeuwighe fatichept : Daer: 
faem atieen OM moeten fp dencken dat Garen zonden altijt 
— verghevinghe bhereyt is. Soo meeten Wp dan 
perijept tot ſeker ende vaſt houden / dat ons doo? de mildic- 
Dienepnde Gent Gods ende verdienfte Cheiſti ‚ende heplie: 
es — makinghe deg Gheeſts / ts berghevinghe der 

‘gegeten  30nden ghegheben / ende dagheltex ghegheven 
In /ov bar: wort / oñs Die in Get Lichrcm Ber Bemepnte zijn 
fe — aenghenomen ende inghelijft. · 
tousen mer 22 Om ons dit goet upt te deelẽ /zijn der Ge⸗ 
Be beelen. meymne de fleutelen gegeven. + Mant als Chei⸗ 
t mn — en fins den Apaſtelen heeft Benel ghegheven / ende 
zg 9000 is · met macht begaeft am de zanden te vergheven 8. 
— fog en heeft Gp miet alleenlick ghewilt dat fp 

Het IIII. Boeck. Fol.19s, 

fouden dien hare zonden vergeven / die unt haer 
godlooſheyt bekeert wordẽ tat Chriſtum: maer 
heeft veel meer ghewilt dat fp fouden dit ampt 
alie tijt ghebruycken onder de gheloovighe. Wet 
welche Pauus leert als hp fchzijft/Dat de boot⸗ 
fchap der verſoeninge is den dienaren der Gie 
mepnte bevolen / op Dat ſy in Cheiſti nacm het 
volck andertuſſchen vermanen dat fp hen felven 
met God verſoenen. Saa Worden ong dan in 
de ghemeynſchap der heylighen / (ander ophou⸗ 
Den door den Dienft der Oijemepnte de zonden 
vergheven / als de Ouderlinghen ofte Biſſchop⸗ 
pen Den welcken Dat ampt bebolen ig / de God⸗ 
falighe confcientten met de Euangeliſche belof⸗ · Act. 2o. 20. 
ten verſtercken in de hope der verghevmahe der + Seſom⸗ 
zonden : ende Dit bepde dpentlick ende hepmelie/ Ha ban ve 
nae Dat het De naat eyſcht Want daer zyn Lele wooronrgen 
dien nae haer fwmachhept fonderliche vertroo⸗ ov de vnſde 
ftinge noadich te, * Ende Paulus verhaelt Dat Elmi 
hp met alteenlickt in gemepn peedikingen / maer —— cen 
oock van hunſe te hupſe heeft het gheloove in cozte we⸗ 
Cheiſtum betupebt / ende ceren peghelicken bp- —— 
fonoer vã de leere Der falichept Pmaent · Saer⸗ dat 
om moeten wy Gier drie dinghen aenmerelen · is Suanez 
Cen eerften / hae graat oock de hevylicheyt zp Die BE 
de kinderen Gods Gebben / Dat fp nochtangal  * 
tijts met deſe conditie zijn / Dat fp ſoo lange als 
fp in Dit ſterffelick lichaem woonen / niet en con⸗ 
nen ſonder verghevinghe Der zonden voor God 
blven ſtaende · Een anderẽ / dat deſe weldaet ſo 2. 
engentlick der Ghemeynte toe camt / Dat wyſe 
niet anders cn beſitten / dan alg Wp in haer gez 
mepnfchag blijven. Cen derden / dat (pons door 5. 
de Dienaers ende Herders der Gemepute uptz 
giiedeplt Woet in De vEercondinge des Euangelij 
ofte bedieninate der Sacramenten: ende dat de 
macht der fleuteien is voornemelick hier in gez 
leghen/ de we che de Weere den geſelſchappe der 
gheloovighen ghegheben Geeft, Baeram fal cen 
veghelck ander ons dencken / dat hs behoort de 
verghevinghe der fonoen Daer alleenlick te ſoec⸗ 
ken/daerfe de eere gheſtelt heeft. Dan de ghe⸗ 
meen verſoeninghe die tat de ſtraffe behodet / 
ſullen wy op haer plaetfe ſpreken · 
23 

2. Coꝛ · 5. ⸗ 

3 Saer dewnle de voornoemde raſende gee: Des. Te⸗ 
ſten arbeyden om Der Ghemeynte deſen eeni⸗ geuworpin⸗ 
ghen ancker der falichept te nemen: ſoo moeten — 
wy de conſcientien teg? deſe fo ſchadelicke mep: —— 
ninghe crachtichlicker verſtercken. De Nova⸗ meicke 
tianen hebben booztijden de Ölemepnten met ban ven 
defe valſche leeve verſtoort · Maer te onfen tijde pn 
zijn oock ſommige onder De Mederdoopers den paozge: 
Nobatianen niet feet ongelijck / ende vallen tot ſteit / eide 
de ſelpe vaferien. Want fp Dichten dat het volck —— 
Gods oet in den Dop wedergeboren tot een gernieur, 
ſupver Engelick leven / ſoo Dat Get doo? geen onz 
repnichept des vleeſchs befmet enn wort. Iſt Dat 
pemant naden Doop fandicht/dien en laten (pn 
niet anders Dan ef onverbiddelic gozdeel Gods. 
Int corte / den ſondaer Die de genade Boùs heeft 
gntfangen/ende daer nae ſondicht / en laten ſy 
geen hope der verghevinghe: want fp en beken: 
nen gheen-ander Berghevinghe der zonden / dau 
Daer Dao? Wp cenmael wederboren worden. 
Ende hoewel daer gheen leugen en is Die claer⸗ 
licher va de Deljzifruere wederleyt Vaart: noch⸗ „rs 
tang dewyle fp menfchen vinden De welche ft moorr. get 
tonnen bedriegen (gheljck Popatus voortijden gever onſes 
vele nabolghers ghevonden Heeft) ſoo laet ans Beeren 
met cogte woorde bemijfen / hoe ſeer fp tat Baer marche oefe 
ende anderer menſchen verderf raſen. CE eer⸗ Dwatinghe 
ſten / dewjle deldepligen daar iet bevel des Hee⸗ ter fchanbes 
ren daghelier bioven: HDergtjeeft ans onfe zou F, AEL 
den / faa Bekennen fp booꝛ waer Dat fp ſondaers uc 

KE ij zijn. 



zjn Sp en bidden aack niet te vergheefs want 
de Veere en Geeft alamme niet anders gheboden 

SMatt.16.4 te bidden / dan dat In uitde gheven. Ba hoewel 
’ hy betuycht heeft /bat de Pader het gantſche ge⸗ 

bebt fal verhooren / ſoo heeft hp nochtans deſe 
verghevinghe met een fonderlicke Belofte verſe⸗ 
ghet Da: willen Wp meer £ De Deere epftijt 
van Be Heplighen / dat ſy hare zonden belhden / 
ende dat fonder ophouden in alle haer leven : eñ 
Em belooft verghevinghe · Met wat ſtouticheyt 
ronnen ſyſe Lan zonden bevryen / ofte iſt Dat ſy 
vallen / gantfcijelick van de genade uptſſuyten? 
Boxuen deſen / wien wil hp dar wp ſullen tſeven 
tichmael ſevermgel vergevent ift niet Den broe⸗ 
deren! Waer toe heeft Gp ‘t geboden? anders dã 
op dat wp fien gaedertierenbept ende ſachtmoe⸗ 
Dichept na volghen · Soo vergheeft hp Dan niet 
eemmael ofte tweemael: maer foo dickmael als 
wy daa? de bekeenninghe der zonden verſlaghen 
zinde / tot hem ſuchten · 

gutweort 24 Ende (op dat wp bp nae Van Het begin Der 
Deet pe Gemepnte beginnê)* de Patriarchẽ ofte Daar: 
erempelen Vaders waren befneden / tat de deelachticheyt 
upt den ou⸗ Des verbonts vercoren / eñ waren fander tuiyfel 
ven Eefar Door haers Daders neerftichept bande recht⸗ 
Stem / mer Veerdichept ende oprechtichet gheleert / Doe ſy 
atofes en nac haers broeders doot ſtonden: het was een 
ed DAS booſhert van de welcke ooch roobers ſouden 
Eire SD vergrouwet hebben: Een epnde door de verma 
“Ban 37 ninae Aude verfoet zijnde) heben ſy hem ver⸗ 
} cocht: mt was sack een onverdragelicke Wzeet- 

heyt · Simon ende Levi hebben door onbehoor 
licke ende aoc's Booz haers Daders oordeel ver 
doemde rake / weeetheyt teghen de Sichimi⸗ 

Gen, 3522, ten gedaen. Nuben heeft fijns vaders bedde met 
Ben, 38.16. ſchandelicke oncuyſcheyt beſmet· Judas hoe 

verde ſoeckende / is teghen De Wet der natuere 
bp ſyn Schoondochter ghecomen. Nochtans 
en Worden fp mit alleenlick niet upraheroept 
upt den vercoren Lolcke/ maer wordẽ geel meer 

2.Sam. 11 tat Hoofden opghericht Ende wat heeft Dar 
* vid ghedaen doe hy een Hooft ende voorſtander 

Der rechtveerdicheyt was / met Wat groorer 
booſheyt heeft Ga ſynder Blinder oncupfclept 
doo? uptftortinge Des ormooſelen bloets / eenen 
wech ghemaeckt? Hy was mu weder gheboren / 
ende ouder de wedergeborene met uptnemenden 

Sam. 12, lof van den Heere verciert: ende nochtans heeft 
13e hy booſheyt ghedaen / die oock onder de Hende⸗ 

nen gronweſick is: erde heeft nochtans verghe⸗ 
vinghe vercregen. Eñ (op Dat wy niet in exem⸗ 
pelen Lan enchele menſchen en blijven) foo bele 
Beloften der Godlicker barmherticheyt tat de 
Iſraeliten alg in de Wet ende Propheten geler 

Deut. 30,3, fen worden / foo Dickmael wordt beweſen Dat de 
Gec3137. Veere ghenadich ende verſoenlick is over De gez 
Maca⸗. bꝛekẽ fins volcx · Wãt war belooft Moſes dat 
de⸗ as. MWeſchien fat / als het volck zat af wjckinge ge⸗ 

rtomen zynde / ſal tot dE Heere wederkeert? Bod 
ſal u (fept hp) weder brengen upt de ghevancke⸗ 
niffe/ende fal uwer ghenadich weſem ende fal u 
verſamelen wet de volcken tarde welcke ghy 
ſult berftropt efen. Of abu ſchoon fuit tat het 
upterfte Der Werelt verſtroyt weſen / ick fal u 
Ban daer wederom Lerfamelen. 

Dezante 25 Maer ick en uil Dat ghetal / ende verhael 
Wwoozt, bez niet beginnen / Dwelelt geen eynde en faude heb: 
befkebt Ben: want de Propheten sijn vo! ſulcker belof: 
klare gee ten/Daor de welcke jp den voicke / dwelck noch⸗ 
tuvgonften tone met outellicke baof hept bedekt is / barm 
gerenue, hertichept voor flelten, Wat booſheyt 18 ſwaer⸗ 
senen, Der dan wederfpaunichept® fin wordt ghenaemt 
mous, Len hauwelick-fehepdinghe tuffchen Bod ende 

De Gemepnte: noehtans Wot Dit doa? de goct- 

Matt.18. 
22e 

Luc. 174 

Geir. 37.18, 
Gen. 34, 25e 

Vande uytwendighe middelen der falicheyt, 
hept Gods overwonnen. Want hp fept Daos gere z.1, 
ZJeremiam: Daer ie een man De Gem ſelven ſal ane 12, 
latent met fijn wijf berfoené/als ſy haer lichaem 
fal tat hoererye begheven Gebben 2 JPacr met 
uwe hoeryen / O Guda / zijn alte wegen ontrey⸗ 
nicht: De acrde ig Lol gheweeſt in wine ſchande⸗ 
fiche ancupfcheden. Hochtans keert wederom 
fot my / ende ick falu ontfanghen· Heert weder⸗ 
om tot my: © wederſpamich volck / ich en ſal 
mijn aentchijn niet ban u afwenden: want ick 
Ben heplich / ende en ben niet in Ber eeuwichent 
toornich · Ende voorwaer Ip en can niet anders 
abefint noch genegen zijn/ Die betuypcht dat ho 
gen doot des fondaers niet en Wil / maer Beel 
meer Dat hy hem bekeere / ende leve · BDaerom 
dae Salomon den Tempel heplichde / ſoo heeft 
hp Dien ooch tat dit ghebruyck verordent / om 
Dat de ghebeden am verghevinghe Der zonden te 
gherryghen / ſouden daer upt verhoort orden, 
Iſt datfept hp) uwe kinderen tegen u ſondigen 
(want daer en is gheen menſche Die niet en ſon⸗ 
Dicht) eñ ghy vertdornt zijnde, Gen haren vyan⸗ 
den oer gheeft: ende fp in haer herte berau heb⸗ 
gen van bare ſonden / ende hen bekeeren in haer 
ghevanckeniſſe / ſegghende: Wp hebben ahefan= 
dicht / ende afrgherechtichept ghedaen : ende ift 
Dat fp bidden / haer genſicht Wendende nae iet 
lant dat ghy haren Vaderen ghegheven het, 
ende nae deſen Weplighen Tempel: foo fult ghy 
tn den Hemel Gare ghebeden verhooren / ende 
fult uwen aolc'se / dwelck teghen u gheſondicht 
heeft / ende allen haren ongherechticheden daer 
mede ſy teghen u ghefondicht hebben / genadich 
efen. Heten is dock niet te vergheefs / Dat de 
Deere daghelickſche offerhanden voor De zonde 
verordent heeft: want hadde de Heere nict te vo⸗ 
ren. geweten Dat ſyn volck fonder ophouden De offer: 
met zonden bebanghen is / foa en foude Ip hen banden, 
nemmermeer Defe middelen verordent hebben. 
26 Gs dan daor de camſte Chriſti / waer in de me sannee 
volheyt der ghenade bewefen ie / Den gheloobi⸗ woart/upt 
glen defe weldact benomen / faa Dat fp niet en Het wieuwe 
dorven om vergevinge der zonden binden? ende Pell 
foa dat fp nu geen Barinbertichept en geerijgen — * 
iſt Dat fp Den Meere vertoornẽ? Wat (al dat an⸗ 
ders wefen/ Dan te ſeggen / Dat Chriſtus zu gee 
camen am de fijne te verderen / ende niet om 
ſalich te makẽ / iſt datde goedertierentiept Gode 
inde verghevinghe der zanden Die in het oude 
Teftament fander ophouden den hepliahen be: 
rept was mu wech genomen is? Iſt dat wy der 
Scheiftuere ghelooven daer ſy claerlick roept / 
dat eerſt in Chriſto de ghenade ende vriendelick⸗ 
heyt des Weeren volcomelic verſchenen / ende de 
ryckdom Der barmherticheyt uptgheſtort / ende 
de verſoeninghe Gods ende der menſchen vol⸗ 
bracht is : ſoo en laet ons nict twijfelen dat de 
gaedertierenbept des Hemelſchen Daders veel 
mildelicker vloent / eer Dan dat fp ons ſoude af: 
ghefneden afte bercort zijn. Oocken ghebzeken 
ons bier van geene exempelen · Petrus die ac 
haat hadde dar Be ghene Dic den naem Chiiſti 
niet cn belijdt Baar De menſcheu / ſal Haar de En⸗ 
ghelen verfaecht arden / heeft Elriftum drie- Gert A 
maef in eenen nacht / ende niet fander hem ſel⸗ 59, "°° 
gen te vervloeckẽ / verſaeckt:ende en wort noch⸗ 
tans van de verghevinghe deſer zonde niet ver⸗ 
ftooten. De ghene die by de Cheſſalonicenſen 
ongheregeltlick leefden / worden alfoa gecaftijt/ „Een 
Dat fp tot Beteringe verweckt worden.· fJa ſelfs mba 
oock Simon den tacbenaer en wordt niet tot + Actoz.Be 
vertwijfelinghe verſtooten / maer Gem wordt 22 
meer gheboden goede hape te hebben / dewwijle - 
Petrus hem raet te biddden, 

' 27 Jae 

Ezec. 18. 13. 
ELIDE 32 

1. Reg. 8.45. 

Muut, ⁊8. 3. 

Levit.4. 
Be 4. Aut⸗ 
woort / ge⸗ 
namen ban 

Bebefticht 
met reden. 

Ghetuvge⸗ 
niſſen. 
Citer.g. 
Eide 3.4, 
2. Tun · 1,96 

Matt.io. 

Mar. 8.38, 
Iur.9.26, 

zld hef.3.6. 
dEenige hpa 



Cap.2. 

Arent als 
gemcyne 
erempelen. 

27 Jae famtijte hebben geheele Gemeynten 
met ſware ſonden bevanghen gheweeſt / ende 
nochtans heeftſe Pairus liever Daer upt ont⸗ 

Oal.ns. waerret Dan verdoemt? De af wckinge der Ga⸗ 
mede: laten en was gheen kleyne ſonde: de Torinthen B 
zvon Bodden nach meerder ſchult / dewyle vele ware 

zanden ander hen Waren: Nochtans en Warden 
LEMS neeh eene noch Dandere Ban De barmhertic⸗ 
met een heut Gade uptgheſloten. Ja de ſelve Die boven 
heere ge⸗ andere door oncupſcheyt / hoererje ende onbe⸗ 
tungenuiſſe · ſchaemtheyt gheſondicht hadden / worden na⸗ 

melick tat beteringhe geroepen· Want dat ver⸗ 
bant Blijft/ ende fal eeuwelick onverandert blij: 

Plat. 8051. ven / dat Godt met Cheriſto den waerachtighen 
Salomon / ende met aile fijne leden ghemaeckt 

2. Sam.7 · Beeft/met defe Moorden : Iſt dat fijne kinderen 
mijn Det verlaten/ende in mijne oagdeelen niet 

Teen wandelen: ift Dat fp myyne rechtvrerdicheden 
ontheplighen / ende myne gheboden niet en hou 
den / ſod fat ick hare ongherechticheden met 
een roede / ende hare zonden met ſlaghen ber: 
facchen : maer mijn barmhertichendt en fat 
ick van ben niet wech nemen. Epndelich/ 
Xp worden door de oden der Articulen Des 
ghelooſs vermaent / datde verghevinghe der 
zonden fonder ophouden isin De Ghemepnte 
Cheiſtie: want nae Dat de Ghemeynte gheftelt 
is / ſoo wordt de verghevinghe der zonden daer 

andere: bp gheſtelt. 4 3 
Bere 28 Sommighe zijn wat voorſichtigher / ende 
Bepwittige dewnjle fp ſien dat de leeringhe NPovati met ſoo 
Eene is graate clacrhendt der Schuftuere mederlepdt 
Daers bant WADE / ſoo ſegghen fp niet dat alderlep zonde 
upede Ber onverghevelickis / maer de overtredinghe der 

Teghen⸗ 
woruge 
ban eenge 

Epum, Wet Die permant wetens cf willens doet · Maer 
feu. als fp alſoo ſpreken / ſoo en laten fp gheen zonde 
Antwoort verghevelick / dan als erghens dao? onwetent⸗ 
ghenomen hept ghefeplt ige Aaer dewyle de Heere in de 
weercsigje Wet beeft ſommighe facriftcie berordent / om 
der ofſer⸗ de zonden der gheloovigen die \uillens ghefchiet 
DD oor 3HN/te Berfaenen / ende ſonunighe am de onwer 
bhevemen tentheden: wat grooter ongeſchickthept ift dat 
bau ve fame men der zonde Die willens geſchiet is / geen herz 
anne ſoeninghe en laet? Ick ſeoghe dat aleen dinck 
3 Anemooyt Claerder en is / dan dat de ren ghe offerhande 
gcuomen Cheiſti crachtich ig tot vergheuinghe der zonde 
—— Heplighen / die willens gedaen zyn: dewyle 
Bavios, De Heere dat heeft Dao? vieeſchelicke offerhan: 
Ber arrie Den ghelyck met feghelen betuycht· Woven dez 
arden, Det fem wie foude connen David ontſchuldigen / gee 
Eerens lich of hp door onwetenhept ghefondicht had: 
Despar De / de welcke in de Wer (aa ſeer gljeleert was? 
Pers Ben. t DifteDauid niet wat grooter zonde overfpel 
atis, Wasjdiefe dagelicx in andere ſtrafte? Meynden 
33de 26, DOC De Voowaders dat Get eẽ behoorlic werck 

Was haren broeder te dooden Laddé de Corin⸗ 
fre tegens then foo guatich gheleert dat fp mepnden dat 
Wwozpmge Dertelhept/oncupfchept/hoererije/haet ende ſtrijt 
Ber Aava Gode belaerhde £ Petrus die faa neerſtichlick 
nomes vermaent was/ wifte hp niet wat grooter zon- 
Dent Bavc- De tet Was ſyne Meeſter met eenen cedt te verz 
ten/ welcke (alien? Soo en laet ong dan der barmhertichept 

39 
t Mie Tact: 

eten kanpe Code die haer fag mildelick bewijft / door onfe 
openbare booſhent den wech niet taeflupten. 
boetheerz 29 + {Det en is mp niet verborgen / dat de aude 
DEDPE Lccraers uptgbelepdt Gebben / Dat de zonde Die 
gemact daghelicx den gheloovighen vergeven worden / 
ſoude aes zijn lichte zanden / alg Die upt fwachhepdt des 
gaanest vleeſchs over comen : ende Bat fh hielden dar De 
“tut Openbare beteringhe die doe voor ſware zanden 
Woo:t/ gheenſrht wert / niet en machte meer Dan cen: 
fe — mael gebrunckt wordẽ niet meer dan de VDoop · 
Bene uiste 7 Welck gevoelen niet en is alfa te nemen / qe 
tept, Iek of ſy den ghenen die na de eerſte beteringhe 

Het III. Boeck. Fol.196; 

1. Neg. 8.46. 
2. Par · 6.65. 
Pꝛob. 20.90 

Eccl. .20. 
1. Joau · I. do 

ſtren⸗ 

* 7 zE ichepte 

en worde door deoefhept : gelijck wy boven —— 

Het tweede Capittel. 

Verghelijckinghe der valfcher Ghemeynte 
met de waerachtighe. 

VV Bbebben nu verclaert hae weerdich de ore verz 
Dienft des woorts ende der Sacramenten Valinge der 

one behoort te zijn / ende hae verre wp Dien bee HEEE 
hooren in cere te houden / op Dat hp ons zp een voorgaende 
eeuwich merckteecken am de Ghemeynte te bez LCapitte 
kermen : te \veten / fou waer defe Dienft gheheel Seſert zym 
ende ongheſchent is / dat daer dao? gheene ghe⸗ 
brekẽ noch feplé des levens verhindert en Wart 
een ghemeynte te zjn. Boven deſen / dat De Die ft 
niet en wordt doo? clepne feplen alſoo gefchent/ 
dat hy niet gheacht en Wardt oprecht te zijne 
Vooꝛt hebben wy oack te Kennen ghegheven 
War feplen het zijn diemen behoort alfaa te ver⸗ 
gheven /te weten / met de welcke de voorneemſte 
leere der religie niet gheſchent en wordt / ende 
met de welcke De voorneemſte hooftſtucken der 
Geligie/ waer in alle de gelaosighe moeten cens 
zijn / niet t'onderghedruckt en Worden. Ende in 
deSacramenten zijn de feplen te vergeven / door 
De welche de rechte infettinghe des Autheurs 
niet wech genomen / noch ghecrenckt en Woet. we ſomma 
Maer foo haeft als de vervalfchinahe ende leu⸗ deſes La: 
ghen is tot in de hooftſtucken der Heligie door⸗ pitrels, Ale 
gledzongen / ende De ſomma der nootfakelichker chepr enve 
leere verdorven / ende het ghebruyck der Sacra: teugtjen 
menten ghevallen: (oa maet voorwaer de Ghe⸗ beerjehen/ 
mepnte vergaen / even gelijck het met des men: Boen Bee 
ſchen leven gedaen is / als De kele is afgeſneden / mepntee 
oft Be borſt dootlick gewont is · Ende dit wort 
claerlick beweſen upt de woorden Pauli / als hp 
leert Dat De Ghemeynte is ghefondeert op de 
leere der Apaftelen ende Propheten / waer VIN Ephef. 2,20 
Cheiſtus ſelve De upterfte hoechfteen is. Iſt dat Dalfchept 
het fondament der Ghemeynte is De leeve der anneerde 
Prapheten ende Apoſtelen / Door de welche den orver- 
gheloovighen gheboden Wardt dat fp haer fa: balfchte lees 
Leigept in Den cenighen Cheiſto ſtellen: hoe (alde rpsipro niet 
tinmmeringe der Gemeynte connẽ langer ſtaen en 5 in 
als de leere wort wech A Doa ift ed ſwanghe · 

„Mk UJ noa: 



Cap.2. 

naat dat de Sheniepnte valle waer Die famma 
Der Keligie is ghevallen / Die alleen can de Ghe⸗ 
mepute houden ſtaende · Woven defen iff dat de 

Tims waerachtighe Ghemeynte is de pilaer ende de 
vaſtichent der waerheyt / ſoo ift ſeken Dat daer 
gheen Ghemepnteenis& / Daer de leughen ende 
b Afchent Get rycke inghenomen hebben. 

Ende deſe 2 Ende Beule het aldus ig onder het Pauſ⸗ 
hederes dom / foo ift licht te verftaen wat Bhemepnte 
ouderier daer ghebleven zy. Wart woor den Dienft des 
Paufvom: aars regneert Daer een regeeringhe Die ver⸗ 
Ban vateje Beert ende van leughenen gefineet is / De welche 
bat Gee _ Det ſupvere licht eendeels uptblufcht/ ende eenſ⸗ 
waufoom Deels verſtickt. In de plactfe des Pachtmaels 
Dekerche, Des Weeren / is cen (cer ſchandelicke kerckroof 
Dweickhe- ghcomen / De Dienft Gods ig met menigherlen 
wefen wort ſamenhoopinghe der ſuperſtitien miſmaeckt: 
Baes Eper De leere (fonder de welche geen Chriſtendom en 
eenige ftuc is is gheheel begraven ende uptgeroept: de ge⸗ 
Kens mepue vergaderinghen / zjn fcholen Der afgo 

Derie erde godlooſheyt. Daerom en hebben Wp 
niet te vreeſen / dat wy Han de dootlicke deelach⸗ 
ticheyt ſoo meniger grover ſonde afwckende /3 
Bande Ghemeynte Cheiſti afgheſcheurt wor⸗ 
den. De ghemeynſehap der Ghemeynte en is 
niet in gheftelt tat eenen bandt waer mede wy 
fauden m afgederie / godlooſheyt / onwetenhept 
Gede/eft ander quaet verwerret worden:maer 
beet meer am in De vreeſe Gods / ende ghehoor⸗ 
ſgemhent der Waerhept Behouden te warden. 

Nochtans Du prijſen wel haer Bhemepnten feer groote⸗ 
peteufeer lick / op oat in de werelt heen ander Ghemeynte 
anita geften en orde: Daer nae / geljck af (pt al-ge- 
Gate kercke Wormen hadden / oordeelen fp die alle verſcheur⸗ 
endeùie an: ders der Ghenieynte te zijn / Die beftaen Lan de 
perus ae ghehaosfaemtsent Dier Glemepnte die van hen 
gengpre beſcheeven is/af te wcken:ende alle die ltetters 
In Scheur te zn / die tegen haer leere beſtaen Den mont op 
— en te Doen. Maer met wat redenen bewijſen fp hen 
SANS fofpen de rechte Ghemeynte te hebben £ Sy 

brenghen voort upt oude Hiſtorie boecken / wat 
voortjden in Italien / Pranckrijcke / ende Hi 
ſpanien geweeſt zy / ende Dat ſy de heplige God: 
vreeſende mamen Die met gheſonde leere Ghe 
mepnten ghefondeert ende opghericht / ende de 
deere feltae / ende de ftichtinghe der Ghemepnte 
met haer blact beveſticht hebben / gecomen zijn. 

Beten lof Ende dat de Ghemeynte alfoa daa? geeſtelicke 
arbepden ſp gaven ende bloet der Martelaren bp hen geep: 
ber DoW ſicht / ende deo? gheduerige ſurceſſie ofte navol⸗ 
den naem ginghe ber Biſſchoppen bewaert gheweeſt / om 
ban De vers Dat ſy niet en ſoude vervallen. Sp verhalen hoe 
ere groot Irencus / Certulianne / Ozigenes/ Au- 
havoigme Buftinus/ ci andere oude Leeraers / deſe navol⸗ 
ghe ginge geacht hebben. Maer hae fichtveerdich 

wel fander eenighe moepte Dre doen te verſtaen / 
dieſe willen een weynich met mp overleggen. 
Ick faude voorwaer onfe teghenſtryders oock 
vermanen haer herre neerftichtick hier toe te 
Werden / waert Dat ie hoopte met leeren eenigen 

Maer het voertganck by hen te doen : maer dewÿle fp de 
wort bewe: waerhent berlaten / alleenlick voorghenomen 
be hebben daa? at middel fp condens haer fake te 
van geene voorderen / ſoo wil ick allcenlick ſammige Wepz 
der weer⸗nighe dinghen ſegghen / Waer door goede ende 
Beelden Detelgefame mamien hen connẽ vander ſulcker 
pe waer: ſtricken antwerven, Cen eerften vrage ich hen/ 
hepe Cheiſti waerom fp niet oock Aphriken / ende Egypten / 
afmgeat · ende gheheel Aften voort en beengen. Te meten/ 

om dat deſe heplighe navolginge der Biſſchop⸗ 
pen / door De \uel: he ſy / ghjelels fp raemen/ haer 
U einepnte Behouden hebben / is in alle Die lan: 
den vergaan Soo ballen fp ban Daer op Dat fp 

ende fpattelich afte deſe dinghen zijn / dat ſal ick 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
daerom de rechte Ghemeynte hebbben / om dat 
fj» aam Baer cerfte beginfel acn/ niet en is onder 
Biſſchoppen geweeſt / De welche zyn fender ope 
houden / net gheduerige orden / d'cen na den ans 
deren ghevolcht· Mãer af ich hen Griecklant 
teghenworpe? Soa vrage ick hen dan wederom 
wacrom fp ſegghen datde Ghemeynte Ep den 
Griechen bergaenis /_bpde welche de navol⸗ 
ginge der Biſſchoppen / de welche alleen De eeni⸗ 
ge bewaerſter eñ onderhoutſter der Gemepn⸗ 
te is noyt en is verballen geweeſt? Sp noemen 
de Grieckẽ verſcheurders der Gemepute: mack 
waerom? Om dat fp Ban den Apoſtoliſchẽ ſtoel 
afwijckende / het privilegie verlore hebbẽ . Maer 
wat! Verdienent die niet veel meer te verlieſen / 
die ſelfs vanCheiſto sijn afgeweken! Da volſcht 
dan Bier upt/ Dat die voorwendinghe der naval: 
ginghe der Biſſchoppen pdel is / foo verre de 
naeconters de waerheyt Ehriſti / de welche fp 
behoorẽ Han de Daders, als van hant tat hant / 
ontfanghen te hebben/ niet gheſont erde oiwer⸗ 
alfcht en behouden / noch dacr in cn blijken. 

Soa ift openbaer vat de befchermers der 
Noomſcher Kerche/ haer met gheen ander dinck 
en bedeeken nach verwerren / dan daer mede 
voortiden de Joden hen felaê beſchermden / als 
haer blintheyt / godlooſheyt / ende afgaderief 
ban de Propheten deg Beeren geſtraft wert. 
Want ghelyck de Zaden op den Tempel / Cere⸗ 
monien / ende Peieſterſchap hooveerdichlick 
roemden / in welche Bingen fp grootelick meyn⸗ 
den dat de Ghemeynte gheleghen was: alſoo 
ſtellen de Papiſten tegen ons fammighe mom⸗ 
aenſichten / de welcke dickmael Berre zjn van de 
Gemeynte / ende fander de welche De Bemepnte 
feer wel can ſtaen Daeram en moetẽ wyſe met 
aleen ander argument wederlegghen / dan Daer 
mede Jeremias tegen Dat dwaes betrouwen 
der Haden heeft gefireden:te weten: Dat fn niet 
en roemen in Teugenachtige woorden / ſeggen⸗ 
de: De Tempel des Weeren/ve Tempel des Hee⸗ 
ren / de Tempel des Weeren. Want de Heere en 
bekent nergens niet oo? ſyne / anders dan daer 
fijn woort ghehoort / ende Godvreeſentlick onz 
derhouden Waat. Alſdo / hoewel de eerlickheyt 
des Heeren tuſſchen de Cherubim in den Cem⸗ 
pel was / eñ hen belooft hadde dat die ſoude ſyn 
vafte fate wefen: faa verhuuſt hp nochtans van 
Baer / ende laet die plactfe fonder cenighe benz 
licheyt / als de Priefters fijné Dienst met boofe 
ſuperſtitien vervalſchen· Iſt datde Tempel des 
Heeren die tot een eeuwighe woonſtede Gods 
gheheylicht was / heeft cannen van God verla⸗ 
ten/ ende onheylich worden / ſoo en moeten ong 
de Papiften niet dichten Dat Bod alfa zp aen 
perfoonen ofte plactfen ghebonden / ende acn 
nptwendigte onderhoudinghen ghehecht / dat 
Úp foude maeten bp die blije, die den tijtel ende 
fchijn der Ghemepnte hebben. Ende dit is de 
firt / welcken 
tot den Lomepné wan het negenfte Capittel tot 
Get twaelfſte Want de ſwacke confcientien 
Waren Daer in feer beroert /Dat de Jodẽ die ſche⸗ 
nen Gods volck te zin / De leere Des Enangclij 
niet alleenlick verworpen / maer oack vervolch⸗ 
Den. Daeromme als Gp De leere verclaert heef t/ 
faa neemt hy deſe ſwaricheut wech / ende ver⸗ 
ſaeckt dat de Joden die de waerheyt vervolgen / 
Gode Ghemieynte zijn : al waert oock ſchoon 
dat hen gheen dinck en ghebrake Dat tat de upt= 
wendighe farme der Ghemeynte ſoude mogen 
dienẽ · Ende hp fept daerom Dat fp De Geneon⸗ 
te nier en zijn / om dat fp Cheiſtum niet aen en 
nemen. Hp fpreecht oock wat claerder in den 

Sendtbeief 

Beveſtigin⸗ 
ge ban Dit 
bebojs· 

ret er⸗ 
empelen en⸗ 
de getupge⸗ 
uiſſen upc 
Jecemia 
voortge⸗ 
bracht. 
Jere. 7.4. 

zech, ⁊to.4. 

1.eg.8.12. 
2. Par · 6.2. 
Matt.5.34 

cude· 3. 214 

Paulus heeft in den Sendtbrief zot ven 
Apaftele 



Cap. 2. 

Sendtbrief tot de Galaten + daer hp Iſmael 
met Gfaac verghelckende / ſeyt: Dat daer vele 

Oe be Gemepnte zn / Ben welcken de erve niet 
toe en comt / om Dat ſy niet en zijn upt De Leve 
moeder ghebozen. Waerupt Gp oock comt tot’ 
de vergelyckinge der tweerlep Jeruſalem· Wãt 

@ro.2223 abelijch de Wet is gegeven op den berch Sina, 
_ Efaiz3. ende het Euangelium upt Jeruſalem gheco— 

Platsor men: alfa zijn Daer vele Die Dienftbaerlich ghe⸗ 
groene goser ende opgfevoedt sijnde / niet en tafelen 

te roemen dat fp kinderen Gods / ende der Ge: 
mepnte zijn + jae fp verachten hooveerdelick de 
oprechte kinderen Gods / hoewel fp ſelve niet 
anders dan baſtaerden en zijn, JPaer dewijle 
wo hierenteghen haozen Dat eenmael mt den 

Geiszr.ro. Wemel Gercondicht ig : Worpt upt De dienſt⸗ 
maecht ende haren Sone / foolaet ons op Dit 
onveranderliek oordeel betrouwende / hare 
onverftandighe roeminghen flerchelick verach⸗ 
ten. Pant ift dat de Papiſten willen op De unt⸗ 
wendighe belijdinghe hooveerdich zyn / Iſmael 
was aack beſneden: Iſt dat fp de outheyt booze 
enden / Iſmael was de eerſt· gheboren / ende 
wy fien nochtans dat hp uptgheworpen Woet. 
Iſt datmen de oorſake foecht/ Paulus heeft Die 

Bomoó, beteekent / te weten / dat geene tat kinderen gez 
rekent en wordẽ / anders Dan die upt het ſupvere 

Wet Mala: ende oprechte zaet der leere geborẽ zijn. Pa dere 
ries: reden verfaect Bod hem ſelven aen de godlooſe 
zc Priefters gebondt te zijn/om Dat hp met haren 

vader Leut een verbont gemaeckt heeft / dat die 
hem ſonde cen Enghel ofte uptlegger weſen: jae 
haren valſchen roem beengt hy wederom tegen 
hen / door den welcken fp pleghen tegen de Pro⸗ 
pheten op te ſtaen / om Dat de \wecrdichept des 
Prieftersichaps was in fanderliche weerde te 
hauden. Dit laet hp gheerne toe / ende op defe 
conditie kjft hp tegen hen / om dat hp berept 
is fijn verbandt te houden : macr De wijle fp op 
d'ander sijde het verbant verachten/faa verdie⸗ 
nei fp berftooten te worden. Siet Daer Wat 
cracht De ſucceſſie ofte navolginghe Der ouderen 
op de kinderen heeft / ten zp Dat De kinderen oock 
eendrachtichliek hare ouderen in rechte bedie 
ninghe haers ampts nae volghen: te weten / fp 
is ſo crachtich dat de nacomers haer eere verlie⸗ 
ſen / ſoo haeſt als fp overtuvcht zijn / Dat fp van 

Dt den Baren oorſpronck zjn afgheweken · Ten zy mo⸗ 
Suange-⸗ gelick dat die booſe vergaderinge die Chriſtum 
en beeft ter doot gebracht / meerdich was Gods 

ig nae bele Godfaliahe Peieſters ghecamen:fac 
om Dat van Yaron aen rot hem toe / een gedue⸗ 
righe ende ongebroken ſucceſſie afte navolgin⸗ 

z Met een ghe Der Prieſteren geweeſt ig. Maer dit en can 
reden ghe⸗ ſelfs in gertſche rjcken niet gheleden worden / 
namen ban Dat de weeede typrannie Caligule , Neromis, He- 

Eycken liooarali, ende dierahemcke / foude een oprechte 
ende behoorlicke ſtant der Politifcher regeerin⸗ 
ghe zijn / om Dat fp zjn in der Bruten / Scipio⸗ 
hen/ende Camillen plaetfe ghecomen. Doorne: 
melick in de regeeringhe der Ghemeynte is het 
een ſeer lichtveerdich dine / Batmen de leeve ach⸗ 
terlatende / de ſucceſſie ofte nacominghe ftelt in 
De perſoon alleenlick· Oock en hebben de hepli⸗ 
ge Leeraers (de welche fp ans t onrechte tegen 
Werpen) gheen dinck min voorghenomen / dan 
Dat fp fouden hebben willen beiunten / dat daer 
alom als dao? ervelick recht / Gemeynten wa⸗ 
ren waer aïtijts in der Biſſchoppen plaetfe zijn 
wederom andere Biſſchoppen aeftelt geweeſt. 
Maer dewyle het ſonder twijſel was / dat Lan 
den beginne aen/tot Dier tijt toe / geẽ Dine in der 
Eeere verandert en wag / ſo Gebben fp genomen 

"3e Gemepnte genaemt te wordẽ / om dat Caiphas 

Het IIII. Boeck. Fol.157. 
dat om alle nicu\ue dwalingẽ te wederleggẽ gez 
noech was / te wets / dat hare tegenſtryders die 
Leere bevochten die van de Apoſtelen aen een⸗ 
drachtelie gehoudẽ was · Sy en moeten dan niet 
meer ſoecken ong te bedriegen met den naem Der 
Gemepntede welcke up; gelijck het betaët / in 
eere houders Maer als fp comen tot de beſchry⸗ 
vinghe der Blemepnte / foa en moden fp niet 
Alleenlick verwerret / maer ſteken oock vaſt in 
baren ſlyck: want fp fellen cen fchandelicke 
hoere / voor De heplighe beupt Chriſti Ende op 
Dat fp niet ong ooch Daer mede en bedriegen / ſoo 
laet onder andere oock Defe bermaninghe Au⸗ 
guftini ong te Gulpe comen: want ban de Ghe⸗ Ad vincens, 
mepnte ſchrvende / fept hp: Sp is de ghene die Eriſt. as. 
famtijrg verdupftert/ ende daa? de menichte der 
ergberniffen alg met wolcken ghedecht wort: 
ſontits doo? vreedſaenihent des tits gheruſt 
ende Baj ſchynt: ende ſomthts wan de bloet der 
verſoeckinghen ende verdrückinghen overdecht 
ende beroert wordt· Hu beengt erempelen voort 
dat dickmael de alderftantvaftichfte pilarê ont 
des geloofs wille gebanmen/ ofte m de gantfche 
werelt verborghen zijn. ; 
4 Op defe felve wife quellen ans te deſen tijde maerom't 
De Papiſten / ende verſchricken de owwerſtandi⸗ is a! te der⸗ 
ghe met den naem Ghemepnte / Daer fp noche ESHA, 
tans Dootlicke panden Eirifti zijn. Daeram boo:wen: 
of ſy ſchoon den Lempel/het Priefterdom/ende den over⸗ 
Andere dierghelcke momaenſichten / ende pdele werke 
ſchijnen ons teghenworpen / foo en moeten Wp en ie vaer 
nochtans dao? defe pdel cierlickhept / doorde Bove _ 
welche De ooglen der flechten mentchen ter Str, 
ſtrickt worden / ons niet laten bewegen/ foo dat woz, 
wp fouden Die bergaderinge Hoo? cen Bemepn: 
te aennemen / in De welcke Gode woort niet en Leden/ges 
is · Want dit ig een ceutwich teechen/ Daer mede werpen Ure 
enfe Heere de fijne gheteechent Geeft.* Die (fent ken eran: 
hp) upt de waerhept is/ die hoort mijn femme, ende Pauu. 
Item / f Ick ben de goede Werder ende bekenne } Fean 23. 
mijn fchapen/ ende worde van de mijne bekent. 3 Foan, roe 
t Alijn fchapen hooren mijn femme / ende ick 14. 
kenfe / ende fp bolghen mp nae · Hy hadde wey⸗ | Joan, ros . 
nich te voren gefept/ dat de fchapen Garen Wer: * 
det olgen/am dat fp fijn ſtemme kennen / ende 
dat fp eenen vreemden niet na en volghen / maer 
van hen alien / am Dat fp Der vreemder femme 
niet en kennen. Wat rafen wy dan te vergheefs 
in de onderſoeckinghe det Ghemeynte / dewijle 
fp van Eheifto met een ontwfelick merck gez 
teechent is / het welcke alomme waer het is / 
onbedrieghelick bewift dat daer een Gemeynte 
Cheiſti is · Ende ſoo waer dat teecken niet en 
is / daer en blckt niet dat een waerachtich be⸗ 
wijs der Gemeynte can weſen· Want Paulus prezzo 
verhaelt dat de Ghemeynte ghefondeert is miet 
op menfchen oordeel / noch op Prieſterdommen / 
maer op De leere Der Prꝛopheten ende Apoſtelen. 
Ja men moet eer Ferufalem vã Babplon/ende 
de Ghemeynte Chifti van de oproeringhe des: 
Dupbelg doo? dit onderfchept bekennen / Daer 
mede fp Chriſtus ban malcanderen onderfclhepz 
den heeft / ſegghende: Wie upt God is die hoort Joau.ð 47. 
Gods woort, Daeromme en hoort ghy Gods 
woort niet / om Dat ghy upt God niet en zijt. 
Fn fomma / Dewijle de Bhemepnte het riche 
Cheiſti is / ende dewile he niet anders en re⸗ 
gneert dan Doop fijn Woost: fal pemant twijfelen 
dat die Woorden leughenachtich zyn / met de 
welche het rycke Cheiſti ahedicht wort fonder 
fijnê ſchepper / dat is/ onder fijn heplige woort / 
het welcke hem de hepliahe Schaiftuere voor 
eenen feepter toefch2ftt t“? : 
Nu dat fp ons met verſcheuringe eñ ketterie 

beſchul⸗ 

3 · Met Au⸗ 
guſtini au⸗ 
tozitepte 

fal.45.4, 
eb2,1,8, 



Cap:r. 
apenerept beſchuſdighen om dat wy ander leere gheven 
3unde de er Dam fp pende Garen wetten niet ghehoorſaem er 
genog ie —— gaa © — * 

den om te bidden / doopen / ende het Nachtmae 
Ke hucceftie, up te Deelen/ ende tat-andere heylighe veffenin⸗ 
fo wort iu gensdit ig wel cor (eer ſware befchuidinge maer 

——— — tegenwor⸗ ſchermige HO n — z 

punge, wast fcheurderg der Gemeynte / die tweedracht ma: 

— en wanden en je deſe is met twee banden ghebonden 
han — te weten / met de eendrachtichent in de gheſonde 
Rd _ deere / ende met De broederlicke liefdes. Zaerom 
rie/merven Macht Auguſtinus vuſſchen de Vetters ende 
argument verſcheurders der Gemeynte / Die onderfchept/ 
geome  *atode etter de bptechtichept des gheloofs 
febzijvinge, met valſche leeringhen vervalſchen: eñ dat de 
foo welupt verſcheurders ſontyts ooch een gelekt geloove 
Yuguftino hebbende / den bant der gemeynnſchap afbreken. 
bentiepe Maer men moet dock aemnercken Dat deſe ver⸗ 
Schurt, eeninghe der liefde / alſoo is im De eenichept des 
» Lib.quxf. ghelodfs ghelegen dat fp het begin / eynde / ende 
Ayan Seth epndlick de eenigen reghel moet zijne Daerom 

ſcoo Wanneer de eenichept Der Ghemennte ons 
bevolen ende aengepreſen wort / ſoo moeten wy 
ghedencken dat daer: mede ghefept wort / als de 
herten in Cheriſto eendzachtich zhn :/-dat Daer 
pock onſe willen met önderlinge gonfte moeten 

Epher. 45. in Chriſto vereenicht zijn · Daeromme als Pau: 
lus ous tot de eenicheyt vermaent / ſo neemt hj 
voor eert fondament dat Daer een God / een Ge 
loove /ende een VBoop is · Tae foo waer hp ons 
teert / het ſelve te ghevoelen /ende het ſelve te wil 
len / voo ſtelt hu terſtont daer by / Gn Cheiſto / of⸗ 
te / na Chꝛiſtum: daer mede te kennen ghevende / 
dat de vergaderinghe die bupten Gode heplige 
woot geſchiet / is een bende Der godlooſen / ende 
niet eenn vergaderinghe der ghelaavighen: 
6 Cppeianus oock Paulum navolgende / be: 
leyt de fonteyme de gantfcher eendzachtichept 
der Ghemeynte / van het eenighe Biffehapdon: 
Cheiſtu ende fept Daer nae: Haer is een eenighe 
GBhemepnte / de welcke Dao? den waſdom der 
bruchrbaerhept/Wwijt ende breet ſtreckt: ghelyck 
de Sonne veel radien / maer een licht heeft / ende 
de boom veel tacken / maer cen bal heeft / het 
welcke app Den vaften wortel ghegront 8 Eene 
als upt cen fontepne vele beken vloeyen / hoewel 
Daer daa? de overvloedicheyt fchijnt een me⸗ 
nicht uytgheſtort te zijn /- {oa blyftnachtans 
eenichept m Den oorſponck · Iſt Dat pemant 
wil een vadie der Sonne afbeet van den licha⸗ 
me der ſonnen / de eenbept en lt gheen afſcheu⸗ 
ringhe· Beeeckt eenen tack af van den boom / 
als hy af ghebroken is / foo en can hp niet upt 
ſprußten· Stopt een beke af ban de fontepne/ ſy 
falafgeftapt zynde / berdorren. Alſoo oock wort 
de Gemepnte / met des Weeren licht overgoten 
zijnde, de gantſche werelt over gheſtreckt: ende 
hetis noehtans een licht dat alomme uptahez 
ſtort wort gen conde niet beguamelickers 
ſegghen / am die onfchepdelicke vereeninghe upt 
te Daueken/ de welche alte de leden Chriſti onder 
malcanderen hebber. Op ſien / hae dat Gp ans 
altjts wederroept tot het hooft. Ende fept dat 
de ketterien ende ſcheuringhen daer upt camen/ 

om dDatmen tot den oo2fpronchk ende fontepne 
# Maerupt niet weder en keert / noch het hooft en ſoeckt / 
Dat binckt / noch de leere Des hemelfchen Meeſters en bez 
batde Dare waert. Aaetſe nu gaen ende roepẽ Dat wyliet⸗ 

ende 5e 

— 

Dit ſelve 
wort met 
de authozi⸗ 
rept ban 
Cypriano 
bebeſticht · 
De fimpli- 
citate præla- 
torum, 

bec Papie ters zyn / om Dat op van Gare Ghemeynte zijn 
—— afgheweken: daer gheen ander oorſake der ver⸗ 

vreemdinghe gheweeſt en is / dan deſe eenige / te 
wetẽ / om Dat ſy de ſupvere belndinge det Waer: 

Weerden € 

zun . 

Van de uytweadighe middelen der falicheyt, 
heyt gheenſins en connen lyden. Ick fmijge dat 
ſp ons met grouwelicke verbamingen hebben 
upt gedreven: daor het welche alleen Wp noch⸗ 
tans ghenoech ontſchuldicht zijn / ten zp dat fp 
gaek willen de Apaftelen met verfcheuringe bez 
ſchuldigen / want Wp hebben De ſelve fake, Chri⸗ 
ſtus (ſegge ich) heeft ſynen Apoſtelen voorſent 
Dar fp fauden upt de Synagoghen verworpen 
worden / om ſhynen naem. Ende de Spragagen 
van Be welche hp ſpreeckt waren doe gehouden 
voo? opzeebhte Ghemepten.  Daerom de\vijle 
het openbaer i8/Dat wp uptgeworpen zijn / ende 
wp berept zijn te bewiſen / dat het am de naem 
Chaiſti gheſchiet is fan behoortmen voorwaer 
van de fake eerſt te onderſoecken / eermen pet 
van ans int goede afte in het quade oordeele· 
Maer is het Dat fp.alfoo willen / ich ſchelde hen 
geerne dit quite:want het is mio ghenoech dat 
up hebben moeten van hen af wijchen / am tot 
Chriſtum te komen: 
zi ARaer ban wat weerde wy behooren afte De Leane men 
Ghemepnten te achten / Bie van de weeede tpz fat de Daz 
rannie des Faamfchen Afgods befere zijn / dat 
fal noch Klaerder moden / iſt dat wyſe bergelije vaer voo: 
ken met de oude FPfraelitifche Bemepute / ghe⸗ Houden, gee 
lyck fia bn De Propheten afghebeeldet is Daer —I — 
Was doe bp de Zaden ende ſraeliten een waer⸗ gische wricz 
achtighe Ghemeunte / doe ſy het verbont Gods ke tot de ſu⸗ 
bewaerden / te weren / doe fp door De weldaet HELDER, 
Gods die dinghen hadden /in de welche De Gez zerie onder. 
mepnte gheleghen is · Sp hadden de leere der rcobeam 
waerfgept in de Wet / eñ de Dienft Der Wet was lswwer 
den Priefteren ende Propheten beaten, Sp "Ie 
waren doo? bet teecken der befnijdinghe tat de 
Lelie aenghenomen / ende door de andere Sa: 
cramenten worden ſy aheoeffent tot beveſtinge 
haers geloofs · Het is fander twyjfel Dat dae ha⸗ 
ren geſelſchappe die lof toe quam / met de welc⸗ 
ke de Deere de Ghemeynte gheeert heeft: Maer 
als fp de Wet des Leeren verlatende / zijn ver⸗ 
aert ende tot afgaderie ende ſuperſtitie afgewe⸗ 
Ken / (oa zijn fp eenſdeels ban dat Laordeel ende 
peivilegie afghevallen-IDant wie faude beftaen 
der naem der Bhemepnte dien te ontnemen /bp 
de welche Godt de predikinghe fijns woorts/ 
ende de onderhoudinge der Ghemeynte geftelt 
Geeft Wederom wie ſonde beftaen ſonder upt= 
neminghe der vergaderinghe Gemeynte te noe⸗ 
men / daer het woort des Weeren openbaerlick 
ende vryelick verreden wort? Daer De Dienft De 
welcke De voorneemſte zenuwe / jae ſelfs De ziele 
det Gemennte is / geſchent Wot. 
8Maochte pemant ſegghen / Hoe dan ? was woedanige 
Dan onder de Joden geen deelken der Gemeynte doe ter rjt 
meer nae Dat fp zijn tot afgoderie afghewekent de Alfraehie, 
Dier op ift licht te antwoorde. WE cerften ſegge zn seimeerr 
ic Dat ſelfs in de afwyckinge zijn fammige gra⸗ zjn. 
de geweeſt · Wãt np en ſuſſẽ niet ſeggẽ dat des 
volcx Gude eñ des volcx Iſrael zijn ghelyck gez 
weeft ten tijde Doe fp bepde Lan dE recht Godſ⸗ 
dienſt zijn afgeweken. Doe Herobeam teghen ; 
het openbaer verbot Gods de kalveren maeche „5,5 
te / ende een ongheoorlofde plactfe tat Der felver z.neg,r7, 
aenbiddinghe heplichde- / ſoo heeft hp De teligie 16, 
gheheel vervalſcht · Maer de Gaden hebben hen 
feltven met gadloofe ende fuperftitieufe zeden bez 

Keden / 
Wactonte 

geanó,2, 

cd 

fimet / eer fp Den ſtant in de uytwendighe forme 
der religie verkeerdelick veranderden: Want 
hoewel fp ander Fechabeam nu vele verkeerde 
ceremonten hadden int ahemepn aengemamen? 
nochtans de\uijle de leeve Der Wet / eñ het Prie⸗ 
ſterdom / ende De ceremonien / ſulcke als Gad 
ingeſtelt hadde / te Jeruſalem bleven) fo hadden. 
de Godſalighe daer eenen verdragelicken — 

er 

zejDaterosrd 



Cap.2. 

Ber Ghemeynte · Maer by de Iſraeliten en is 
de false niet verbetert cat het rycke Achabs toe / 
eñ doen is ſy aac met erger geworden. Die daer 
na gekonen zyn tat de verwaoeſtinghe Des rjcr 
toe jn eenfoeels Achab getije geweeſt / eñ cent: 
Deels (Doe fp wilden Wat beter zijn / zijn fp het 
erempel Ferobeam na gevolcht: maer ſn zyn al 
le te gein he gadloos ende afgaden· dienaers gez 
weeſt · In Gidea hebben dichmael menigerley 
verander nge geweeſt / dewhyle ſommige Lent 
genden denſt Gods met valſche ende gedichte 
fitgerftitien veraeerden / ſamnige de verdorven 
Keligie weder opeechteden / tet Dat ten eunde 
gac De Prieſters den Lempei Gods met onhen⸗ 
tige ct grorwelicke reremõnien beſmet Gebben. 
9 Wetaennu / tact de Papiften have gebre⸗ 

ie kemmeic Ken foo feer decken alſt hen moghelick is / ende 
Dazde [Jas verſalien iſt dat ſy comen/dat de ſtant dee Beltz 

OEREN gie miet alſoo by ben vervalſeht ende verdorven 
ata feons Gis / ghelyck he was onder Jerobeam in tet 
tordegen  Fracheitehe rijce. Ja fp heben grover afgo⸗ 
meradae Derie / ende en zin niet een Bap? fimuerder in de 

Baer unt 

Berenen  leeve/ift dat fn niet aac ſelfs Daer in onfupverder 
willen en zn God ja ooc alle Die eenich verſtant heb⸗ 
owuighen · hen / ſullen mjn ghetuyghen weſen / ende De fake 

ſelve geeft gherupgeniſſe / dat ick hier niet meer 
@tweenin: en fpeehe dan De waerheyt. Nu ais fp ons Wil 
gen epficgen len tarde ghemeyn chap haerder Ghemeynte 
(eva du dwinghen / ſdo euſchen fp twee ingen van ons: 
Chaſtenen gen eerſten dat wao in aile gare gheveden / god 

dienſten ende “ceremanten gemeynſchap heb⸗ 
2, ben: ten aderen / dat wp Gen alle eere / macht / 

ende furifdietie toeſchrhyven / Bie Chriſtus ſyn⸗ 
Antwaat Der Ghemepnte gheeft · Aengaende het eerſte / 
toer dek belierme Dat alie de Propheten die te Jeru⸗ 

falen vaart doe de fake der religie Daer ſeer ver⸗ 
Dazen mas / miet en hebben ap enghene plact: 
ſen offerhande gedaen / noch ſonderlicke verga: 
der nghen ghehouden / om te bidden Berfchep: 
den Bau de andere. Want fp hadden Gods be 
Bel / aaa? Het welcke hen gheboden Was in der: 

Eroù, 29,9. tempel Salomons te vergaderen : ende hoewel 
de Levitiſche Peieſters Die eere niet weerdich en 
Wart machtans dewyÿle fp van Gad verordent/ 
ende noch niec afgheſet en Maren / faa wiſten de 
Propheten dat Dre noch met rechte haer plaetſe 

Het voere Beelden. Maer fp en Warden tot gheenen ſuper⸗ 
uaemfte ſtitieuſen dienſt ghedwonghen / het welcke het 
Doe voorneemſte in deſe ſake is ja ſy en namen geen 
gaerom dinck aen Dat Ban den Heere niet verordent en 
Barwpbp Was. Maer wat iffer ghelycx bp De Papiſten? 
en uptz want wy comen nau eenige bergaderinge met 
me DEE, ben honden onder ons met openbare afgaderie 
ber papie te befmerten. Poorwaer de boogneemfte bant 
fren niet en haerder ghemeynſchap is inde Miſſe / vande 
Doeser, welcke Wp ons als van den aldermeeften kerck 

roof vergrouwen. Ende of dit te rechte of licht⸗ 
veerdichlick aan ons gheſchiet / Dat ſullen wy 
ergens ſien. Het is nu genoech dat wy bewyſen 
Dar in deſen deele onſe ſake anders is / dan voor⸗ 
tijden der Prophetẽ was / de welcke of fp ſchoon 
offerande deden mer de godlooſe / fa en worden 
fp nochtans niet bedwonghen eenighe ceremo⸗ 
nien te fien ofte te ghebruscken / anders dan Die 
van Gad inabefteit Waren, Ende ift dat Lup 
willen een gheſyck exempel hebben / laet ong dat 
nemen wt Den vice Iſrael. Ja De ordeninghe 
Icrobeam as aack de beſnyd nae onderbou 
den / ende Daer geſchieden offerhanden: De Wet 
was heplich gheacht / Dee God wert aengeroez 
pen den Welcker fj: van De Daders geleert had 
den ; maer am de ghedichte ende verboden cere⸗ 
moten verwerpende verdoemde Gas al Wat 
Daer ghedaen wert Hact nu eenen Pzophete 

1.Gege 12 
31. 

Het 1 III. Boeck, 

derdanichent ende gehoo 

Fol.r98. 

ofte eenigen Sodſalighen man voertbrenghen / 
Die eenmael heeft in Beret aenmeseden afte ofz 
ferhande gedaan Want ſu Wetten Dat to dat 
niet en canden een / ſonder hen Gelaen met 
eenigen kerckroofte beſmetten· Da fien wy dan 
Dat de gemeynſchap der Bhiemepnte niet eñ bez 
hoort fa Berre ze ſtrechen / dat pie fouten moe⸗ 
ten terſtont na volgen/ waert Bat fn tar orhen⸗ 
ligge ende beſmerte ceremmanien af uche. 
ro Daer teghen het ander ſtryden van noch 
feerder & Wamt als de Ghemepte ap dee wijfe 
aenghemercht wart / dar wo moeten haer oor⸗ 
Deel in eerde hauden / haer autoritept aen nez 
men/ hare vermaninghen haaren / deo? Gare cas 
ſtydinge beweecht worden / ende Baer gemeyn⸗ 
ſchap atlefing anderhouden: ſoo en maaien ap 
hen gheen Ghemeynte toe taten / fender tet an: 

ꝛſaemhent gedrongen 
te worden · Nochtans ſullen Wup hen geerne tac 
gheven / dat den Zoden ende Iſraeliten is Lan 
De Proypheten haers tits toeghelaten geweeſt / 
doen de religie in gheſycken ofte oock in beteren 
ſtant bp heit was · Wp ſien heu He Propheten 
alomme roepen / dat het angepliaije tſamen co⸗ 
minghen zyn / ret De welcke men niet meer en 
nach oger een comen / dan Sod verkfken. Ende 
voorwaer iſt dat ſulcke vergaderinghen Gie: 
meynten vaaren/ ſo volcht daer unt Dar Helias/ 
Micheas /eñ diergelcke in Arael / es Cſaias / 
Jeremias / Oſeas / ende andere ſulcke in Ju⸗ 
de / zyn Bm De waerachtige Bememrte vreem⸗ 
be gheweeſt / de welcke van de Propheten einde 
Pꝛieſters / ende van het volck Haers tits ſeerder 
ghehaet ende verſmaet waren / dan eenige onbe⸗ 
ſnedene · Waren Die vergaderingen Ghemeyn⸗ 
ten / ſoo en was de ghemeynte niet een Bilaer 
der waerheyt / maer een verſterckinge der lenge: 
nenmoch een tabernakel des levendigen Bars, 
maer cent afgoden hupse. De was hen dan noo: 
Dich ban de gemeynſchap haerder vergaderine 
gen af te wcken / de welche niet anders en Was 
dan een goddelſooſe apraer tegen Gad. Op defe 
ſelve wyſe / iſt dat pemant De teghenwoordighe 
vergaderingen der Papiſten / Die met afgode⸗ 
rie / ſuperſtitie ende goddelooſe leere beſmet zyn / 
voor Ghemepynten acht / in Ber welcker volo⸗ 
men ghemeynſchap cen Cheriſten menſche ſoude 
moetẽ blyven / ende met haer leere eendrachtich 
zyyn / die dwaelt ſeer Want iſt dat fp Gemepu⸗ 
ten zijn/faa Hebben fp oock de macht der fleurez 
len· Maer de ſſeutelen en connen Lan het woort 
Gods niet geſchepden zijn / het welcke van hen 
verjaecht is. Boven defen ift Dat fp Gemeynten 
zijn / ſoo ts dele belofte Chriſti bp hen crachtich: 
Zoo wat gp bint / ett · Maer Bieventegen bETz _smare,r5 
bannen fp van haer ghemeynſchap / alte de gene 19sende 15e 
die ongeverfdeliek beltjden dat fp dienſtſmech⸗ s · 
ten Cheiſti zijn. Soo is dan de belofte Chriſti goan. 
pdel/ ofte fi en zijn vnuners na dit aenfien gee⸗ 
ne Blemeputen. Epndelick / Baar den dientt he paufs 
des woorts / hebben fp ſcholen Der godloo hent dan er- 
ende putten ban allerley dwalinghen · Daerom aentlick 
zijn na defe wije heen Ghemeßnten / ofte daer Bep, 
en fat gheen teecken meer efen / waer daor de genseme 
behooricke vergaderinahen Der gheloobighen tazoen ſoo 
moghen ban de vergaderinghen der Curcken stp 
onderfeljepden vuurden. el 
rr + Nochtans gese voorthden onder de Jo⸗ ver zercheir 
den ſomnighe fanderticke dinghen waren / Dig & ka 
der Bhemennte toe quamen / alſoo en beenen —— 
wy oock heden Den Papiſten Die litteeckenen oock tegen 
der Eheneynte net / die wa He verwoeſtinghe — 
der Bhemepnte daer noch zijn Door Des Hceren oan aan 
wille oberghebleven. De eere hadde eenn 

U1ttwoort 
73 DE twer⸗ 
De begeerte 
Oer Papi⸗ 

frei: Di 
haer derge⸗ 
dernge voc 
een Kercke 
zu ofte meis 

Eſai · 1. 

1. Tim · 317 

— ien) 

ae chriſt. 

fb 



Cap.3: 

en. 1750 ſjn verbondt met hen ghemaeckt: ende dat is Gen 1; 4 { 
enve ze, 16. meer ap fijns ſelfs vaſtichept ſteunende / ende te 
Deut76. ghen haer godlooſheyt ſtrydende / bleven ſtaen⸗ 

Be/ dan van Gen bewaert gheworden · Daerom 
is het verdont des Heeren door de ekerheyt ende 
ſtantvaſtichent der goethept Gode daer ghe⸗ 

Zom33. Bleser: ende fijn ghetrouwichept en Geeft dao? 
haer ongetrouwichept niet connen verhindert / 
noch te niete gemaeckt worden moch de Beſny⸗ 
dinge en heeft door haer onſuyvere handen niet 
cannen aſſoo onthepticht worden / dat het niet 
mede eenn waerachtich teechen ende Sacrament 
deg ſelben verbant en bleef. Daerom heeft de 
Heere de kinderen die hen geboren Worden /fijne 
kinderen ghenaemt z De welche Gen niet toe ent 
guamen / anders dan Daar Den ſonderlicken ze⸗ 
ghen. Alfoa dewyle de Deere fijn verbont in 
Branckryck / Italien / Duptfchlant/ Hiſpanien 
ende Enghelant/ete. geſtelt heeft: hoewel de ſel⸗ 
ve landen Daar des Antechriſts reede tpzannie 
verdacht sijn / ſoo beeft hp nochtans om Dat 

Ghelijck ſyn verbont (oude onveranderlick Blijven / ten 
U epe Eerten den Boop daer bewaert tat een ghetup: 
andere gheniffedes verbonts / de weleke Doo? fijnen 
foumigte mont ghehenlicht zijnde / ſpt alle menſchelicke 
Sper: godloo hept / zyn cracht beljoudt. Daer na Leeft 

hp dock daa? ſyn voorſieninghe ghemaeckt / dat 
Daer dock noch ander overbſyfſelen bleven / op 
dat de Ghemeynte niet gantſchelick en vergin⸗ 
ghe· Ende ghelyck dickmael alfao hupfen neder 
gheworpen worden / Dat de ſondamenten ende 

Ende is al⸗ De vervallen ffucken blijven) alfoa hoewel Hod 
fovekvult om de ondanchbaerhept der menfchen te ſtraf⸗ 

fen Die fijn waart verachteden / heeft een grou 
datden walicke verdruckinghe ende afworpinghe laten 

-_ntecizitt gheſchien / faa en Geeft hy nochtans niet ghele⸗ 
fitten (alin Den/dat de Antechriſt fande jn Bhemepnte at: 
pel Goos, fate neder worpen ende raſerien / dat daer niet 

ban oper en bleve. 
Het Pauſ⸗ 12 Daerom hoewel Lup den naem Der Ghe⸗ 
bomen mepnte niet en \willen den Papiften enckelick 
namesan toe laten / foo en verſaken Wop daerom niet / Dat 
Herckeniet bp hen eenighe Ghemeynten zijn: maer wy kij- 
—— gen alleenlich Ban den waerachtighen ende bez 
Albo _ faaplicken ffant der Bhemepnte / Die in De ghe⸗ 
fn tvrane meynſthap der acffeninghen / de welcke ſouden 
mefommige teeckenen der Chriſtentheyt zijn / ende voorne⸗ 
3 melies mm de gemepnfchap der leere noodich is. 
Berwele: Daniel ende Paulus hebben LOorfept/ * Dat de 
ker eliendie Antechriſt faude in den Cempel Gods fitten. 

rie Tp achten dat de Hoomſche Paus is de leytſ⸗ 
apemaete man ende voorgangher defes boofen ende grau 

welicken rijcr bp ons. Dat ſynen ſtoel in den 
Tempel Gods gheſtelt wort / daer mede wort 
alfoa te kennen gegeven / dat fijn rijche ſal fulcx 
weſen / Dat het noch de naem Cheiſti / noch de 
naem Der Ghemeynte en fal wech nemen, Soo 
ift dan Gier upt openbaer/ dan wp gheenſins en 
verſaken dat dock ander ſyn tprannie/Bemepne 
ten blijven: maer wp ſegghen dat hpfe doo? ſyn 

godlafe baafhept ontheplicht/ eñ dooz fijn weee⸗ 
De heer fchappie verdruckt / ende doo? booſe ende 
dootlicke leerimghen / ghelyck door fenjnighe 
drancken verdorben ende bp nae ghedoot heeft: 
in de welche Chriſtus is half verborghen / het 
Euangelium onder gedruckt / de godfalichept 
verdreden / de Dienft Gods bp na weth gheno⸗ 
men £ ombdelich in de welcke alte dingheñ alfaa 

$porz.rz Berftoort sijn / Dat fp meer * Babplon dan + de 
“ende zozo, Geplighe Stadt Gods fchinen te zyne · Som⸗ 
Be ſomma ma/ ich ſegghe dat daer Bhemepnten zĳn / ſoo 
verre de Veere de overblyffelen ſyns volcx die 

Daer elfendichlie verſtroyt ende verſtooten 5tjn/ 
wonderlick bewaert / faa verre Daer eenige teec⸗ 

sec. 16, 

«Apoc. 15.2 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
kenen der Bhemepnte blůven / eñ voornemelick 
die / der welcker cracht niet en can door de liſtic⸗ 
heyt des duppels / noch doorde booſhent der 
menſchen / te niete ghemaeckt worden. · Maer 
dewijle daerentegen De teeckenen Die Wp in deſe 
handelinge voornemelick behooren aen te ſien / 
Daer wech genomen ende untgewiſcht sijn / ſoo 
ſegghe ick dat een pegeliche vergaderinge / ende 
Get gantfche lichaem fander behoorlicke forme 
der Ghemeynte is. 

Het tij. Capittel, 
Van de leeggers ende dienaers der Gemeynte, 
ende van haer verkieſghe ende ampt. 

N® moeten top ſpreken ban de orden met 
de welche God wil dat ſyn Ghemepnte 

geregeert orde, Want hoewel hp moet alleen 
reaneeren ende regeeren / ende de opperſte zjn in 
de Bemepnte / in de welcke oock De heerſchap⸗ 
pie door fijn Woost alteenlick maet ghebruvckt 
ende bedient worden : nochtans dewle hp onz 
der ons niet en woont met ſienl cke tegên\waas: 
Dichept / om fnen Wille ons mondelich te ver⸗ 
claren / ſo ſeggen wp dat hp der menſchen dienft 
daer tae ghẽebruyckt / ghelyck of Gofe m ſyn ſtede 
fkelde/ niet am fijn recht ende eere hẽ over te gez 
ven / maer alleentich om ſelve Doo? haren mont 
fijn werck te doen/ gheljck aack een werckman 
bet inftrument gebrupckt ont fu werck te maz 
kens Ick worde beo wonghen wederom te berz 
Gaten het ghene dat ick bazen verclacrt hebbe. 
Hy conde Dat wel doen door hem ſelven (ander 
eenighe ander huſpe ofte infirument / afte oock 
doo? Engelen + maer daer zijn vele oorſaken 
waeram hy het liever doet Dao? menfchen. Wat 
ten eerften verclaert hp alfa ſyn gonfte tat ons/ 
als hy naenfchen neemt om door hen fijn boat: 

De ſomma 
ban t gene 
gefept (at * 
worden. 

Kedenen / 
watrom 
dat God in 
de regeerinz 
„ge der kercs 
ke gebrugct 
den dienſt 
ban den 
menſchen. 
Matt. 264 

Tie 

t. Op dat 
beans ſyn 
gonſte te⸗ 
zen ns 

fchap te doen / ende ſynen verborghen wille te fine te 
verclaren / ende eyndelick am fijnen perſoon te 
draghen · Ende alfaa bewijſt hp daor bevindin⸗ 
ghe Dat het niet te vergheefs en is / dat hp ens 
Dickmael noemt ſyne tempelen / Deuile hp upt Heb. 26.11, 
Den mont der menfchen/abeligck upt ſynen bep: 12° 537 
lighen Tempel tat de menfchen ſpreeckt Een mattro, 
anderen / ig Dit cen feer goede ende nutte oeffe⸗ 25. 
ninghe tot vernederinghe ende ootmoedichept / es de 
als hy ons tot gehoorfaembept fijns Woortg goemoeniez 
went / hoewel hp doo? menfchen die ons gelyrk / hevt ende 
afte ſomtijts ooc Ban minder weerdichept zjn / eren 
ghepredickt wort · Waert dat hp van den He⸗ fonte tens 
mel ſprake / fag en foude het aleen wonder zijn/ nen/anfe 
dat fijne Geplighe woorden ſonder vertoeven —— 
eerweerdichlich in aller menſchen ooren ende nuaem bes 
Gerten aenghenamen oden. Want Wie en nupfet 
foude hem ban ſyn teghenwaordige macht niet bonsfiende. 
verſcheicken? Wie en (oude door het verte acn= ookin: de 
ſchouwen ſulcker grooter Majeſteyt niet needer doet Chri- 
gheworpen worden 4 Wie en faude Dao? Die on⸗ fiaaa. 
gemeten claerbept niet befchaët worden. Maer 
als eenich menſche upt den (kof opghereſen / in 
den naem Gods ſpreeckt / ſoo gheven wy hier 
onſe Godſalicheyt ende eerbiedinghe met ſeer 
goede ghetuypgeniſſe te kennen / als wp ons Lan 
ſynen dienaer laten leeren / hoewel hp nachtans Sp var 
ans in gheenen dinghe te boben gaet · So heeft ve mentcheu 
hp dan dock om deſer oorſaken Wille / den ſchat — 
ſnder hemelſcher wyſheyt in brooſche eñ ger⸗ 
den Laten verborghen / op Dat hp te ſekerlicker ren verz 
beproeve / hoe araot hy van ons gheacht wort · benvensijns 
t Bové defen en was ont de onder lage liefde te Boinr an” 
onderhouden /niet beguamers / dan dat de men: nefvete bez 
fchen doo? deſen bant aen malcanderen anders ter onder 
natje gebanden worden / alg Daer cen agt zot Hacrlouder 

kennen ges 
ben, 
Ernd,29, 
45 

* 

2. Coꝛ.4. . 

eenen Herder gheſtelt / om de andere te famen 7 deruouden. 
n leere 



Cap.3. 
Veeren /ende alg de andere Die tat Difcipulen ghe⸗ 
fEelt zijn / upt eenen mande ghemepn leere ant: 
fanghen · Want waert dat een peatgeltck in hem 
ſelven hadde al wat hem gebreeckt / ende ſo hem 
eens anders axbept ende hulpe niet noodich en 
waer : een peghelick foude He andere verachten / 
ende van hen veracht worden / foo graat is des 
menſchẽ hooveerdicheyt · So heeft dan de Veere 
met Dien kroop / den welcken hy voorſach Leo? 
dert alderfterchiften am de eenicheyt te behoudẽ / 
fijn Ghemeynte te ſamen gheknocht / afs hy de 
leere Der fatichept ende des eeuwighen levens 
Geeft den menſchen bevalen/ ant dat fp door hen 

Beveſtigin⸗ Auden den anderen mede gedeplt worden. Dit 
ge van defe heeft Paulus aengeſien / doe hp tat de Epheſien 
> ſchreef / ſeggẽde: + Bhp zt een lichaem ende een 
dat heerue heeft / abeljch hp gheroepen zijt in een hope 
Keaberupe utuer roepinge · ®acr is cen Heere / een Geloo: 
lers _be/een Doop) een God ef Dader aller, de wele⸗ 
r Ephes; He ig aber al / door al / ende in ons allen · Maer 
z Deute4, ceren veghelicken ban ons is ghenade gegeven 
Sia, rg Hete De mate Der gave Cheiſti · Daerom fept hp: 
Prat 68.19, Doe hy was opgeclommen in de hoochde / heeft 

bp de ghevanckeniſſe gevanghen abelept / ende 
oant, 3.13. Den menſchen gaven ghegheven. Die neder ge: 

daelt is / ig De ſelbe Die opgeclonnmen ig om alte 
r€oz.12,28 Binck te vervullen. Ende de ſelve heeft ſammige 

ghegheven tot Apoſtelen / ſommighe tat 20- 
pheten / ſommighe tat Euangeliſten/ ende ſom⸗ 
mige tot Paſtooren ende Teeraers / tot opbou⸗ 

winghe des lichaems Cheiſti / tot dat wp alle 
comen tat eenicheyt des gheloofs / ende kenniſſe 
des Soons Gods / tat eenen volmaecktẽ man/ 
tat de mate des volcomelick volwaſſen ouder: 
Dams: op Dat Wp niet meer kinderẽ en zijn met 
allerlep wint der leeringe armnedzij kende: maer 
Dat Wp na de waerheyt ſtaende / in Her liefde op⸗ 

Ephel.g. ꝛ3 waſſen / alleſins in hẽ / die het hooft is / te weten/ 
Eolrr8. in Cheiſtum / in DE weſckẽ het gantſche lichaem 

tſamen gevoecht / eñ tſamen gebonden / door alte 
Kom, 12, 5, De toegevoechde leden / uyt De werckinghe / na de 

mate eens pegelicx lits / het ichaem daer waſſen 
tot fijns felfs opbouwinghe in der liefde. 

Door weick 2, Met deſe woorden geeft hy te kennẽ / dat de 
getungen:f- dienſt der menſchen / Welcken Gad in de regee 
fe owenhaer ringhe der Ghememte afebaunekt / ie de boas - 
denſt der neemſte zenuwe Waer doo De geloovighe int eert 

lichaem onderlinghe act malcanderen ghebor⸗ menſehen 

eee nucte- Den zijn: ende geeft dock te kemen / dat de Ghe 
kt 02 2 

be vante wepnte niet en cart anders gefout betiacrt fmoz: | 
Paulus dode eenen menſche gheleert worde / te Gemepure, den / dan als ſy met deſe behulpſelen gheftercht 

Wade / in De welcke de Veere beeft willen haer 
Eyheſ. ro falichept flellen Up ſeyt dat Chriſtus te opghez 

gommen ùt De hoachde / om Dat ho ſoude alle 
is dinck vervullen. Ei dewyle deſer vervn 

maer Dele, te acten / Dat hy Daas De Mienaers Bim bp 
verhaelt dat ampt bevolẽ /eũ gerade om Dat te bedienen / 
— gegeven heeft / ſyne gaven der Ghemeynte npt 

_ vandien, — Deelt/jae eenichſins hem ſewen teghen woordich 
vertoõt / de cracht ſyns Geeſts im defe fijn infetz 
tinge uptgebende/op datſe niet pdel nach ledich 
en Word ebereehtinge Ber Dep hãem 9 

ACR 
Epbef. 412 inden ghenen die het Hooft is / ende taoder on” 

derli canderen vercenicht:alfo Waz: |, 

ligen volbracht: alfaa Waat het 
t: alfa worden op allefins opd 

nge aen Ô 
Deny alle ghebracht tot de eenichert Chrifi, 
als de prapljetie ander ans haren oep Geeft! Alg 
wa de Pip feat: ke oſtelen aennemen / als wy De 
ong toegedient woet / niet en berworpen. Eer: 
am ſoo wie acbept am deſe arden / Daer van u 
handelen / ende defe regeeringe af te bzeken/ afte 
miſprijſt / gelij fp omoodich waren / Die foe: 
ken de Gemeynte te verderen: Want bet Hecht 

Het IIII. Boeck. 

ende de warmte der Sonne / noch de fpijfe ende Bewys / ge⸗ 

de weerdichept deſes 

leenlic 
len Gerelaerf. Ais Ip uitde Comelium met het Wekhent 

ap Dat 

Fol.r99, 

namen ban dranck en zjn foa naotfakelich niet om het tee ‚5, geljches 
genwoordige lichaem te ſterckẽ ende onderbou nge. 
den/als het ampt der Apoſtelen ende Paſtooren 
is / om de Bhemepnte op Ber aerde te bewaren. Tot dien 
3 Barom hebbe ick vove bermaent Dat God 21de wert 

ampts heeft met fa grade geprnes 
ten lof als moghelick was / ons Dickmacl aen? dienſis met 
ghepreſen / om dat het als het aïdercaftelichfte Eer 
dinck (oude bp ons in grooter eere zijn Dat redenen 
Ged den menſchẽe eẽ coſtelicke weldaet ſchenct / verciecte 
als Ip de Teeraers verweckt / dat betocht hp 
daer hp den Prophete beveelt npt te roepen / dat Eſauz2.5. 
de Baeten Der gheuer Die Den Weede Vercondigen/ Jumsr.1se 
tiefliek sijn £ ende haer comſte falich is: Jtem Hom.1s-10, 
als hpde Apoftelen naamt Get licht der werelt/ / Matt.g. i 
ende bet fout der actde. Lp en conde dat ampt Luc.rois. 
oock niet cierlicker prſen / dan als hp fept: Wie 
u hoort / die hoast my : wie u verſmaet / Die herz 
fmaet mp. Maer daer en is gheen luchtinher 
plaetfe dan bp Paulum in den Tweeden Sendt- 2. Cor 46. 
bzief tor de Corinthen / daer hy deſe ſake epgent- 
ſick handelt · Soo bewijſt hp dan / dat in de Gez 
mepnte gheen rierlicker nach eerlicker dinck en 
is / dan de dienſt des Euangelij / dewijſe hp cen 2. Cor.3.9. 
bedieninghe des Geeſts / ende der recht veerdic⸗ 
heyt / ende des eeuwighen levens is. Deſe ende 
dDiergbelijcke dinghen Dienen daer toe / dat de 
wife om de Ghemepnte doo? de dienaers te rez 
geeren / De welche de Leerc in der eeuwichept 
heeft verordent / bp ans niet veracht en worde / 
noch tert epnde dao? de verachtinge en Gervalle. 
ed je noodich fp zy / dat en beeft hp met al- Ende nave 

met woorden / maer aack met exempe⸗ nootfakez 

licht finder Waerhept volcomelicker Befchtj- vere erems 
nen / foo heeft hpeenen Enghel upt den Benel veien van 
gheſonghen tot hem/op dat bp Petrum liete Har Sed ons 
len. ®een hy wilde aulum tat ſyn kenniffe on 
roepen / ende in de Gemepnte planten erde ili: + Atez. ro, 
aen / fag en fpseecht hy tot hem niet doo fijn 3 
cpgen ſtemme / maer fandt hem tot eenen merz 
fche / om van Dien De leere Der fatichept ende De 
heplichmakinge des Doops te ontfangen. Iſt 
dat het ntet fonder oorſake en gheſchiet / dat de 
Enghel die cen uytlegger Gods is / hem felven Actoz.ro,s, 
onthout van den wilſe Gods te verclaren / ende 
beveelt eener menfche te roepen die den ſelven aActor 36. 
verclaren ſoude: Item dat Cheiſtus die De eeni⸗ 
ghe Meeſter der gheloovighen is / beveelt dat 

weten: die Paulus / welcken bp tat in DE Derden 2. Cor. 12.2 
Hemel opghevoert / ende onupt ſprekelicke din⸗ 
ghen wonderlick gheopenbaert heeft:wie ſoude 
nu beſtaen Dier dienft te verſmaden afte als on: 
nut goo? by te gaen / des welckes ghebruyek de Bet andere 
Deere heeft met ſulcke bewyſinghen willen be: gamess 
tuyghen? pit Se: : — ban de bps 
4 Diede Gemeynte nae De infertinge Cheiſti ſondere 
regeeren/ die Worden van Paulo ghenoemtsten Dimas 
eerſten Apoſtelen / ten aderen Propheten / ten noaer van 
derden Ertangeliffen / ten bieden Paftooren/ ommige 
tent haetſten Heeraers. IDt de welche alteendich achet 
Be tivee Iaetfte opdentlicht die ſt m de Gemeyme iweeft vaa: 
hebben : de andere Drie heeft De Heere in het be: eenen fehe: 

u fijns ver opgebracht / ende verwecktſe oock en tijt) ale 
omtfte nae Dat het de naat des tijt epfcht. ven ne 
fWat ampt Get ze dat de Apoſtelẽ hebben / dat Avorreren/ 
is openbaet upt dát gebot: FGact/ predicht het ee, 
Euangeluun alle cregtueren Den en Woe genen, 
der gheeue ſekere palen abeftelt / maer de Den ampt 
gantſche werelt wordt hen verordent / om ber Awoſte⸗ 
dit tof ghehoorſaemheyt Cheiſti te brenghen: Nnatt. 16 

het Euangelium in wat landen fp; 
| conden/ 



Cap: 3 
conden / zatpende alomme fijn rjche oprichten. 
Daerom als Paulus wilde ſyn Apoſtelſchay 
bewiſen / ſoo en heeft hy niet verhaelt dat Gp er: 
gens een ſtadt Cheiſto vercregen hadde Fact 
Dat hy het Euangelium wijt eñ Breet verbreyt 
Heeft + nach oock dat hp ep eens-anders Fonda: 
ment getinnmert heeft / maer Dat hp Gemepn⸗ 
ten gheplant heeft/Daer De naem des Weeren on” 
bekent \uas. Sao sn dan de Apoftelen geſon⸗ 
den / om De Werelt aan de af wijckinghe weder⸗ 
am tot de waerachtighe gehoorſaemheyt Gods 
te brengẽ / ende door De verrondinge des Euan⸗ 
gelij alomme ſyn vijche ap te richtẽ:ofte (ift dat: 
went alſoo liever heeft) die als de cerfte Tim⸗ 
mermeeſters der Gemeynte / ſouden het fonda⸗ 
ment daer Ban in de gantſche werelt legaben. 

Der Prop⸗ Prꝛopheten noemt hp niet allerlep uptlegahers 
beten. des Bodlicken willes / maer Die met fonderliche 

apenbaringfe begaeft waren: fulche en zijn nu 
gbeene/ofte ift dat daer eenighe zijn / foe en zyn 

Ber Euan⸗ fp niet foa openbacr. Bp de Euangeliften/ver: 
gehiften. ſtae ich de gene Die niet foo weerdich en waren 

als de Apoſtelẽ / maer nochtans aengaende haer 
ampt hen aldernaeft Waren / ende aack Der fel- 
Her plaetſe bewaerden. Sulcke waren LTucas / 
Timotheus / Citus /ende andere dierghelycke / 

ucton. ende oock moghelick de tſeventich Diſcipülen / 
de welche Chats naeſt de Apoſtelẽ verordent 
beeft. Na defe uptlegginge (de welcke my dunct 
met Pauli woorden ende gevoelen Wel over een 
te comen) en waren Dic drie ampten niet veror⸗ 
Deut in de Bhemepnte/ om eeuwelick Daer in te 
blijen : maer alleenlick voor dien thdt / in Den 
welcken Gemepnten maeften opghericht wor⸗ 
den / daer te voren geene en Waren/ofte pramers 
Daer fp maeften Lan Moſe tot Chriſtum ghe⸗ 

Tegenwor⸗ bracht orden. Hoewel ick en verſake niet dat 
pagbe. God aock daer na heeft Apoſtelẽ / ofte pmmers 
in haer plactfe Euãngeliſten opgeweckt / geljck 
Ant woort · ge pmfen tijde geſchiet is. Wat het was noodicty 

fulche te hebben Die de Ghemeynte ſouden van 
Antichriſts afwijchinge wederbzengen. Noch⸗ 
tans noeme ick het niet te min een onordentlick 
ampt / om Dat het in wel-neftelde Bhemepnten 

Sonmiae gheen plaetfe en heeft. Daer na Lalgen Paſtoo⸗ 
vebouden. remofte Herders onde Teeraers / De wellie de 
vigcbiniee Ghemepnte nimmermeer en can derven · Cufz 
mugeats ſchen defe mepne ich dat Dit onderſcheyt is / dat 
Beneg en DE Leraars niet en is De bedieninge der ſtraffe/ 
pest noch der Sacramenten bevalen-/ nach oock de 
welcke de vermaningen: maer alleenlick de uytlegginge 

Ephcſ.a.au. 

en det Scheiftuere / ap dat de leere oprecht ende ge⸗ 
meer en can ſondt onder de gheloovighe behouden worde⸗ 
derben. Maer in het ampt Der Paſtooren ofte Herde⸗ 

ren / zjn alle deſe dinghen vervaet · 
Iſt dat de s Wier hebben Wp welche de verganckelicke 
Euangelis Dienften ofte ampten in de Ghemepnte ate 
en DE DOE weeſft zijn/ ende welcke zijn ingheſtelt gheweeſt 
od — Pao om eenwichlick te blhven dueren aft Dat wy meftelt wor⸗ er 
Den, foo futs De Euangeliften ſtellen bp de Apoftelen / fa ſul⸗ 
voc sjn Terr up twee paren hebben die met malcanderen 
twee paren ——— hej F een ink enb 
die met een De ghelyckeniſſe Die anfe Leeraers hebben m 
der et de dude Propheten / Die felbe hebben ooch de 
comenats — Paftaoren ofte Herders met de Apoftelen, Het 
de Heiders Prophetiſche ampt was uptnemender om de 
Bpaftete,  fOnderliche gave der openbaringhe Baer mede 
böleraers ſu begaeft waren:maer het ampt der Leeraren 
metden __ gefchiet bp nae op De ſelve wiſe / ende heeft gant: 
Breen febelich het felve epndee Alfaa zijn De twaelve 
bals is De * beeft — — / ge het — 

kuangelium Der werelt te vercondighen / na de 
orden ende weerdicheyt boven de andere ghe⸗ 

Wweeſt · Want hoewel nae de bedupdinghe deg 

Paulus de Epbeften rar ghetupghen / dat hp f. 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
woorts Apoftel , alle Bienaers der Gemeynte 
moghen terechte Apoftelen genoemt Warden: 
am Dat fp alle ban God gefonden worden / ende 
fijne boden zijn: nachtans dewijte daer acn Heel Waerom 
was gheleghen / Datmen ſeker kemniffe hadde Lat ze 
van De ſeyndinghe der ghener Die een nieu ende —7— 
onghehoort dinck aenbrachten / ſoo betaemdet oneu⸗ 
Dat die twaelve(tot der welcker ghetal daer nac ſchen naem 
ooclt Paulus gecamen is) boten De andere met. ZERE, 
defen fanderlicken naem Berciert Worden. Dau oi. 16.7, 
lus gheeft wel Defen naem erghens Añdro⸗ 
macha ende Junie / ſeggende: dat Die zyn uptnez 
mende gheweeſt onder De Apoſtelen: maer als 
bp wil epghentlich ſprekzen / faa gheeft hp dez 
ſen naem Dier eerſter orden alleenlick. Ende dit 
ie Get ghemeyn ghebruyck der Scheiftnere 
Nochtans hebbe De Paſtoorẽ ofte Herders het 
ſelve ampt Dat de Apoſtelen hadden/ uptghenoe 
men dat fp een pegbelick een ſcker Ghemeynte 
hebben / hen verordent. Maer hoedanich dit 5p/ 
fullen op noch claerlicker Goosen. 
6 ®oe De Heere De Apoftelen fandt / faa heeft Sbetijckere 
bp (atelijck wepnich te voren gefept iss) hen cen je ben 
ghebot ghegheven / * dat fis fauden het Euan- alfa Li 
lium peediken / ende de gheloovighe daopen tot ven Berdez 
verghevinghe der zonden. Ende daer te voren Ee deber: 
hadde hp hen geboden / + dat fp ouden de heplie earn Be, 
ghe teekenen fijns lichaems ende bloets / nac ende bemie: 
fijn erempel uptdeelen, Siet/dit ig De onverane Hingde der 
derlicke ende ceuwiate Det / die opghelept ie LLL 
den ghenen Dic in der. Apoftelen plactfe comen/ betreur. 
dao? welche Wet fp het bevel ontfanghen van * Matth · 
de prediksingte des Enangelj / ende uprdeeline 50E 
ghe der Sacramenten, Waer upt wy verſtaen / 15, 
dat de ghene Die beyde deſe dinghen achter la⸗ 
ten / valſchelick der Apoſtelen naem voorwen⸗ 
den. Wat ſüllen Wp ſegghen van de Paſtooren? 
Paulus en ſpereckt niet alleenlick van hem ſel⸗ 
ven / maer Ban ben allen / als hy ſeyt: Alfa achte 
ons de menſche / als dienaers Cheiſti / ende ute 
deelders Der berboeghentheden Gods. Item 
als Gp op een ander plaetſe ſeyt: Dat cen Bifz 
fchop moet vaſt houden aen dat ghetrauwe 
woort / Dat nae Der leere is / op Dat hp machtich 
3p ooch te vermanen Boor gefande Ieere/ erde de 
teghenſprekers te wederlegghen. Mt defe ende 
diergheljcke plactfen Die hier ende Daer ghele⸗ 
fen worden / machmen verftaen Dat oock in den 
dienſt der Paſtodren deſe twee ſonderlickie deez 
len zijn / te weten / het Euangelium vercondi⸗ 
ghemende de Sacramenten bedienen. De wijſe 

1.Cb2. 4.1. 

Liter Je 

Op wat 
van leeren en ig niet alleenlicht in openbare pre⸗ wnfe de 

Predicatie 
des laooztet 
geſchieden 
al. 

dikinghen gheleghen / maer Dient oach tat de 
Gepmelicke vermaningher Daeram neemt 

gheen dinck Dat hen nut was / achterghelaten Actoz,zo,20 
En heeft / Dat hp ’t Gen niet en faude bercandicht. 
eù geleert hebben / openbaerlick erde van hupſe 
te hupfe/den Goden ende den Greiecken beterine’ 
ghe erde bet gheloove in Jeſum Cheiſtum bee 
tupgbhende. Item weynich daer nae : Dat hp 
niet en heeft afghelaten cenen pegbelichen on: 
der hen met trank te bermane, Fecht en hebbe mt 
niet boorgenomé/alle De gavẽ eens goeden Pa⸗ 
ſtoors te verhalen: maer alleentick te kermen te 
geve / wat fp belijden die hen ſelvẽ Paſtoorẽ nae: 
miste weten / dat fp alfa de Gemepnteregeeren/ 
niet op Dat fB een ledige eerweerdicheyt hebben, 
maer op Dat fp Bao: De leere Chriſti het volc tat 
waerachtighe Godſalicheyt onderwyjſen / eñ de 
Heplige vᷣborgẽthedẽ untdeelẽ / eũ De behooelicke 
ſtraffe DR eit R——————— hhh 
né die tot wachters in de gemeynte geftelt zijn! Srech z.a 
diẽ vercondicht De Meere Dat hp het bloet fi va’ as dj 

aid Gare’ 

J 

Vctoz 20,31 



Cap. 3. 

1. €029,16, 

Verne 

De ordre 
berchſtht / 
dat een ve⸗ 
Der kercke 
fijn cugen 
Herders 
hebbe / noch⸗ 
taus Dat 
miet elche 
Daer aenf 0 
foude herz 
banden zijn / 
Dat hp oock 
andere nict 
foude mo⸗ 
gen behul⸗ 
pelick we⸗ 
fen, Daane 
neer dat 
her alfaa 
Dao? open: 
bare autoz 
riteyt gijez 
raden ware 
ghebonden · 

Actoꝛ.iq.ꝛʒ 

Tit.i. 5 

Phil. r. i. 

Col·4.17. 

Het IIII. Boeck. Fol.2a3. 

bare handen eyſſchen / if Dat pemant onweten⸗ Woorts gelenhen zijne Paulus en meldet oock 
de door Gaer onachtfaembept vergaet, Let | geene andere in Dat vierde Cagittel tat deEphe⸗ 
tamt ooch her allen toe dat Paulus fept ban 
Gem ſelven: Wee mp/ ten zp dat ick het Euan⸗ 
gelium vercondighe / Deijle De bedieninge mp 
bevolen is. Int coete/dat De Apoftelen der gant: 
fcher werelt gedaen hebben / dat moet een pege⸗ 

lick Paſtoor ende Herder ſynen Kudde doen. 
z_ Woewel als op eenen veghelicken Paſtoor 
fijn Gemepnte tee ſchrhven / ſo en berfaken wy 
daerentuffehen niet / dat de ghene Dic aen een 

: Ghemepnte ghebanden is / oock mach andere 
Ghemeputen helpen/ ghelijck alg Daer een eeni⸗ 
abe beroerte comt / in de welche fijn tegen woor⸗ 
Dichept noodich zp / ofte als in eenighe dupfter 
fake vaet van Gem geepfcht wort · Maer deu: 
fe Daer oden noodich is oade Heede Der Ghe⸗ 
mepnten te onderhouden / op dat een veghelick 
fijn eygẽ werc hebbe / eñ niet alle onſeker fonder 
beroepnge omme en dryven / ofte ongeſchickte⸗ 
lick alle tot een plaetſe loopen / ende op Dat de ge⸗ 
ne die ſorchvuldigher zjn boo? haer oordeel eñ 
ghewin/ dan voor de ſtichtinge der Bemepnte/ 
nie: nae Garen luft Gemepnten en verlaten : ſoo 
meet defe deelinghe Der plaetfen / ſoo verre alft 
moghelick is / meeft altjdt ghehouden worden / 
op dat een pegelick met fijne palen te vrede sijn: 
De / tat in eens anders roepinghe niet door en 
bele. Ende vit en is niet eë men fchelicke vont / 
maer een infettinge Godg. Want Wp lefen dat 
Paulus ende Barnabas / in alle de Bamepnten/ 
te Liſteren / Antiochien/ ende Iconien / hebben 
Ouderlinghen verodent, Ende Paulus ſelve 
ghebiet d:to/ dat hy in alte ffeden Ouderlingen 
ſtelle · Alſoo meldet hp oock op andere plaetfen 
de Biffehappen der Philippeuſen / ende Archip⸗ 
gum den Biſſchop der Coloſſenſen Ende Lu⸗ 
cas Geeft een feer ſchooon vermaninghe Pauli / 
tot de Ouderlingen der Epheſiſcher Gemepnte 
beſchreven. Dacrom faa wie eender GBemepn- 
ten regheeringhe en ſorghe heeft aengenomen / 
Die meet weten / dat hy aen deſe Wet der God⸗ 
ticker roepinghe ghebonden ie: niet dat hp daer 
alfaa gheecht ende ghenaghelt zp / dat hp niet 
en faude moghen noch connen van Daer comen / 
Waert dat het De ghemepn nuttichept ende wel⸗ 
baert eyſcht / fou verre het behoorlick ende or⸗ 
dentlick geſchie · Maer de gene Die tat ten plaetz 
fe gheroepen ig / en moet feline niet dencken op 
verhunſm̃ghe / nach ſoecken ant flaghen te wor⸗ 

Biffchopz 

derlugen, 
Herders 
ende Die⸗ 
naers Zijn 
by den Apo⸗ 
ſtelen een⸗ 
Beriep 
Buck. 
Tit.i .5· 
Pyil.i.i 

Actoꝛ.ꝛo.i7 

den / na dat hy meynt dat het hem voorderlick 
zp. Boven deſen iſt dat het nut is dat pemant 
tot een ander plaetſe ghebracht worde / foo en 
moet bp nechtans dat niet dao? ſynen epgenen 
—* beſtaen / maer openbaer autoritent ver⸗ 

8 Voodt dat ick de'ahene die de Ghemeynten 
regeeren / hebbe ſonder onderſtheyt Bifiehop: 
pen/ende Ouderlingen / eñ Paſtooren genaemt / 
dat hebbe ick gedaen na het gebruyc derSchrif 
tuere/De welche defe Moorden-gebupcht fonder 
onderſcheyt · Want fp geeft den naem Biſſchop / 
alleen den genen die Gods waart bedienen Alfa 
als Paulus Tito gheboden heeft / in alle ſteden 
Ouderlingen te ſtellen / ſoo ſeyt hp terſtont daer 
na:Wãt een Biſſchop moet onſtraffelic zijn / ett · 
Alos groet hu dock op cen ander plaetſe de Bi: 
ſchoppẽ eender Gemeynte · Eñ in de handelinge 
der poſtelen is beſchreven / dat Paulus de Ou⸗ 
derlinghen der Epheſiſcher Ghemepte heeft te 
famen geroepen / de welcke hp in fijn vermanin⸗ 
ge Biſſchoppen noemt. Fu moetmen hier aen 
merch dat op dus lange geene andere ampten 

fien / dwelck Wp nu voertghehracht Gebben. 
Maer in den Sendtbrief tot de Komepnen ende 
in Den eerſtẽ tat de Corinthen / verhaelt hp noch 
andere ampten/ als machten / de gave der ghe⸗ 
ſontmakingen / die upttegginge/regeeringhe / eñ 
beſorginghe der armen Dn deſe ampten late 
ick Die varen / Die tijtlickte eñ verganckelick wa⸗ 
ren: want het en is niet noodich lange daer me⸗ 
de beſich te zhue. IMaer daer zijn twee ampten 
die altjts blyven:te weten / de regeeringhe ende 
beforginge der armen · Ick achte dat de regeer⸗ 
ders waren Ouderlinghen /upt den volcke berz 
coren omt den Biſſchop te helpen in vermanin⸗ 
ghen ende oeffeninghe der ſtraffe Want men en 
cant anders niet uptleggẽ dat hy ſeyt:* Die rez 
geert/ die dae het met ſorchvuldichent · So heeft 
dan ban den beginme aen cene pegbeliche he: 
mepnte haren KHaet gehadt / in den welcken Wa: 
ren Godſalige / geſtadige ende heylige mannen / 
de welcke die juriſdictie ende macht hadden / om 
de partijen te hooren / ende de gebrekẽ te beteren/ 
daer van wy Gier na ſullen ſpreken. Eñ dat defe 
orden niet en is in een eeuwe alleenlick geweeſt / 
dat bewijſt de bevindinge ſelve · So is dan oock 
dit ampt der regeeringhe te allen tijde noodieh * Rom. aec 
9 Debefoginge der armen was den Diaco⸗ Se trap⸗ 
nen bevolen. Hoewel hy frelt inden Sendtbrief BUL 
tat de Fomepnen tweerlep Diaconen / daer hp van den 
fept.t Wie geeft/Die geve in eenvoudicheyt:ende Apoſtelen 
Die barmbertichept doet / die Doetfemet bip- Zuderſchen⸗ 
moedichept. Dewile hpdaer fonder twijfelen + omer2.3 
ſpreeckt gan de gemepne ampten der. Gemeyn⸗ „ 
te/ ſo moeten Daer twee berfchepden graden der 
Gemepnte zijn. Ende ten zp Dat mp mijn ghe⸗ 
Baelen bedeiccht / fo beteeckent hp met de eerſte / 
de Biaconen Die De almoeſſen upt Deelen : ende 
met De andere / de ghene Die hen ſelven begheven 
hadden om den armen ende ſiecken te dienen: 
ſulcke waren ſommighe weduwen / de welche 
Paulus meldet tot Timotheum · Wãt de vrou⸗ 
wen en mochten gheen ander. openbaer ampt 
bedienen / dan dat fp haer ſelven tat den Dienst 
der armen begaven. Iſt dat top Dit aen nemen 
(gelijck het gantfchelick aen te nemen is) fa ſub a ve act 
fen daer tweederlep Diaconen weſen / uyt DE moetten foz= 
welche de ſommige ſullen Dien in de untdeelin⸗ ge dragen) 
ghe der dinghen die den armen der Shemepnte (ommisde 
tae comen ende de andere fullen dert armen ſelve men ccive 
Dienen. Ende hoewel de naem Der Diaconen beſorghen · 
wijder ſtrect / ſ noemt nochtans de Scheriftuere 
defe eygentlick Diaconen / die van de Gemeynte 
verordent zijn / om De aelmoeſſen upt te deelen / 
eñ De armen te beſorgen: der Welcker oorſpronc / 
imfettinge ende bedieninge / van Luca in de han: 
delingen der Apoftelen beſchreven is . Want doe Wetoz.6. 5e 
Gan de Griechen een murmureeringe verweckt 
wad / am Dat hare weduwen bergeten worden 
in den dienſt der armen/ fa hebben de Apoſtelen 
ben ſelven ontſchuldieht / Dat fp niet en conden 
bepde het woort ende De tafelen bedienen / ende 
Gebben ban der menichte des volcx begeert/ dat 
ſy fouden (Even deuchtſame mannen verkiefen/ 
am Dien deſen laft op te leggen. Siet hoedanige 
Diaconen de Apoſtoliſche Ghemennte hadde/ 

Aom. 2.7. 
1. Coz · 1228 

Andere be⸗ 
dieningen / 
voor eenen 
tit gedue⸗ 
rende / wor⸗ 
den naghe⸗ 
laten, 
*Maer 
twee amp⸗ 
ten zijnder 
bie altijt 
blijben/te 
weten / het 
Ouderling⸗ 
ſchap ende 
Biakenz 
ſchap / welc⸗ 
ke tot den 
Dienftdes 
woorts bez 
hooren / 
Waer bart 
daer nae 
gehandelt 
ſal worden. 

1. Tim.5. 10 

Sommige 
zinder DIe 

ende hoedanige ons betaemt te Gebben na haer derde 
exempel. Eauttels 
ro fNudewyÿnſle men behoort* alle dingẽ in de — 
Gemepnte ovdentlie ende bequamelick te doen/ ſben gen 
faa en is Daer geen dinck waer in men dit ſelbe pinge vec 
meet neetftichlicker onderhouden / dan in het Pienaren 

osdineren Der vegeeringhe : ant daer en is m PP Beken 
berhaelten hebben / Dan Die in den dienſt des | geen Dine meerder —— fdan m de ordeninge ao, 

kl ij der rez 



Cap.3, 
Der regeeringe / iſt Dat Daer pet onopdent lier ge⸗ 
fchiet. Dan om dat ongerufte ende oprocrighe 
menfchen niet cn fouden lichtveerdichlick bez 
ſtaen het leerampt oft de regeeringe te gengaen / 
foo ig namelick verordent / dat niemant onge⸗ 
roepen het gemeyn ampt inde Gemepnte aen: 

Hebzx. a. neme · Dacrom ap dat pemant een waerachtich 
dienaer der Ghemeynte geacht worde / fo moet 
bhp ten eerſten behoorlick geroepen zijn / ten an⸗ 
deren moet hp fijn voepinge bolgen / dat is / het 
ampt dat hem bevolen ig / aenmemen ende be: 
Dienen. Dit machmen dickmael bp Paulum 
aenmterchen: de welche bpna altijts ſyn beroe: 
pinghe ende ghetrouwiehept in de bedieninghe 
fijne ampts verhaelt / als hp fn Apoftel-ampt 
wil bewijfen. Iſt dat Paulus die ſoo groot een 
dienaer Cheiſti was / niet en beftact autozitept 
aen te nemen om in de Gemeynte ghehoort te 
worden / anders Dan om Dat hp doos het bevel 
deg Veeren Dar toe verordent ig / ende om dat 
hy getrouwelick doet dat hem bevalen ik: War 
arooter. onbefchaemtbhept faude het efen, 
waert dat eenich menſche / cen ban defe twee 
Dinghen niet hebbende / wilde fulcke eere aenne: 
men. Maer dewijle wy boven tat gheroert 
hebben dat Bet noodich is Den laft al te nemẽ / ſo 
laet ons _nu alleenlick ban de roepinge ſpreken. 

— — rr Deſe handelinge is in bier Dingen gelegen: 
Kenter rt mametíck / op Dat wp weten hoedanighe Die- 

naerg men mact verordenen / hoemenfe moet 
verordenen / wiefe behoort te verordenen / ende 
met wat ceremonie ende Wijfe ſy moetẽ in haer 

@weeder- ampt gljeftelt worden. · Ick ſpreke Ban De npt: 
Prompt, Wendighe ende openbaer rocpinghe / de welche 
twendigge De openbaer ordeninge der Gemepnte aengaet: 
ende inwens maer Die hepmelieke roepinge gae ick voor bp, 
DaDeEDe Daer van cen pegelic Dienaer in (ijn confcientie 
berdesjn ghetuygheniſſe beeft voor God / van De welche 
amte _ De menfchen niet en connen getupgeniffe geben. 
mertken · Ende Dit ig eë goede getnpgeniffe onfes herten / 

dat wy noch doo? cergicrichept / noch door ghe⸗ 
winſoeckinge / noch door eenige andere behoor⸗ 
licke begheerte / maer doo de vreeſe Gods ende 
begeerte om De gemepnte te ſtichten / het ampt 
als het ons voorgeſtelt Wost/aen nemen. Defe 
getupgeniſſe ig eenen pegbelichen ban ons noo- 
dich ghelck ick gefept hebbe) ift dat wy onſen 
dienſt willen Bode aengenaem maken. Maer 
Die is niet te min Voo? de Gemeynte behoorlick 
gheraepen / Die oock doo? boofe confcientie-Dacr 

- toe geeomen is / ſo verre fijn booſheyt niet open: 
Baer en zy · Men pleecht oock te ſegghen / dat tat 
den dienſt geroepen zjn / oock de ghene die men 
nut eñ bequaem fiet om Get ampt te bedienen: 
te weten / om Dat geleerthept met Godfalichept 
ende andere gaven eens goede Paſtoors / is ale 
cen voorbereßdinge daer toe. · Want de ghene die 
de Heere heeft te voren tot foo graat een ampt 
berogdent/Die wapent hp cerft met ſulcke goede 
gaven / als tot de bolbeenginghe noodich 3p / op 
Dat ſy met pdel nach onberept daer toe cn coz 
men. Daerom alg Paulus tot de Corinthen 
fchrijvende/ailde van De ampten handelen / ſoo 
beeft hy eerft de gaven verhaelt / met De welche 
fp maeten voorſien zijn D'e de ampten bedienen. 
Maer Dewile dit het eerfte is ban de vier ſtuc⸗ 

ĳ _ ken Bie ic gheftelt hebbe / fao Laet ons nu daer 
rehacdant: gan handelen. / 
senen 12, Hoedanighe Biſſchoppen men behoort te 
Darmen verkieſen / + Dat leert Paulus ryjckelick m twee 
werkiefen plaetſen / maer De ſonmma is Dit/te Weten / dat: 

wien geene maet verkieſen anders dan die ghe⸗ 
1Eum. 3.2 ONE zijn in De leere / ende heplich int lesen / ende 
Eim.ꝛ.ꝛa Met geen openbacr zonde befimet / Waer dao fp 

1. Coꝛ. 1207, 

Van de uytwendighe middelen der ſalicheyt, 
mochte haer autoriteyt verlieſen / ende de dienſt 
verſmaet Worden. Het ſelve is oock gantſchelit 
ban de Diaconen ende Ouderlingẽ · Men moet 
altts toeſien Dat ſy tot Get ampt dat hen op⸗ 
gelept wort / niet onbeguacm en zijn / dat is / dat 
fp begaeft zijn met ſulcke gaven als tot volbren⸗ 
ginge haers amvts fullen noodich weten. Alſo Uucerr.rs, 
doe Chriſtus wilde Be Apoftelen ſenden / ſo heeft 
hyſe met ſulcke Wapenen ende gaven verciert / 15. 3 
de welche ſy niet en conden derven Ende Pau⸗ eroz 18, 
lus eenen goeden cnde waerachtigen Biſſchop 
afgcbeeldet hebbende / Bermaent Timotheum / :@im.s.22 
dat hp hem felgen riet en beſmette / Biſſchop⸗ 
pen verkiefende Die fulc niet en zijn. Dat punct 2-Bae datz 
hoemenſe behoort te verhiefen / daten verftae ziele bere 
ich niet ban De ceremonie Der berkielinge/ maer — 
vande Godſalighe vreeſe ende ſorchvuldicheyt 
Diemen in de verkieſinge behoort te hebb, Hier 
upt camt Dat vaten ende bidden / dwelck (ale: 
Ich Lucas verhaelt) de geloovige ghebruvekt 
hebben / dae fp Ouderlinghen maeckten Want 
dewijle fp verſtonden dat fp met een false beſich 
waren /Daer feer veel aen gheleghen was / ſoo en 
dorſten ſy Daer in gheen dinck aengaen / fander 
met feer groote deeefe ende ſorchvudichent · Actorz. 1,24 
Ende Baornemelick hebben ſy tot God ghebe⸗ 
den om den Gheeſt des racts ende der onder 
fchepdinghe te ghecrghen. 
13 Det Derde ſtuck dat wy boven geftelt heb⸗ 3. zaan wie 
ben:was / vie de Dienaers behoort te. verkie⸗ fu vercozen . 
fen. Dan deft fake en can men geenen ſekeren Milen Woz 
regel upt de infettinghe ofte rocpinge der Apo 
ftelen nemen / dewle Die met ghenieyn roepin⸗ 
ae niet allefing oger een cn comt · Want de\ujle 
de Dient onordentlick was / ſoo meeften de gene 
Die hem foudé bedient Doa? des Heeren eygenen 
mont gheroepen ende verordent noden. Doo 
hebben ban de Apoftelen Gen felben tat het were 
ghevoecht / niet door eenige menfcheliche verz 
hiefimahe / maer door Get cenighe bevel Gods 
ende Cheiſti. Kier upt ift Dat de Apoſtelen wil⸗ Actoz. 1,23, 
lende cenen anderen in De plaetfe Gude ffellen/ 
niet en dorsen pemant daer toe ſekerlick naer 
men /maer ſtellen Baer tasce mannen / op dat de 
Deere met het lot verclare welcken Lan bepden 
hp wil taten in de plactfe Fude comen · Oy defe zaan ves 
wife moetmen oock verſtãen / dat Paulus (opt: Heeligen, 
Dat hp niet ban menfehen / ofte dao? menfehen SLA 
ig cen Apoftel ghemaeckt / maer doop Jeſum corpingge 
Cheriſtum / ende Bodden Dader. Dat eer⸗ — 
fie / te weten / iet van menfchen / hadde BDE 
hp met alle Godſalige Dienaren des Woorts 
ahemepn : want niemant en conde dit ampt 
behoorllck bedienen / fonder Lan God ghe⸗ 
roepen te zijne. Maer Get ander quan hem 
epghentlick ende ſonderlick toe. · Daerom alg 
bp hier op roemt / foo en roemt hp niet als 

Wetoger4,23 

Waerom 
De Apoſtelen 
ban duka 
alieen ver⸗ 
coren zyn.· 

Teenlich dat hy heeft het ghene dat eenen Waer: 

1 

achtighen ende oprechten Paſtoor betaemt / 
maer bp vertoont ooch De teechenen ſyns 
Apoftelfchaps. Want dewijle dat bp den Bas 
laten oock fommighe waren / Die fn author 
vitept wilden vercleynen / ſegghende: dat ha 
een was upt den gheinepnen hoop der Diſci⸗ 
pulen / van De voorneemſte Apoftelen veror⸗ 
dent : foo was het hem noodich/ dat hp beweeg 
hem feluen geenfing minder te zijne/Dan de an⸗ 
dere Apoftelen/ omt alfoo de weerdichept finder 
predilinghe te beveſtigen / wetende dat ſy ſoch⸗ 
ten Die te niete te maken. Daerom betuycht hy 
Dat hp niet en is door menſchen oordeel / gelijck 
een gemepn Biſſchop vercoren / maer dao? den 
mont ende openbaer ghetungeniſſe det Heeren 
ſelve· 

14 Dat 



Cap.5. 
De oꝛdiua⸗ 
re Herders 
worden 
van andere 
Herders 
gheſtelt. 

14 Dat het in de rechte roepinghe der Biß 
ſchoppen gantſchelic behoorlick is / Dat de Bif- 
fchopgen dao? menfchen vercoren Worden / dat 
en fal niemant berfaken die verſtant heeft £ dez 
wijle ban deft fake ſoo vele ghetuypgheniſſen den 
Scheiftuere zijn. Det en te ooc hierentegen niet 
dat Paulus fept/Dat hp niet ban menfché/ noch 
Dao? menſchen en is gheroepen gheeft: want 
be en ſpreeckt Daer niet van de odentliche ver⸗ 
ieſinghe der Dienaren / maer ſcheyft hem fel- 

Ben tae het ghene dat ‘onderlinge den Apoſte⸗ 
fen toe quam. Hoewel de Heere heeft oock Pau⸗ 
hum alſoo upt een ſonderlicke privilegie daa? 
hem ſelven geroepen / Dat hy nochtans daeren 
tuſſchen de eden Der raepinghe der Gemeynte 

paerom ghebreuyckte · Want Lucas verhaelt aldus: 
Ddaktemche Doe de Apoſtelen vaſteden ef baden / fepde de 
Mi f 4 Ling hevlighe Gheeft : Schept mp Paulum ende 
beegpetat Barnabam upt / tat het werck Daer tae ichfe 
der Apoſte- uptvercoren hebbe. Waer toe diende deſe upt- 
lewoock _ fchepdinge ende oplegginge der handen / als de 
feen heplige Geeft fijn verkieſinge betupelt hadde, 
beecoten anders Dan am Dat de erden der Ghemeynte in 
en * De verkiefingheder Dienaren daa? menſchen / 
7 0 faude onderhouden worden? Soo en Heeft dan 

God fulcke o2den niet cammen met eenige claer- 
— der ghetungheniſſe bewijſen / dar als hp te vo⸗ 
ende za ten gheſeyt hebbende / dat hy Paulum tot eenen 
ende zz, 21. Apoſtel der Heydenen verordent heeft / noch⸗ 

tans wil dat hp Lander Ghemepnte Daer tac 
abeftelt orde. Dit felve machmen oock in de 
gerkiefmahe Matthie ften. Want dewile het 
Apoſtoliſch ampt ſoo groot was / dat fp niet en 
dorſten na haer oordeel pemant daer toe verkie⸗ 
fen / ſoo fEellen fp twee manmen / op dat het lot 
Bp den eenen Galle: ap dat De verkieſinghe alfao 
een openbaer getupaeniffe uyt DÈ Demel hebbe / 
ende nochtans de ordeninghe der Ghemeynte 
niet gantfchelich verlaten en worde. 

DSeſe ver⸗ IS De vꝛrage is nu/ of de Dienaer maet ban 
kiefigeen De gantfche Shemeynte / afte alleentich van De 
ſtaet rene Mede⸗ dienaren ende Ouderlingen / afte alleen: 
teenzmace  Îich door eens menſchen autasttept / verordent 
biecmacten worden. Die willen dat dit vecht fal bp cenen 
pees ijd eenighen menfche efen / die beengen voort het 
dees ere ghene dat Paulus fept tat Citun: t Vaeram 
moetoock hebbe ick win Creta gelaten! om dat ghy faudt 
Daer DP ta in alle ſteden Ouderlinghen (rellen. Prem / tot 
Buuguge  C:motheum: tn legt niemande hacſtelick de 
ende goet: Ganden op. Maer fp Dwalen ift dat ſy mepnen 
kenmnge dat Cimotheus te &plefen/ofte Titus in Cre- 

ta/ hebben een Conincklicke heerichappie ghe 

Galat. 1, 1 

Actoꝛ · 1e23e 

Des bolcr/ 

est — brunckt / am alte dinck na haer goerdunchen te 
bewnfrede: verordenen · Want fp zjn de Overfte gheweeſt / 
Bekers Alleenlic om met goeden ende Godſaligen ract/ 

Den volcke voor te gaensende niet om alte de an⸗ 
Dere untſluntende / te daẽ dat hen allet behaech 
De, Ende ap dat ick uiet en ſchne pet hier toe te 
Dichten / ſoo fat ick het met cen ghelyck erempel 
berclaren. Want Lucas verhaelt dat Paulus 
ende Barnabas hebben Ouderlingé verordent 
în de Ghemeynte: maer hp gheeft aack mede de 
mijfe te hermen / als hy fept/ dat ſyſe dao? keur: 
ſtemmen ofte verkieſinghe des voier verwent 
hebben. Sao dan fp twee verordedene / maer De 
gantfche menichte verclaerde mer opgheheven 
banden (ghelyck der Griecken ghebrupck was 
in De Berktefinghen) welcken fp wilden hebben. 
Alſoo fpschen oock de Katijnfche Wiftosifchai- 
Bers dickmael / ſegghende: Dat de Fact 
beeft de Officiers ghemaeckt / ende dat ſegghen 
fh om gheen ander vorſake / danom dat hp de 
Keuw-ftenanen heeft ontfangen / ende het volck 
in de verkieſinghe beweecht ende gheregeert. 

etungenifs 
eit Waer 
wort ghe⸗ 
maeckt, 
t Tit. i.5. 

t 1. Tim.5. 
22e 

Actoꝛ. 14,23 

Het IIII. Boeck. 

Det en is voorwaer niet gheloovelick / dat Pau⸗ 
lus heeft Timotheo ende Cito meer toeghela⸗ 
ten/Dan bp ſelve heeft aengbenamen. Ende wa 
fien dat hp felve pleecht Biſſchoppen te veror⸗ 
Denen upt de verkieſinge des volcx · Soo moet⸗ 
men Ban de voorſchreven plaetſen alſo verſtaẽ / 
dat fp het gemeyn recht ende vryheyt de Ghe⸗ 
mepnte niet en germinderen. Soa fept dan 
Epprianus Wel / als hp betuneht dat het pt 
Godlicke antazitept romt/dat de Dienaer in te: 
ghenwoordichept des veler / wordt Loor harer 
aller ooghen vercoren / ende door haer ghemeyn 
oordeel ende ghetuygheniſſe / weerdich ende bez 
guaem gheacht ende Bevefticht. Mant up fien 
dat fulcr is doos het bevel des Beeren in De Le⸗ 
vitiſche Prieſters onderhouden / datmenfe voor 
het bolck brachte cer ſp gheheplicht Worden. 
Op gheen ander Wwijfe en wordt Matthias tot 
het ghefelfchap der Apoſtelen gheſtelt: Dock en 
werden die felbe Diaconen ntet anders veror⸗ 
dent / dan in teghen woordicheyt ende door het 
goetduncken des volcx · Defe erempelen (fept 
Cypryanus bewnſe dat de inſettinge ende verz 
ordeninghe des Dienaers niet en behoort te gez 
ſchien / anders dan in de tegenwoordichent des 
valcrsap dat de verordeninghe oprecht ende bez 
hoorlick zy / door eens peghelicx ghetuygheniſſe 
onderfacht zijnde, So ſien op dau/ dat deſe roe⸗ 
pinge des Dienaers ig: behoorlick ende upt der 
waagde Gods / daer de ghene die bequaem ghe⸗ 
acht zyn / worden upt het eendrachtich mede gez 
voelen ende gaerdunchen Des volcx / verordent.· 
Vooꝛt / dat de andere Paſtooren moeten De ver⸗ 
kieſmge regeeren eñ matigen / ap Dat daar licht⸗ 
veerdicheyt / ofte door booſe liften/ofte Daarop: 
roer/ miet en worde van De meniehte geſondicht . 
6 Nu moeten / op ſpreken van de ceremonie 
ende wijſe in de verordeinmnghe det Dienaers/ 
dwelck het gierde ſtuck is / Dat wy in De roepin⸗ 
ghe der Dienaren geſtelt Gebben. Wet is open⸗ 
baer dat De Apoſtelen als sp yemant tot den 
Dienft verordenden / geen ander ceremonie qhez 
bruyckt en hebben / dan de aplegginge Der han⸗ 
gen. Ende ick mepne dat defe Wye is gecomen 
upt de gewoonte ende ghebruyck der Hebreen / 
de welche daar de opleaainge der handen Gode 
voorſtelden / dat ſy widen gheſeghent ende ghe⸗ 
heylſcht Gebben. Alſo heeft Jacob fijne handen 
an Ephraim ende Manaſſe gheleyt / als hyſe 
wilde fegenen. Dit ſelve heeft onte eere na gez 
volcht als hy voor de kinderen Geeft ghebeden. 
Fn defe felve bedupdinghe (ghelyck ick mepne) 
hebben de Jodẽ doos het gebot der Wet de han⸗ 
den op hare offerha den ghelept. · Daerom heb: 
ben de Apoſtelẽ door de oplegainge der handen 
betuncht dat fe Dien Gade voorſtelden eñ offer: 
den/ welcken fp in den dienft ſtelden · Hoewel fp 
hebben defe oplegginge gebruyckt aver de gene 
dien fp ſienlicke gaven des Geeſts gaven. Hoe 
het zy / dit is een gemepn ende opebaer wijfe gez 
weeft / fo anneer fp yemant tot den dienſt der 
Gemepnte wilden rocpen. Aldus hebben fp de 
Paſtooren / ende Heeraers/ ende Diaconen verz 
ordent · Ende hoewel daer geen ſeker bebot en is 
van de oplegginge der Gand / nochtans dewijle 
wp ſien dat fp is althts Bande Apoſtelen ghe⸗ 
baht gheweeſt / aa meet haer neerſtighe an- 
derhoudinghe ong als cer ghebodt zijn. Ende 
bet is Doorwaer voorderlick / Dat De weer⸗ 
dichent des dienſts Wade met fuiche een 
teecken den volcke aengtepzefen / ende dat 
aock De ghene Die verordent wordt / nu niet 
fjns elfs enig / maer tot den Dienst Gods 
endeder Ghemeynte begheven. Woven defen 

Ll ij en {al 

Fol,zoï. | 

Libr.r: 

Epift.3, 

ebit.3.6, 
Num.20. 
27 

Actor. r. zy. 
ende 6,2, 

3 

4. Met 
Wat ceree 
manie en 
uptwendiz 
ghe mamies 
re darmen 
De Mercken 
Tienaers 
fat verordi⸗ 
neren. 

Gen. 48,14, 

ADatt.19, 
15. 3lAarce 
10,16, 

Netog 19,6, 

Dan de op: 
tegginge 
Der handen 
enig gheen 
feker gebot: 
Lileen het 
gebzupck 
ende De 
gewoonte 
heeft ons 
De (ele 
acnghepre⸗ 
fene 



Cap.4. 
en fal het gheen pdel teecken oefen / foo Get tot 
{nen rechten ao2fpronck wederghebrackt wor⸗ 
de · Want iff dat de Gheeſt Godts aleen diuck 
en heeft te vergheefs inde Ghemepnte inghe⸗ 
ftelt/foo fullen wy mel ghevoelen / dat defe cere⸗ 
monte van hem verordẽt / niet en fal ormut Wez 
fen / foo berre fp niet en Wordt tot eenich ſiwper⸗ 
ſtitieux gebpupe berandert, Ten laet fen moet⸗ 
men weten / Dat de gautſche menichte niet en 
beeft de handen op hare Dienaren gelept/ maer 
De Paſtooren alleen. Hoewel het is onſeker / of 
altidts vele de handen opghelept hebben / oft 
niet. Wet is openbaer Dat Get alfao gheſchiet 
is / in de verkieſinghe der voorſchreven Diacar 
nen / ende in de berordeninghe Pauli ende Bar: 
nabe / ende ſommighe andere gheſchiet is. 
Maer Paulus feite verhaelt erghens / dat hy 
maer/ende niet andere vele / Timotheo de hant 

Cim. 1,6, opgheleyt Geeft. · Ick vermane u (fept hp) ber: 
weckt de gave Gods die in u is / daa? de opleg⸗ 
ginghe mijnder handen. Want dat in den ande: 

.Cim 4.14 ren Sendtbeief gheſeyt wort / ban De oplegain: 
ghe der handen des Peiefterfclaps/ Dat en ver: 
ſtae ick alſoo nict / ghelyck of Paulus ſprake 
van het geſelſchap der Priefteren:maer ick ber: 
ſtae daer Daas de ordeninghe felve / ghelyck of 
bp fepde : Maeckt dat de ghenade Hie hp doo? 
de opleaginghe der handen ontfanghen hebt / 
Doe ick u eefien Ouderlinck ofte Prieſter maeck⸗ 
te/niet pdel en zp. 

Het iiij. Capittel, 

Vanden ftant der ouder Ghemeynte, ende van 
de wijfe der regeeringhe die voor het Paufdom 
ghebruyckt wert, 

D De verre hebben Wp ghehandelt Lande 
+ ggden Der regeeringhe der Shemepnte/ ghe⸗ 

lijc fp ons upt den fupberé woorde Gods over” 
ghegheven is / ende Ban de Dienften ghelck fp 
van Cheiſto bevordent zijne Ju op dat defe din⸗ 
ghen ons claerlicker ende ghemepnfaemlicher 
gheopenbaert / ende aack beter in onfe herten 
ghedruckt worden / foo fal het nut weſen m deſe 
dinghen de forme der ouder Ghemeynte te ken: 
nen / de welche ong een beelt der Bodlicker in⸗ 

Bee reghe⸗ſettinghe fal boo? ooghen ſtellen Want hoewel 
rmgeeinus De Biſſchoppen te dien tide vele regulen ghe⸗ 
— Ae maeckt hebben / ín de welche fp fchené meer upt 
Bries mac te drucken / dan in de heplighe Scheiftuere upt- 
gesrteger ghedruckt Was s foo ebben ſy nochtans aïle 
des oort e i i — haer regeeriughe alſoo tot den eenighen reghel 

Dan wien 
De handen 
opgelept 
werden. 

Actoꝛ.6.6. 
ende 13.3 

Hoe be ou: 
De kercke 
is here: 
geert ghe⸗ 
voreſt. 

fiete gee Des woorts Sods gheſchickt / datmen lichtelick 
weeft, can fien Dat fp bonae niet gehadt en hebben / dat 

vreemde van Gods woort gheweeſt zp. Ende 
of ſchoon in haer infettinghe wat ghebrecx wa⸗ 
te / nochtans dewile fp met opzechte neerſtic⸗ 

me cune Vert ghearbeyt Gebben de infertinghe Gods te 
Kercke heeft onderhoudẽ / ende niet verre Daer Ban gedwaelt 
De Dienas en zyn / foo fal het feer voorderlick weſen / bier 
Berten dne int corte te verhalen hoedanich haer ghebruyck 
be ender: gheweeſt zo. Ghelck wy abefept hebben / dat 
ſcheyden: De Seheiftuere ons Deperlep Dienaren aen 
gese pan pryſt / alfoo alle de Dienaren Die de oude Ghe⸗ 
claect moz- meynte hadde /_ die heeft ſy in Drie opdenen on⸗ 
den:Be derſcheyden · Want uvt de opden der Ouderlin: 
bree gen wooden cenfdeels Paſtooren ende Leeraers 
het Puder- vercoren / die andere dienden tot de regeeringhe / 
tugbichap ſtraffe ende vermaninghen. De Diaconen had: 
ener made Den De ſoꝛghe Der armen / ende de uptdeelingtje 
twozt gee Der achmocffen. De Teſers ende Acolpten/ en 
haet waren gheene namen eenichs ampts: maer de 
ban de glene Die ſp Clericos noemden / de ſelve onder: 

wefen fp vender jonckhept aen/ tot ſekere oeffe⸗ 
enn 
ſtrafſe / fi É 
epe ninghen om der Ghemepnte te Dienen / am Dat 

— — — — — — — — —— — — — — — — —— —— ——— — 

Van de uytwendighe middelen der ſalicheyt, 
fp ſouden te bet verſtaen waer toe fp verordent 
waren / ende te haren tijde te berepder tot het 
ampt comen / gelijck teks terſtont fal beecder bez 
wfen. Daerom / als Hieronymus / de Ghe⸗ 
mepnte in ijf ordenen ghedeelt heeft / ſoo telt hu 
ten eerſten Biſſchoppen / ten anderen Ouderlin⸗ 
ghen / ten derden Diaconen / daer na de gheloo⸗ 
bighe int ghemeyn / ende ten laetſten De gene Die 
de beginſelen haers gheloofs leerden: ten ande⸗ 
ren / Clercken ende Monichken en gheeft hp geen 
epgen plaetſe · 
2 ®en genen dien het leer ampt bevolen was / 1-De Sus 
Die naembden fp Prieſters dat is/ Guderlingen. — 
Efi def heben npt haren ghetale in alle ſteden pers oer 
eené uytvercoren / welckẽ ſy fanderlinge noemd weicke (om 
Biſſchop: em dat upt de gelyckheyt geen twiſt de ge f 
en foude comen, glhelijch Get pleecht te gefhien. Briounen) 
Nochtãs en was de Biffehop niet alſo in meet: De Biffebop 
der eere eñ weerdichept/ Dat Gp faude heerſtchap⸗ geſteln was 
pie hebben ober ſyne medegefellen: maer gelijck 
in Den Laet cen de Peefident/ ofte Burghemee⸗ 
ſter is /om De fake voor te ſtellen / ſententien ende 
raet te vragen / in raet te geven / vermanen ende 
andere dinũẽ voor te gaẽ /eñ dao? fijn gutoritept 
de gantſche handelinge te regeeren/ ef Dat door 
gemeynen ract verordent is / te volbrengen: ſulck Het amvt 
officie hadde de Biſſchop in De bergaderinge der Gors.” 
Ouderlingen, Ende de oude Leeraers felve bez 
lijden dat Dit is doo? menſchelicken raet na den 
noot des tijt in gebracht. Aldus ſchrift Diez 
ronpmus in dert Sendtbrief tot Citum: Fen Ouverlinck 
Biſſchop ende een Ouderlincts was cen Dinch. —— 
Ende cer door Get ingheven des dupvels twiſt ven, 
in de Religie quam, ende onder het bolck gefept 
wert / Fek ben Pauli / Ack ben Cephe / waren 1,Lorr.ra, 
de Bemepnten met gemepn eendzachtichept der ende 3 4 
Ouderlingen geregeert, Daer na om De worte⸗ 
fen aller tweedzachtichept upt te roepen / is de 
gantfche fo2ge eenen Ouderlinge over gegeven. 
Daerom gelije de Ouderlinge weten Dat fp upt 
de gewoonte DerBemepnte zijn dien onderwor: 
pen/die aber hen geftelt is: alfa moeten de Biſ⸗ 
fchoppen aac weten / dat fp meer doo? gewoonte) 
Dan Dao? De waerhept der odeninge des Heeren / 
zĳn boven de Ouderlingen /ende Dat fp behooren 
de Gemeynte met ghemeynen raet te regeeren. 
Op een ander plactfe leert hp nochtang/ dat het 
een feer oude infettinghe is: want hp fept Dat de mere osvar 
Ouderlinghen in Wlerandzia / Lan Marco den, ss een oude 
Euangelift aen tot Heraclam ende Bionpfium inſtelunghe · 
toe / hebben eenen uptvercoren / eñ in een hooger 
plaetfe geftelt / den welckẽ ſp Biſſchop noemden. 
So hadde dan een pegelicke ſtadt een geſelſchap 
ofte tollegie van Ouderlingen / die Paſtooren eit 
Leeraers waren. Want fp Waren atie bedien: 
ſtich in het vol te leeren / vermanen eñ beteren/ Cite 1 9ö 
bet welcke Paulus den Biſſchoppen beveelt:eñ 
am Dat fp fouden zaet na hen achter laten / ſo ar⸗ 
beyden fp om jongelingë te leeren /Die hen (elven 
tat de heplige leeringe begevẽ hadden. Een pege⸗ 
liche ffadt hadde haer omliggende landouwe/de 
welche upt Die ſtadt Dienaren haelde / eũ alg een 
lichaem dêr Gemepnte gerekent was. Een pee 
gelicke collegie ofte ghefelfchap was om vredes 
wille (gheljck voorſeyt ie) fenen Biſſchop on⸗ 
derworpen: de welche alſoo in eerweerdicheyt 
de andere te boven ginck / dat hp der vergade⸗ 
ringhe fijner broederen onderworpen Was: Alg 
het annmeliggfende lant ſoo groot Was / dat de 
Biffehop niet en conde alomme fijn ampt vol⸗ 
brengheit / foo worden in ſekere plaetsen in hek 
lant Ouderlingfen verordent / Die in De minfte 
fafien des Biſſchops ampt bedienden. Deſe 
Waren ghengemt Lant Biſſchoppen / on fi DA 

{eh 

In Ela. 
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Cap.4. 
fp in het fant Bes Biſſchops perſoon droeghen. 

Wetampt 3 Iaer foo Geel het ampt aengaet Daer ban 
Des Bif= Wy nu fpeeken/bepde Piffchappen ende Ouder: 
{chops ande jingen/ moeften het oort Gods ende der Sar 
tingen. __ tramenten bedienen. Want het heeft alleenlick 
ì te Alexandrien verordent gheweeſt / dat een Ou⸗ 

derlinck niet predicken en ſoude / om dat Arrius 
Daer de Shemeynte verſtoort hadde / ghelyck 
Socrates ſchrft in het negenfte baechs Hiſtorie 

Esit.ad  @ripartite. Pochtans Pieranpmus bekent oac 
Evagium. Dat dit ſelve hem nieten mifhaecht. Wet foude 

voorwaer cen ongheſchickt monfter geacht gez 
weeſt hebben/ hadde dae pemant hè felven voo? 
eenen Biſſchop uptghegheven / Die niet met der 
Daet beweſen en hadde hẽ (elven tot eenen waer⸗ 

Bek achtighen Biffchopte zijne. Soo Was dante 
we Berre Dien tijde ſulcke ſtrenghe orden / dat alte de Dic: 
frengeliek Haers ghedwonghen worden haer ampt te vol⸗ 
onderjou= brengen dat de Heere ban hen eyſchte · Ende dit 
den en is niet alleenlick in een eeuwe geſchiet: Want 

oock ſelfs ten tijde Gregorij / doe de Gemeynte 
nu bp nae vervallen Was (fp was ymmers dae 
Herre Bande oude fupberbhept afgheweken) en 

p was Get niet verdraghelick / dat eenich Biſſchop 
Epit. 24. niet en ſoude prediken. Wp ſeyt erghens dat een 

Priefter ſterft / iſt dat ſyn ſtemme niet ghehoort 
en wort: want hp verweckt de toornicheyt des 
verborghen Kichters tenten hem / als hp (onder 

Hom,in prediken fijn levẽ lept. Lende op een ander plaet⸗ 
Bzech.i2e fe/alg de Apaftel betupeht dat hy vã harer: aller 

bloet reyn ig / ſoo Worden Wp doop deſe ſtemme 
aber wonnen / ghedronghen / ende beſchuldicht / 
Die wp Priefters genaemt worden / ende boven 
onfe eyghen quaet dat Wp hebben / oock ander: 
menfchen doot op ons laden : Want wy dooden 
daer foo bete alg Wp daghelicx flau ende ſwij⸗ 
gende ſien na de doot gaen. Hy noemt hem fel: 
ven ende andere ſwijghende / om dat fp níet ſoo 
neerſtich en Waren in bet werc ais het betaem⸗ 
de Deijle hy Die niet en ſpaert / die haer ampt 
half volbꝛachten: wat mepnt olp dat hp ſoude 
ghedaen hebben / waert dat pemant fijn ampt 
gantſchelick verlaten hadde 4 Soo is dan defe 
orden langhe gheweeſt inde Ghemennte / dat 
het voormaemfte werck des Biſſchops was / het 
volck met Gods woorts voeden / ofte de Ghe⸗ 
mepnte met gheſonde leere ſtichten heymelick 
ende openbaer.· 

Dan ben 4 Doort dat alle landen hadden onder de Bi: 
(honnen feGoppen eené Opperbiſſchop: Item dat in het 
ende datri⸗ Niceniſſche Concilium oock zijn Patriarchen 
acchen: ofte Voorvaders verordent / die na De o2deninge 
eere, ef weerdicheyt / oock boven de Opperbiffchop- 
telden was, pen waren / Dit Diende tat onderhoudinghe der 

Diſcipline ende regeeringhe. Maer hoewel ick 
Dit hadde moghen Loorbp gaen/ de wijle het ſeer 
weynich ghebruyckt wort: foa en iff nochtans 
niet onnut a's doorgaende een weynich te roc: 

Tot wat ren. So waren dan dele graden ingeſtelt / voor⸗ 
nemelick op datmen fo wanneer in eenige Ge: 

vens mepnte pet gheviele / dat niet Wel en conde Lan 
wepnighen ghemiddelt ende neder gelept wor⸗ 
den / mochte Daer tae een ghemepn vergaderin: 
ghe der Dienaren des fants hauden. Ende als 
tot de groottept afte ſwaricheyt der fake meer⸗ 
Der onderſoeckinghe ende vact noodich was / foo 
Warden de Patriarchen ofte Boorvaders met 

í de Spnoder/dat is / vergaderinghen / Daer toe 
— ghebrunckt / van de welcke men niet en machte 
benoven-  Woorder beroepen anders: dan op het algemepn 
gentlicten Concilium. * Defe regeeringe hebben ſommige 
— af: ghenaemt Hierarchia , welcken naem fp (gelijck 
hete onge MP Bumelst) onenghjentlickk Daer toe gbjebzupeht 

Bioci, hebben / bp is pmmers der Schriftuere ongie: 

® Hierarchia 
(Bar is/ de 
opperfte 

Het LIII. Boeck. Fol.202, 

foon. Want de heplighe Gheeſt Geeft willen 
taeſien / dat niemant en ſoude eenige heerſchap⸗ 
pie droonen alſmen ban de regeeringe der Bez 
mepnte handelt. Maer ift dat wp defen naem 
achter latende / de falie genſiẽ / ſa ſullẽ wp bevin⸗ 
den dat de oude Biſſchoppen niet en hebbẽ wil⸗ 
len een ander forme der Bemepnte dichten / dan 
de ghene Die God deo? fijn woort geleert heeft. — · 
s VOocken was dae het. ghebrupck der Dia: aperor6. 2. 
conen niet anders dã het was bp de Apoſtelen · Lom. 12.8. 
Want fp ont finghen de daghelickſche offerhan⸗ — nt 
dert ende jaerlickſche incomſten / om Bie tat hef pe rmeeve 
recht gheb2imelt upt te gheven / dat ig/ om eenſ⸗ ozaen der 
deels den Dienaren / cenfdeels den armen tot Pinarer 
onderhoudinge upt te Deelensmaer Dit geſchiede 
nochtans nae het goetdunchen des Biſſchops / ende der 
Den welcken fp alle jare rekeninge Deden. Jant Wen * 
datde Cauones aiomme Lerapdenen / dat De ampt, 
Biſſchop moet de beſchicker aller goeden zijn / 
Dat en ís niet alfa te verſtaen / gelijck of hp door 
hem ſelven De ſorghe ghedraghen hadde / maer 
am Dat het hem toeguam te ordineren wie de 
Diaconen fouden in ghemeyn onderhoudinghe 
ende voedinge der Bhemepnte gennemen / ende 
wien ende hae Geel men eenen pegelicken foude 
gheven Lan het gene Dat daer ober bleef, Want 
bp maefte toeſien / of De Diacone fijn ampt gez 
trouwelick bediende. · Want in de Canones/ dat 
ie /regulen / die den Apoftelen toegheſchreven 
worden / leeſtmen aldus: Wy ghebieden dat de 
Biſſchop ſal de dinghen der Ghemeynte in fn 
macht hebben. Want iff dat de Dierbare zielen 
der menſchen hem betrout zijn / foo behoort hp 
Veel meer De beſorginghe des ghelts te hebben / 
{ao dat ander fijn authoriteyt alle Dinck den ars 
men uptghedeelt orde door de Ouderlinghen 
ende Diaconen : op Dat ſy met alte vreeſe ende 
ſorge gedient orden. Ende in het Antiachifche 
Concilium ig verordent datmen de Biſftthop⸗ 
pen fal bedingen Die de Dinden der Bheiiepnz 
te handelen fonder het Weten der Ouderlingen 
ende Diaconen. Maer het en ig niet noodich 
langhe hier ban te ſpꝛeken / Deijle het upt vele 
Cpiftelen Gregor openbaer is / dat aock te ſy⸗ 
nen tijde dae anders De ordeninge der Gemeyn⸗ 
te feer gheſchent waren / nochtans defe anderz 
houdinghe ghebleven is / te weten / dat de Dia: 
conen Waren dienaers Der armen onder De auto⸗ 
ritept des Biſſchops. Ende Get is der waerheyt Item de 
afeltch / dat de Onderdiaconen waren int eer⸗ Buderdias 
fte den Biaconen toe ghevoecht / om Dat fpliaren mede Hu 
Dienft bp de armen fouden ghebrupcken / maer pers end 
dit onderfchept is met der tt mech ghenomen · de Opper⸗ 
Ende de Opperdiaconen Geeft men doe begon: — 
nen te ſtellen / als om des grooten goets wille ven, 
een neerſtigher bedieninghe noodich was: Hoe⸗ 
wel Hieronpmus verhaelt / dat fp dock te fijnen 
tijde geweeſt zijn. Sp hadden de opperſte beſor⸗ 
ginghe der reuten / beſittinghen / hupſraets / ende 
Der dagelickſcher offerhanden. Daerom ſchrijft Feit. ia 
Gregozius tot den Balonitifcjen Opperdias NPL 
con/dat bp fal fchult hebben / ift dat pet upt De ru.rin nr.” 
goeden der Glemepnte Door onachtfaembent/ 
ofte dao? pemants bedroch verloren gaet Batz Het leſen 
men de Opperdiaconen Lerordende am Get — — 
Euangelium te lefen / ende het bolck tot bidden Breen 
te vermanen : Item / om den drinckbeker in het ampt der 
beplighe Nachtmael te gheven / dat gheſchiede Hiakonen/ 
am haer ampt te bercieven / am dat fp Dat fou: Se eesens 
den met te meerder Godvreeſentheyt bedienen/ geſteit. 
bewijle fp met ſulcke teecheren Bermaent wor⸗ 
den / dat ſy niet eenich onhenlich ontſangerſchan 
en bedienden / maer eenen geeſtelicken eñde Gor 
de gheheplichden dienſt · 

KL iij 6 Die 

Sp hadden 
den Biſ⸗ 
ſchoꝝ tof 
een toeſien⸗ 
DEE 
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Cap.4. 
» ‚6 Dier upt machmen oock oordeelen / welck 
Binnen 3 Get ghebanpeh der geeftelicker goeden / ende hoe⸗ 
kerckelicke Danich de üptdeelinghe gheweeſt zp: Men Lint 
boers” lamme / bepde ín de o2deningte der Concilien/ 
befegge: ende by De oude ſchryvers / Dat al war de Ghe⸗ 
weeſt · mepnte befit ín lant ofte gelt k br der armen pa⸗ 

trimonie goet. · Daerom Worden de Biſſchop⸗ 
pen ende Diaconen dickmael vermaent / dat ſy 
moeten ghedachtich zijn / dat fp niet haer eygen 
goet en handelen / maer Dat tot den nootdruft 
Der armen verordent wassende dat fp ſullen des 
bloets ſchuldich zijn/ift dat ſy ſulck geet onghe⸗ 
trausvelick onder hen houden ofte verquiſten. 

.Dat daer Daerom orden fp vermaent ſulck goet met 
wvan de ar⸗ groote vreeſe ende eerbiedinghe als in het aen- 
men SOE ſchyn Gode / fonder aenfien der perſoonen upt 
ouderhau- tedeelen / den ghenen Dien het toe comt. Wier 
Den fouden vpt camer De ſware betupginghen bp Chrpfo⸗ 
Werder — ſtonnun / Ambzofiun / Auguſtinum /ende an- 

dere Dierghelijche Biſſchoppen / daer mede fp 
Hoo? het voſck haer gheheelheyt ende oprech⸗ 

2. Dat den tichept betupghen. Boort dewhle het recht ss 
kercke die⸗ ende dock Daarde Wet des Heeren gheboden / 
beheers Dat De ghene Die Der Gemepnte Dienen /met den 
onderjou, ghemepnen goede Der Ghemeynte glevacdt 
dinghe mer Warden / erde oock ſammighe Dienaren te Dien 
en ſcude tijde haet eyghenen goet Gade gebenlicht heb: 
ontbreken. pende / met haren wille Waren arm gewaden: 

foa gheſchiede de uptdeelinge alſoo / dat den 
Dienaren gheen onderhandmate en ghebrack / 
ende dat de armen niet vergheten en Worden. 
NPochtans Wert daer toe gefte Dat de Dienaers 
de andere moeten een erempel Der faberbept ge⸗ 
Yen /die niet ſoo veel en hadden dat fp t Mochten 
tat owerdaet ofte leckernie mifb2upcken + macr 
alleenlit Dat fp daer mede mochten haer armoe⸗ 

Refert cap. De orderouden. Want WBieronpmus fept: Iſt 
Clericos1. Dat de Clercken Die door harer ouderé goet con 

* nen onderhauden worden / ontfanghen het gene 
Dat den armen toe comt / ſoo doen fp kerckroof / 
ende door ſulck mifbeupek/eten ende drincken ſy 
hen ſelen Get oordeel. 

Bere bedie⸗ 7 An het begin bediendẽ de Biſſchoppen ende 
ningeisvep Diacenen het goet Der Gemepnte vepelick 
ende — ende na haren wlle / dae fp ghewillichlick ghe⸗ 
gheweeſt ronte waren/ ende De gehee heyt der con (ciers 

tieende onnoofelhept Des levens hen Voor een 
Daerna Wet was, Daer na dae upt ſommigher gieric- 
wervende Gept ende booſe bedieninghe quade evempelen 
renten Der quamen / foa worden daerom deſe ghebreken te 
Kerkenut peter Canones dat is / reguſen ghemacckt dooe 
ghedeelt, De welche de venten der Ghemeynte in Lier dee⸗ 

fen gedeelt warden / waer ban fp het een Deel 
dent Clercken toc ſchicken / het ander der armen, 
het derde De reparatie ende vermakinghe der 
@empelen / ende andere huyſen / het vierde den 
beemden ende inghebozenen armen. Want dat 
andere Canones Dit lactfte Deel DE Biſſchop toe 
ſchrhven / dat en is niet tegen defe voorſchreven 
Deelimghe, Want fp en wiſſen niet dat het heur 
alleen toe camt/op dat hpt alleen in fliche / ofte 
quifte waer in hp wil / maer op dat hp genoech 

: hebbe tar gaftvepbeyt / de welcke Paulus van 
rime 3.2, Den Piſſchoppen eyſcht. Alſoo wort dat van 
Cap. Prztu- Gelafia ende Gregorio upt gheleyt: Want Ge⸗ 
lans6- _ tafius en gheeft gheen ander reden waerom de 
.Biſſchop fat eenich dinck tat hem nemen / anz 
Moseft 12, Derg Dan op Dat hp den gevangen ende vreem⸗ 
queſt.iz· delingen mach geen. Ende Gregorius ſpreect 

oock noch claerſicker / ſegghende: De Apoſtoli⸗ 
ſche ſtoel is ghewoon den Biſſchop als hp ver: 
ordent is / te ghebieden Dat hp Lan alte De rente 
Die ontfanghen wort / vier deelen matie / te we⸗ 
ten / een Voor den Biſſchop ende fijn hupſgheſin / 

Van de uytwendighe middelen der ſalicheyt, 
am daer mede gaſtvry te zijne / ende vreemdelin⸗ 
ghen te ontfanghen: het ander waar de Clercken: 
het Derde Door de armen: Get gierde tat repara⸗ 
tic Des Tempels. Soo en machte dan de Bifz 
ſchop niet nemen tat fn gebruuck / anders dan 
dat tat fjnen matighen ende ſoberen coſt ende 
cleedinghe noodich mas. Ate eenich Biſſchop 
begonſte onmatich teworden / ende overdaet 
ofte pamperie te bedrvẽ / die wert terſtont van 
fijne medegheſellen vermaent: ende ſoo hp niet 
ghehoorſaem ent was / ſoo wert hs afghefct. 
8Vooꝛt het ghene Dat fp tat: vercieringhe der Ende hoe⸗ 
CTempelen Bebrmeren/dat was ten eerſten ſeer —— 
wepnichg: daer nac doe De Ghemeynte Wat rijez veren mn, 
ker gheworden was / foa hielden fn nochtans ten deſteet 
mate in deſe ſake: ende nochtans alte Get filger. Werdetoe 
Dat daer toe ghebeumcht wert / dat Bleef altijrs — 
gheheel den armen / als Daer eenige groote noot vinden: 
guame* Ufo heeft Cyrillus de baten ende cleez nochtans 
deren Des Tempels vercocht (ende de armé Daer (SLD 
mede ghevoedt / Dae te Jeruſalem fiche Dierte ars de noot 
was / datmen niet en conde anders der armoede eyſchte/ 
te hulpe comen. Deſgelhex ooch / doe een groote — 
menichte der Perſen bp na verderf Ban honger / eld ded 
fo heeft Acatius de Biſſcop te Amida / de Clerc: * @reffelica 
ken vergadert fende een ſchoon ovatie ghedaen — 
hebbende / ſegghende: Onfe Bod eu heeft noch genifjen ne 
ſchotelen / noch drinckberen ban noode / want de erempez 
hp en cet noch en drinckt miet / foa heeft hn de. Ten ver Er 
vaten laten fmelten tot ghelt / om de cliendiafje ro, ties 
daer mede te Berlaffen/en fpijfen. Wieronpmug nvmo/ 
oock de anmatinhe zerciermahe der Tempelen —— 
ſtraffende / pryſt Eruperim den Biſſchop te morio ve 
Tholoſa (Be welcke te ſynen tijde leeſde om dat vien eynde 
Gp Get lichaem des Heeren droech in eenen korf verhaelt. 
aan wiſſẽ gemaect / eñ het bloet in eẽ glas/ende „ian. 
en liet gheenen armen hongher lyden Dat ick + Lin.rr. 
wepnnich te voren vam Acatio gheſeyt hebbe / dat car-16. 
verlaelt Ambroſius van hem fe'ven Dans dae: 5 NcPo- 
De Arrtanen hem befchuldichden / Bat hy de hey⸗ 
lige baten ghebroken hadde tat verloſſinghe 
Der gevangenen / ſoo beeft hy hem feer luſtich⸗ 
lick ontſchuldicht / ſegghende : De ghene die de 
Apoſtelen heeft onder gout uytghe vnden / die 
heeft oock de Glemepnten fonder gaut verſa⸗ 
melt, Be Ghemeynte heeft gout / niet om te bez Lib.zde 
waren /maer ont upt te geen / ende in den naat Din p: 
te hulpe te comen Dat naat ift te bewaren het 
ghene dat aleen hulpe en doet £ Weten wy niet 
hoe geel gouts ende filbers de Aſſpriers hebben 
ban den Tempel destpeeren genomen? Iſt niet 
beter dat het de Dienaer doet tat gelt fmelten/ —— 
tot oanderhoudinghe Der armen/als Daer anders 
gheen hulpe en is / dan Dat het een kerckroover 
Wech droeghe? Dal de Heere niet ſeggen: Waer⸗ 
am hebt ghy faa veel armen laten ſterven van 
hongher / ende ghy hadt goat Waer daor ghyſe 
hadt connen voeden ? Waerom hebt ghy fo veel” 
ghevanghenen later ban De vyanden wech ley⸗ 
den / ende en hebtſe niet verloſt? Maerom zijn 
Daer foa gele Bar de Bonden gedoot Het is bez 
ter datmen De levendighe Laten beware / dan de 
metalen. Wier op en fult ghy niet connen antz 
woorden:want wat ſoudt ghy ſeggẽ? Ick hehe 
be gevreeſt dat de Cempel Gods ſoude fijn ver⸗ 
cieringhe ghebreck Gebben. Hy ſoude antwoor⸗ 
den: De Sacramenten en ſoecken gheen gout: 
ende dat Dao? gout niet ghecacht en Wort / dat 
en wort Doo? gout nier aengenaem. De ver⸗ 
ciecinghe der Sacramenten is de verloſſinghe 
Der ghevanghenen. Somma / wy fien Bat het 
feer aerachtich was / dat de ſelve Autheur op 
een ander plaetfe fept/te Weten: Dat al het ghe⸗ 
ne datde Ghemepnte Doe befadt / diende our 

ac 

tanum. 



Cap.4. 
Lib.5. Epi 
8 and Arme ghebreckelicken te onderhanden. Item / 

Dat het al den armen toe quam dat de Biſ⸗ 
fchop hadde. \ 

Soo veei o Deſe dienften Die wy verhaelt hebben / zĳn 
BeLlercken in de onde Bhemepnte gheweeſt · Mant de an 
taenonser dere Die van De oude ſchehvers ghemeldet wor⸗ 
aack wac Den/ zijn meet oeffeninghen ende.vaorberepdin: 
Dores _gen/dan fekere dienften. Want de heplige man: 
ene tenry: Fen \willende nae hen der Gemeynte zaet achter 
tijen’ datis laten / foo hebben fp jonghelinghen Die Doo? der 
Dolgers/_ ouderen Wille ende autozitept ben ſelven tot den 
EE geeftelieken hrijch begavẽ / in haer drouwe ende 
men van bewaringhe / ende regeeringhe aengenomen: 
oeffeningen erde defe Gebben ſy Ban jonckhept aen doo? fulc: 
beeepoin he oeffeninghen onderwefen / om dat fp niet en 
geuan ſouden ongheſchickt ende onwetende weſen / als 
jongelingen fp tot Den dienſt verordent Worden, Ende alle de 
gemee, gene Die Doo? ulcke beginfelen gheoeffent wor⸗ 

Den / waren niet eenen ghemepren naem ghe⸗ 
naemt Clerici. Gek wilde wel dat hen een be: 
quamer naem hadde ghegheven geweeſt:want 
deſe naem is pt anverftant / ofte vmmers upt 
een verkeerde gheſinthept gheconren: dewyle de 
gantſche Ghemeynte is van Petro ghenaemt 
Clergie, Dat ig / de ere des Beeren. Hchtans 
was de infettinghe heylich ende vorderlick / te 
weten / dat de gene die Gen felven ende haren 
arbept wilden der Ghemeynte heylighen / ſou⸗ 
ben alfg onder He bewaringe des Biſſchops op⸗ 
ghevoedt worden / om Dat nigmant en foude de 

1.Pet.5.3. 

Shemeynte dienen / anders dan Die te vazen wel 
onder weſen ware / ende van fijn eerſte jonchept 
aen de heplighe leere ingedroncken hadden / ende 
doo? ſtreughe regeerinshe fijns ſelfs cen heplich 
ende gheſtadich lesen aengenomen hadde / ende 
ban wereltlicke ſorghe vreemde / ende De geeſte⸗ 
licke ſorghe ende oeffeninghe gewoons · Ende 
ghelijck de jonge krichſſieden door heymelicke 
Worſtelingen o derweſen wordẽ tot den waer⸗ 
achtigen ſtrt: alſoo waren daer oock ſekere be: 
ginſelen / in de welche de Clerckẽ geoeffent war: 
Dein eer ſy tot den dienſt gheſtelt Worden. Soa 
Woet hein Dan ten eerften ghegheven de ſorghe / 
pm den tempel open ende toe te doen Ende defe 
noemden ſy Deurwaerders. Baer nae worden 
gfenoemt Wcolpten de ghene Die den Biſſchop 
mn ſyn huys dienden /ende hem altjts volchden / 
ten eerften/tat cere/ ten anderen/om Dat upt fijn 
alleen gaen / niet en ſoude eenich quaet verm oe⸗ 
Den comen: boven deſen / om Dat ſp ſouden alſoo 
lancx foa meer den volche bekent worden / ende 
enighe autozitept ghecrijghen: Stem / om dat 
fp fouden leeven eens vege icx aenfchijn verdra⸗ 
ghen/ende voor eenen pegheliekten ſpreken / ende 
uiet befchaemt en wordem als fp Dienaers gez 
maeckt zijnde / voordt quamen om bet bolck te 
leeren / faa lietmenſe leſen upt den peedichftoel. 
Op defe Wwijfe worden fp bp graden verheven / 
om dat fp haer neerſticheyt ſouden in cet pegez 
lice oeffeninghe bemijfen tot dat fp Ouderdra: 
tonen gemaecht worden · Dit wil ick alleenlick 
ſegghen /te weten / dat defe dinghen meer Warten 
beginſelen der jongher Dienaren / dan dienſten 
Die ander De waerachtige ampten der Gemeyn⸗ 
ten ghetelt ‘waden. 
ro Fn het ghene dat wy gheſeyt hebber + het 
eerfte cnde tweede in de raepinathe der Dienaren 
‘te sijne / te weten / hoedanighe men tot Dienaren 
moet verkieſen / ende wat grooter Godvreeſent⸗ 

vocpinge. _Gept men Daer toe moet ghebruycken: hier in 
Der Diens heeft De oude Ghemepnte na ghevoſcht de leere 
tCap3-  Oaulijende de exempelen der Apoftelen. TDant 
Se. 11.12. fp plachten tat de verkieſinge der Paſtoorẽ met 

grooꝛe vꝛeeſe ende forchuuld.ahe aenroepinghe 

Dat ande: 
te Beel Des 
„Lapttols/ 
handelende 
van de be⸗ 

Het IIII. Beeck; Fol.203 
deg Godlicken naemg / te vergaderen. Boten 
defen hadden ſy een wj ſe Van onderfoechinahe/ 
dao? De welcke fp Get leben ende De leere der nfjez 
ner Die fp ſouden Berktefen/onderfachten na dert 
veghel Pali. Maer (p fandichden hier alleen⸗ + Lim, 3.2, 
lick een wepnich dao? onmatighe fErengiehept/ Bier is E 
om Dat fp meer wilden hebben in den Bifiehop wat Allee 
dan Paulus epfchte + ende voornemelick alg fp dicht doo: 
metter tĳjt den Biſſchop het houwelick verbo⸗ guinatige 
den Baer in andere dingen quam haer onder: KiSihE: 
houdinge over cen met de beſchryvinge “Pauli, van darfe 
Vooꝛt in het ghene Dat wy inde derde plactfe \thoutwelisk 
gheſtelt hebben te weten/ Luie de Dienaren bee sm sn 
hooren ín te ſtellẽ en hebbẽ fp niet altijt cener= © 
lep orden ghehouden · Int eerffe en Wert ſelfs 
niemant tot het ghetal der Clercken aengheno⸗ 
men / ſonder het goetduucken Des gantſchen 
boer: ſoo dat Cypuanus hem ſelven neerſtich⸗ 
lick ontſchuldicht / dat hp eenen Aurelium hab⸗ 
de tot eenen leſer verordent ſonder deGemeynte 
te vraghen: om dat hp dat hadde bupten De gez 
woonte / hoewel niet ſonder oorſake / ghedaen· 
Hy fozeecht aldug: Lieve broeders / in De veror⸗ Lin. 
deninghe der Clercken plegen Wp u eerſt te pra⸗ Frit. s- 
ghen / ende eens yeghelicx zeden ende verdienſten 
met gemepnen raet te overleggẽ · Maer dewijle In hee der⸗ 
in Die cleyn oeffeningen gten groot peryckel en de dooft: 
wag/De\uile fp tot lange beproevinge ende niet GRP 
tot grooten dienſt acn genomé werde / fa heeft: ringhe der 
wen opghehouden het goetduncken Des volcx Vienaren/ 
te vraghen. Daer na beeft het volck gemepnliek ZerSanne 
oack in De verordeninghe der Bienaren / uͤptge⸗ ginae dee 
nomen alleenlicken de verordeninghe Det Biz bater/foa 
fchoppen/ Bet osrdeel ende de verkieſinghe den grade fen 
Biſſchoppen ende Prieſteren overghegheven / wercke nies 
om dat fp ſoudẽ fien Wie Daer toe beguaem ende altijt op 
weerdich aren : uptahenomen alfen eenen Mie ore 
Ouderlinch verordende in een Parochie / Want verpouvar 
Daé moefte De menichte der plaetfe bp name Daer aetweeft en⸗ 
in bewillighen· Ende het en is gheen Wonder —— 
dat het volck in deſen Deele niet en ie feer ſoech⸗ nan er DOLE 
buldich geweeſt / om fijn vecht te behaudẽ: want feer roze 
men maeckte doe ſelſs gheene Onderdiaconen Lulbich gez 
die niet in het Elevchfehap en hadde ſanghe bez Iucſc e 
proeft geweeſt / onder De ffrengichept des ſevens behouben. 
Die ſy doe ghebrꝛuyckten · Ende als fp in hetOn⸗ 
derdiaconſchap beproeft waren / foo worden fn 
tot Diaconen verordent:daer na quamen fp tot 
de eere Der Ouderlinghen/als fp hen ſelven ghe⸗ 
trouwelick ghedzaghen Gadden. Alſoo cn wert 
niemant rot Den Dienft verhevẽ / die niet te voren 
bele jaren lanck waerachtelick beproeft waren 
onder des volcx ooghen · Daer maren oock bele 
Canones ofte regulen om hare gebrekẽ te ſtraf⸗ 
fen: ſoo dat de Ghemeynte met geene boofe Oue 
derlingen ofte Diaconen beſwaert en wert / ſoo 
verre ſy De remedien ende middelen niet en ver⸗ 
liet. Hoewel in de verkieſinghe der Prieſteren 
Was oock De bewillinge der burgeren verſocht: 
bet welcke oock betuycht Wort door den cerſten 
Canon / diftint. 67. de welcke Anacleto wort 
toegheſchreven. Eyndelick / alle de ordineringen op war 
gheſchieden ten gheſettẽ tijde des jaers / om Dat tot ve ozoiz 
niemant en foude bedechtelick fonder Des volcx — 
wille hem ſeiven in den dienft ſtenen /ofte te lich- ® nij 
telie fonder getupaë daer tac verheven worden. 
ir Fn de verkiefinghe der Biſſchoppen beeft maer in ve 
het bolck Tanghe fijn vephept behouden / ſoo Dat oppmeringe 
niemant vercorẽ en wert Die niet allen den vole: — 
he aenghenaem was.Dacrom iſt in het Anti⸗ jee 
chenifche Concilium verordẽt / dat niemant en bois lange 
faude teghen des volcx wille verordent worden· (iu verhere 
Det welche ooch Leo de eerſte / neerſtelitk beve⸗ Ein zo, 
ſticht · Wier umt comen deſe ſententien: Men, fat cap. 2. 

cn 



Cap.4. 

Epift.1ro, 
Haberur 
apud Theo 
doricum 

Van de uytwendighe middelen der ſalicheyt, 

dien verkieſen / welcke de Clergie ende het volck 
ofte het meeſte ghetal daer van begeeren. Item / 
Die moet vAn allen vercoren worden dieſe ſal 
regeerẽ · Want fo Wie onbekent ende onbepzoeft 
verordent wort / die moet door ghewelt inghe⸗ 
ſtelt warden. Item / Men fal dien verkiefen/ Die 
van de Clercken untvercorẽ /ende van den vole⸗ 
he begheert is / ende hy fal door de Biſſchoppen 
des lants / eñ met de autoztept des Biſſchops 
der hooftſtadt gheheylicht / ende ingeftelt wor⸗ 
Den. De heplighe Daders hebben foa neerſtich⸗ 
lich toegheſien / Dat deſe bephept deg valer niet 
en feude eenichfing vermindert worden / dat het 
algemeyn Concilium dat te Conſtantinopolen 
verſamelt was / doen het Nectarium verorden⸗ 
de / niet en heeft willen dat doen / ſonder de be⸗ 
willinge ende goe duncken der gantſcher Cler⸗ 
gie ende des gantfchen volcx:ghelck het open: 
baer is upt den Sendtbrief tat het Conciltum 
te Roome gefonden. Daerom als een Biſſchop 
eenen. beragdende die nae hem ſoude den dienft 
aennemen / dat en bleef niet anders vaſt / dan alft 
bet gantſche volck wiſte Dan welcke ſake wp 
niet alleenlick een exempel / maer ooch een forme 
ende wyyſe hebben bp Auguſtinum in de namin⸗ 
ge Eradn · Ende alg Theodoricus verhaelt dat 

Athanaſius heeft Petrum ghenaemt tot eenen 
hb.4.cap.zo nacomer / (oa ſtelt hp terſtont daer bp. / dat het 

JAaderhaut 12 Ick bekenne dat 
iſſer in 
beorfiert 
met cenige 

is Doo? De oden der Ouderlinghen bevefticht, 
ende door De Overſte ende het gantſche volck 
goet gheacht · ned. 

het feer mel verordent is 
in Het Laodicenſe Conciltum / datmen de verz 
kieſinghe niet en fal den volcke toe laten- Jant 

afpalinge / het car {eer qualick abefchten/dat ſoo vele hoof: 
datmen De 
fate in het 
goetdunc⸗ 
Ken ban bet tijte waerachtich / dat 

onbedachte Its w heich de 

volck niet 
En foudé 
taten ſtaen 

Epift.37, 

den ſouden een fake eendrachtichlick ten epnde 
beenghen. Ende dat ſpreeck woort is by naeal- 

geracht pek ghemeyn volen tot 
contrarie gheſintheden ghedeelt wort · Maer 
teghen Dit veryckel was (eer goede remedie ge⸗ 
ſtelt · Want ten eerſten vercoren de Clercken al- 
leen ende den ghenen welcken fp vercoren had⸗ 
den / ſtelden fp voor de Overheyt ende Kegeer: 
ders. Ende als deſe daer op raet gehouden had⸗ 
den / o beveſtichden ſy die verkstefmge als ſy hen 
behoorlick dochte: ende als fp hen niet behoor⸗ 
lich en dochte / ſoo vercoren ſy eenen anderen Die 
hen bequamer ſcheen · Daer na wert De fake 
voor de menichte ghebracht / de welcke / hoewel 
ſy aen ſulc voor oordeel niet gebonden en was / 
ſoo en conden fp nochtans niet foo veel oproers 
maken, Ofte alfinen vande menichte begonde/ 
foo gheſchiede Dat alleenliek am te weten Wien 
ſy voornemelick begeerden; ende als de begeerte 
dee ghemepnen mans ghehoort mas / ſoo ber: 
togen eerſt daer na de Clercken · Alſoo en conden 
de Mercken niet verordenen welcken fp wilden: 
ende Get en vaas hen nochtans niet noodich den 

dwaſen begheerten des volcx ghehoor ſaem te 
zijne. Deſe orden ſtelt Lea erghens als hp ſeyt: 
Men moet de begheerte Der. burgheren / ende ge 
tungheniſſe der volcken / ende het goetduncken 
der eerweerdigen regeerderen / ende de verkieſin⸗ 
ge der Clercken verwachten: Item / Men moet 
hebben de ghetuygheniſſe der regeerderen / ende 
onderſchryvmnghe der Clercken / ende de bewil⸗ 
linge des Raets ende Des volcx:anders (ſeyt Ip) 
en cam bet geenfing geſchien· Eñ de verordenin⸗ 
ge des Laodicenſchen Conciliums / en wil au⸗ 
ders niet/ dan dat de Clerckẽ eñ regeerders hen 
ſelvẽ nies en latê vã de onvoorfichtige menichte 
verleyden maer Dat fp liever door haer voorſich⸗ 
tichept ende geſtadicheyt de dwaſe begeerte det 
volcx verhinderen / ſoo wanneer het noodich is. 

13», Defe wijſe der verkieſinge hadde noech ten 4 
tijde Gaegori Baren loop ende Iet is der maere na ne, 
hept ghelyck / dat fp langhe daer na gheduert fou geefs 
heeft, Daer worden bele Sendtbrieven by heim —— 
abelefen/de welche een feer-clave gijetupaljenigfe. “© seduert . 
defer ſake gheven: tant fa waneer egens cen Getuvatie 
Biſſchop te beraadenk is / ſo pleecht ho te ſchry⸗ ven ban is 
ven tot de Clergie fot de vegeerder& / ende tot. Segorius. 
het volch/fomtts oock tat den Heere / na Dat de 
regeeringhe der ſtadt as. Iſt dat Gon den 1n quoque 
onghefchickten ffant der Bhemevnte eenigen Eet. com- 
Biflehoppe die daer nac{t aant /beveeit. de op: PIP, 
ficht-in de wersiefimghete hebben / faa wil Ip 
nochtans altits dat de verordeninge openbacr/ 
ende Daag haerder aller onderfchejoinabe beve⸗ 
ſticht zp. Zaaoch dae de Milianen cen genaemt 
Conftantius/\was- Biſſchop gemaccht/ dewijle 
om de inbrekinghe Ber vpanden zele tat Genua 
ghevlucht waren / foe meynt (jp dat de verkie⸗ 
ſinghe niet en fal behoorlick weſen / ten zp dat 
oock Die te ſanien gheroepen zijnde / daer in bez 
willigen. Ja het en zijn noch geen bf hondert 
jare voorledẽ / dat de Paus Nicolaus verordent Ente Ni⸗ 
van de verkieſinge des Koomſchen Biſſchops / nd 
op defe ij e / te Setẽ / dat de Cardinactbuffehope rn 37 
pen ſoudẽ De eerſte zyn / ende dat fp daer na fauz * 
den de Clergie tat hen nemen / ende dat ten laet⸗ 

Liba. 
Epüt.69,: 

ſten de verkleſinge ſoude beveſticht zijn dao? de 
bewillinghe des valer. Ende in het eunde ver⸗ 
halt hp GP wEBenaemde ordeninge Weguis/ende 
gebiet dat fp napmacls plactfe hebbe. Iſt dat de 
booſheyt der Oodlooſen (aa gheweldich is / dat 
de Clerckien bedwonghen worden unt Der ſtadt 
te gaen om een ſupver verkieſinge te maken / ſoo 
beveelt hn nochtans Dat ſommige upt der vole⸗ 
he daer bp zijn. De bewillinge des Licpfcre (ſoo 
Beel men mach verftaen) was alleenlie ín twee 
Blemepnten noodich / te weten / in de Room⸗ 
fche ende Conſtantinopolitaenſche: om Dat daer: 
twee bieyſerlicke ſtoelen waren · Want dat Paz 
lentnus Ambroſium met macht fandt tat Mi⸗ 
lanen om de verkieſinge deg nieuwẽ Biſſchoos 
te regeeren / dat was bupten orden / ende ghe⸗ 
ſchiede om den grooten oproer welcken de bur⸗ 
gers DeOuderluigen maechten. Ende tekoome 
was de autozitept-des lienſers in De verkieſmn⸗ 
ghe des Biſſchops ſoo groot / dat Gregorius 
ſept / dat hy ſelde 18 door des Vtepferg gebodt tot 
de regeeringhe der Ghemeynte gheftelt; hoewel 
jp nochtans op behoorlicke wijſe van den vole: 
he begheert wãs · Pet was doe De ghewoonte / 
datmen den ghenen weleken de Begeerders/ 
Clercken ende het volck verordent haden / ter: 
ftont den Ätepfer te kennen gaf / on Dat hy de 
verkieſinghe ſoude door fijn bewillinge beveftie 
ghen / ofte Doo? fijn xghenſpreken te niete ma⸗ 
kene Ende teghen deſe verordeninge en ſtrijden Ende tegen 
de verordeninghen niet Die ban. Gratiano ber: vele en 
famelt moden / in de welcke niet anders gefept den met de 
en wozt / Dan Dat het onverdraghelick is / dat De bellavtun 
ordentlicke verhiefinathe ſoude wech ghenomen — 
worden / ende de Coninck nae fijn begeerte den <" 
Biſſchop ſtellen / ende dat de Biſſchoppen der 
Hooftſteden niet en behooren dien te heplighen / 
die alſo door gheweldige heerſchappie verordent 
ig, Want de Ghemeynte te berooven van haer 
recht / fa dat het gantſchelick worde eenen men⸗ 
ſche na ſynen luft overghegeven / dat is een an: t Leremoa - 
der dinek van den Eantnelt ofte ltenſer Die eere ren peer 
even / dat hy de behoorlicke ende rechte erhsiee gevzupcke: 
inghe dao? fijn autazitept beveſtighe. 

Epit.s, 
Lib,t, 

in de mftele 
14 + Mumaeten wp verelaren op at wjſe de Wugeder 
Bienaren der ouder. Gemennte zyn na De Vers pe one 
kieſinghe in Garen Dienst ingheſtelt obemerft. kerches * 



Cap.s. 

Epift,4. 
Lib.r. 

Welcke al: 
lengſkens 
verandert 
is. 

Het 1 II 

Dit hebben de Katijnfche afenaemt ordinerin 
ghe ofte heyliginge:ende de Griechſche hebbent 

gack met Wee woorde beteeckent / de welcke op⸗ 

teagingfje der handen beteeckenen · Daer is cen 

pdeninge des Picenifchen Concilium / dat de 

Siſſchop der Hooftſtadt met alle de Bifſchop⸗ 

hen des lants ſouden vergaderen / om den genen 

Die vereazen is in te ſtellen · Ende iſt dat ſonmi⸗ 

ghe doo? de lanckheyt des weechs ofte Door 

fiechte / ofte eenighen anderen noot verhindert 

woden/ dat nochtans ten minſtẽ die Daer ver⸗ 

gaderen/ ende Dat de ghene Die daer niet teghen⸗ 

woordich en zjn / haer bewillinge doo? Sendt⸗ 

brieven betiwahen · Ende doe deſe reghel ten 

conde niet meer ghehouden en Wert / foo is hy 

Daer nae in bele Concilien vernieut gheweeſt · 

Ende alle ofte pmmersg. de ghene Die gheen on: 

ft hult en hadden / Worden gheboden tegenwor⸗ 

dich te zijne/am dat de gene Die verordent wert / 

foude te Beter in leere ende levẽ onderſocht wor⸗ 

en wan de faie en Wert niet ſouder onderſoer⸗ 

inge volbracht · Ende Get is claer pt De waor⸗ 

den Eppziani/ Dat fp niet gheroepen en worden 

na de verkiefinge/maer Dat ſy voortyden plach⸗ 

ten in de verkiefinghe te zijne : ende Dat om dat 

fp fouden de fake matighen / om dat ander het 

volck aheen beroerte en foude comen. Want alg 

hp afefept heeft dar het volck macht heeft om 

meerdighe Gienaren te berkiefen/ ofte onweer⸗ 
dige te weygeren / ſoo ſeyt ho wich daer na: 
Daerom moeten wh dat van de Gsdlicke ende 

Apoſtoliſche inſettinghe neerſtichlick onderbou: 

Ben ende bewaren / dwelck oock bp ons bonae 

door alle tanden wort ghehouden / te Weten/ dat 
om de verkiefimghe ende inſettinghe behoorlick 

te volbsengen/de naeſte Biſſchoppen des felven 

tants bergaderen bp dat voick / den welckẽ men 
eenen Biſſchos ik verordenẽ ende Dat de Biß 
ſchop vercozen orde in tegenwaoadiehept des 
Baier. Maer doe fp ſomtts lact vergaderen, 
ende Daer. perijehel Was dat ſommighe (ouden 

(ulche-inftelfinghe miſbruycken / ende oo2falie 

Daer upt nemen om Get ampt ongherechtichlick 

te begheeren / ſoo achtede men dat het gheuoech 
was dat de Biffeloppen vergaderden / Als Die 

berkiefmatje gheſchiet was / om hen behoorlick 

te onderfoechen ende —55 aart 

is Hoewel dit atonume fonder uptuenunghe 
abefchiede/ foo ig met der tijt cen contrarie nije: 
aante in ghecomen / te weten / dat De ghene die 

vercoren waren / tot de hooftſtadt guamen om 

is doo? cergievichept ende verbalſchinge der ou⸗ 

der infettinghe/ dan dao? eenighe goede oorſake· 

Ende epnichj daer na alg ru De autozitept des 
Troomfehen ſtoels was grooter gheworden / is 
een ander ghewoonte / die noch booſer was / op 

ghecomen /te weten / dat de Biſſchoppen bpnac 
van gheheel Italie te Roome hare vcrordenin⸗ 

ghe haelden Bet welche men mach in de Send⸗ 

ij 

1Áb.=.Epilt 
65. & 78. 

Aants plachten inde hooftſtadt te verſamelen / 

Tat dit 
beg? cent 
zêrentonie 
Wad, 

verordent te worden Wet welche meer gheſchiet 

brieven Sregoeh ſien. Alleenlick in weynighe 

ſteden de welche niet fag lichtelick af en lieten) 
mert het oude recht ghehouden / geljck daer cen 
exempel van Milane gheſchreven is. Moghe⸗ 
lich hebben alleenlick de hooftſteden haer ꝓꝛivi⸗ 
legien behouden, Want alle de Biſſchappen des 

om den Opperbiſſchop te odineren ende hep: 
lighen. Se ceremonie Die fp nhebzupchten vas 
opleggimaúe der handen. Want ich en lefe niet 
dat fp per nmderg ghebrunckt hebben : anders 
Dan dat de Biffehappen eenige vercieringe had⸗ 
den in de vergader nghe / waer doo? fp ban de 
andere Duderlingjen onderfchepden Waren, 

1. Boeck, 

De Ouderlingen ende Diaconen worden oock 
door de ecnighe op!egainghe der handen veror⸗ 
dent:maer cen peabelick Siſſchop met fijn ghe⸗ 
felfchap der Duderlinghen / Geeft fijne Ouder: 
lingen gheordineert Ende hoewel fp alle te gez 
teke dat felve Deden: nochtans Bewijle de Biſ⸗ 
chop voo? ginck / fo Dat Get alg Dao? fijn bewe⸗ 
ginge geſchiede / daerom Wert het des Biſſchops 
odeninghe genaemt. Daerom wort dickmael 
bp de oude Teeraers geleſen / dat tuſſchen eenen 
Guderlinck ende Biffchop geen onderichept cn 
is / anders dan Dat de Ouderlinck gheen macht 
en heeft om te opdineren. 

Het v. Capittel. 

De oude forme der regeeringe is gantſchelick 
door de tyrannie des Paus verdorven. 

N 
Roomnſchen ſtoel ende Lan alle fijne dienaren 

Fol 204. 

Dis het noodich Dat Wpde orden Der re⸗ wie ende 
geeringe der Gemeynte / die heden Lan den hoedanighe 

al 
pen ate 

ghehouden wort / ende het gantfche beelt dier intpaur: 
E 

Hierarchie die fp altyts in Den mart hebben / vom verco⸗ 
voo? ooghen ficllen / ende met De oden Der ou⸗ ten worden 
der Ghemeynte die Wp beſchreven hebben ver⸗ 
ghelycken: op dat het upt de verghelhckinghe 
openbaer oet / Wat GBemepnte die hebben/Die 
dao? den enckelen nacm haerder Gemeynte ra: 
fen am ons te befwaren/ofte cer om te verdruc⸗ 
fen, Ende bet is beft van De roepinge te begin= 
nen/op dat wp ſien / wie / ende hoedanighe / ende 
op wat wijfe fp tat deſen dienſt gheroepen wor⸗ 
Den, Daer na fuller Wp aenmerckẽ hoe getrou⸗ 
welicht ſy haer ampt volbzengen. Wy fulten de 
eerfte plaetfe ben Biſſchoppen gheven: ende och 
af het hen eerlick ware dat fp in defe plaetſe de 
cerfte oden heben. Maer de fake ſelve en kan 
uiet lijden dat ic foude ſelfs cen mepnich defe 
ſake aenraeren fander Baer ſeer groote fchandee 
Nochtans fal ick ghedachtich wefen wat mijn 
voornemen 3u in deſen boeck:eñ ick en fal mijne 
wooden / de welcke behooren tot eerwoudighe 
leere ghevboecht te zijne / niet laten bupten hare 
palen wptbloepen. Nochtans Tact nu pemant 
upt de ghene Die met gantſchelick de ſchaemte 
afgheleyt en hebben / nip ant Woorden hoedani⸗ 
ghe Biſſchoppen heden alomme vercoren Woz: 
dere Doorwaer de leere te onderſoecken / is een 1, Daer 
false Die veel te Tanghe verſtorven is:ofte iſt Date wozt gheen 
men eenichfing de lere aenfiet/ (oa verkieftmer pnsebanr 
eenigen Wet-aheleerden Die beter can kijken in ve zeere gee 
bet Fichthups! dan prediken in de Ghemeynte · daen. 
Det is openbaer Dat in hondert jaren nau de 
Gondertfte der vercorenen / pet van de Godlicke 
leere gheweten heeft. De eeuwen die voor dien 
tt gheweeſt zjn / en verſwyge ick niet/om dat 
fp veel beter gheweeſt zijn/maer om dat wy al⸗ 
ee de Ghemeynte die nu is handelen .· 

ſcecken ſoo ſullen wy (eer wepnighe/ ofte bpna 
gheene Binden / Die niet en ſouden Baay de oude 

ett wil de zeden ende Get leven ondere 2e Belan⸗ 
gende de ze⸗ 
ben, ſo wor⸗ 
den daer 

Canones gheaosdeelt geweeſt hebben / duweer⸗ vercozen/ 
Dichte zijne, Die gheen dronckaert en was / die 
ag cen hoercerder ende Die ooch Ban deſe booſ⸗ 

ofté onghe⸗ 
teerde/ofte 
ongebondes 

heyt vp was / die was sen tupfcher ofte jagher / ne van ee 
ofte int eeniglien anderen Deele des levens onge: v 
ſchickt Want de menſche Wert na de oude La: 
noues / om minder gebrelien van het Biſſchop 

Ale 

dom vech dert ende uptateflaten. Ende dit it Ofte kinne 
het — ee datmen mach vinden / af ü 2 
Dat ooch de k 
Doo? des Paus toclatinghe Biſſchoppen 

inderen nauwe thten jaren out / zum febantviecs 
he⸗ kige mene 

maeckt. Sp zijn tot fulcke onbefchacmthepdt ſchen · 
ende dwaeſheyt gheconen / dat ſy fulcke een al⸗ 
dergrootſte ſchandelickheyt niet an lien / ende 

‘ 



Cap.s. 

gantſchelick teghen het ghemeyn ghevoelen der 
natiere is· Wier opt machmen ſien hoe heplich 
ende Sodvreeſende de verhieſmghen gheweeſt 
zijn daer foo groote onachtſaemhept was. 

Perkiefinge 2u im de verkieſinghe der Biſſchoppen / is 
Der Papifti- het gantſche recht De bolcx veels ghenomen · 
GiB @e begheerten / etre-ffenuitrert / bevolimghen/ 
*3.inve onderteeckeninghen / ende alte andere dierghe 
Berkiefinge lucke dinghen / sn Vergaensende alle de macht 
we Derrecht js den Canouicken over ghegheven· Deſe ver⸗ 
wee genoz Kiefen wat Biſſchop fp vilten / ende breughen 
men: waer hem der na voor de ooahen Des bolcr/ niet om 
terzi Onderfocht / maer om aertghebeden te worden · 
anus ende JPaer Keo voept hier teghen / dat gheen reden 
De Spnoz dit toe en laet / ende fept dat het gewelt is. Ende 
Den fpeeken. afs Cyprianus betuycht dat het upt het God⸗ 

licke vecht komt / dat een Biſſchop niet en Wert 
vercoren anders dan Door de bewillinghe des 
volcx / ſoo bewijft hp dar De cantrarie gewoonte 
ſtryt teghen Gods woort. Daer sijn ſoo vele 
Eouciliergende ordeninghen die het ſeer ſtrenge⸗ 
lich verbichen anders te laten geſchiem ende ge 
bieden dat Get te niete zy / ift Dat het aders ge 

Volcht dan ſchiet · Iſt Dat dit waerachtich i8/(o en is heden 
barmit … noel doo? Gade recht / nach daa? Der kerchen 
ee Tehte teelt / geen behoorlicke verkvefinge ur het gant⸗ 
matige ſche Pautdam- Maer af ſchoon daer geen ander 
verkieſnnge quaet en Ware / hoe filler fp nochtans comen 
MIS ontfehuldigfen dat fr de Ghemepnte alſoo van 
Wwilucht haer recht berooft hebben? Maer het was ſeg 

gen fp) alſoo noodich am De verdorvent eot des 
thts dat de macht om eenen Biſſchop te verkie⸗ 
fen / ſoude wepnighen gheg seven Wozdert / Dez 
Wyle de haet ende booſe begeerte bp het voſck 

ende by de Overichept / meer vermochten dar 
Antwoort. een vecht ende gefant oordeel · Of wy hen fchoon 

toe gheven Dat dit de uyterſte remedie gheweeſt 
zy in ſoo verdorven cen ſake: nachtang als nu 
Defe medecijne wort bevonden fchadelicher te 
sue dan de ſieckte die Daer doo? gheheelt wort / 
Waerom en wederſtaetmen ooch Dit nieuwe 

2 Wtolucht quaet niet Sp ſegghen: Het is den —— 
Blaertich gheboden wat ſy in de verkieſinge der 

Antwoort. Biffchoppen futen volgen. Maer twwyfelen Wp 
dat oack vᷣoortjden Bet volck verſtont hem fel- 
ger door feer heplige Wetten gebonden te sijne / 
alg fp agen dat hen cen regel upt Gods woort 
was too? geſtelt / gls p vergaderden om eenen 
Siſſchop te verkieſen? Want dat eenighe woort 
Gods Waer vaas de Soacrachtiahe ghebaente 
eens Biſſthops ous wort beſthreven behoorde heeft der 

be Papi: en 
gedacu heb⸗ 
hei /ende 
wie fn ber 
cozen heb⸗ 
beu. 
Wien be 

beneficien 
int Paus⸗ 

ftvaffelich/een goet Aeeraer/ gheen vechter / ett · 

Van de uytwendighe middelen der ſalicheyt, 
Waerom is dan de verkieſmahe Der Biſſchop⸗ 
pen dert volcke ontnomen / ende den Prieſteren 
gegeven £ Pamelich / am Bat onder den oproer 
ende tweedracht Des voltx / Gods woort niet 
gehoort en Wert, Ef waerom en ſoudemen hez 
den docrk den Prieſteren de verkieſmge nier antz 
nemen / dewijle fp niet alleenlick alle Werten enn 
breken noch en ſcheuren / maer alte ſchaemte af 
worpen / ende daor oncuyſchent / gewinſoeckinge 
ende eergierichept den hemel met de acrde ver⸗ 
menghett, 
3 ADaer fi liegen als ſy feggen dat dit is tat. Wiftloovis 
eert remedie gebonden. Wy lefen mel dat de ffe: — 
den voortnden in De vberkieſinge des Biſſchops oe ant- 
hebben dickmael oproerich gheweeſt / noehtans woort op de 
en heft nie mant opt beſtaen te Dench van den huhtt⸗ 
bꝛurgheren haer vecht te benemen. Want fp had⸗ welcke des 
den Andere middelẽ Dear de welcke fp ſulcke fey⸗ voict / der 
ten verhinderen ofte beterden als fp nu geſchiet ene 
aren, Maer ich fal eagen wat het sp. Poe verhept 
tet volek begonde onacht ſaem te zijne in de ver⸗ banttome) 
hieſmge / ende deſe ſorche ghelyck af jp hen niet e der 
en betaemde Der Prieſteren over geataeri/fo heb fauten ont⸗ 
ber de Prieſters deſe oorfake miſbrunckt tot de decken. 
wmeede heerſchappie die ſy nat bedrivẽ / de ele: 
he fp daer na met nieue Canones / dat is / vez 
gheis beveſtieht ende verftercht hebben. Waer 
orden Daer mede fp de Biſſchoppen o2dineren/ 
en is niet anders Ban cen enckel ſpot: Want de 
ghedaente ende ſchyn der onderſoeckinghe die fn 
daer doen / is ſoo pdel ende magher / dat ſy dock 
ſelfs gheenderley verwe er heeft. Daerom / dat 
de Princen ende Dooften hebben doa? cen ver⸗ 
batt ban de Kooniſche Biſſchoppen Berereaen/ 
Dat ſn fonden feloe De Biſſchoppen nemen / daer 
tn en heeft de Ghemeynte gheen nieuwe ſchade 
gheleden: want daer door is alleenlick den Caz 
nonicken de verkieſinghe ontnomen / die fp ſon⸗ 
der eench recht tot hen getrocken / ofte mmers 
geſtolen hadde. Wer is boorwaer een ſeer ſchan⸗ 
deliek cxempel / dat upt het hof Biſſchoppen gez 
ſonden worden / am de Gemeynten in te nemen: 
ende 9 ſoude den Godſalighen Vorſten beta⸗ 
men hen ſebben van ſuſcke berdorventheydt te 
onthouden · Want Bet is cen Godleofe berooz 
 Binale / foa wanneer ober een voſck wart een 
Biſſchop gheftelt / den welcken fp niet en begee⸗ 
ren / ofte pnumers met veper flenmie niet en bez 
— Macr de omgheſchickte ghewoonte 
Die riu gen tt is in de Gemepnten geweeſt / 

f often oorſalze ghegheven / Dat fp de 
| prefentatie ende beorftellinge der Biſſchophen / 
duden hen ſelven gentrecken. Want fp hadden 
liever dat het haer weldaet gheacht zp / Dau der. 
gener Dier het niet meer toe en guam als haer / 
erde Die het alſoo wel miſbeiwckten alg zp. —— 
4 Bit is de ſchoon roepinghe / om Der welcker In het 
Mille De Biffehoppen voemen ten felwen der BWE 
Apoſtelen nacomers te zjne · Sn tegaen Dat het kiefngne 
recht Paiefteren te maken / hen alleen tae comt . banDuder: 
Saer Daer in vervalſchen fp feer booſelick de onee 
oude mſettinche / dat ſy door Gaer oineringhen gauſch 
gheene Ouderlinghen en maken Die her volck Wwech. 
mochten regeeren ende voeden / maer Prieſters 
die ofſerhande doen · Deſghelhex als fp Diaco⸗ 
nen maken/fa ent handelen fp niet van bet rechte 
ende epghen ghebeunck der Biaconen: maer fj 1, Bers 
ardinetenfe alleentiel; tat fekére ceremonie mits (ble 
aengaende den keſck ende de plateel. Maer in oo, epnoe 

{het Chateedanifche Eantiltun/ ie hierenteghen — 
verordent / datnen menant en ſoude ordineren Ditzo 
ſonder óch mede hem ineen ſeker plaet ſe te ſtel⸗ PPT 
jen / daer hy fijn ampt ſoude bedienen. Dit ver⸗ 
bodt defes Concilninis /was om twee — 



Cap.s. Bes bele Het-biitdBoeck; » / Fol.2054 
feet nut / te Weten/am Dat de Ghemeynten niet | ende fijn bedupdinge weten te feggen: want het 
en fouden Heer onnoodigen coft befwaert aars | en is niet noodich Dat ſy ſouden den fin eenst 
den / nach aen ledige menfchen hanghen / dat fr | eensch verfkens weten te verclaren · Nochtans 
behooren den armen unt te deelen. Boren defer | en worden oock die ban het Priefterdom niet 
om dat de ghene Die verordent warden / fauden verworpen·/ die aach in deſe kinderlicke begin - 
dencken Dat fp niet en worden tot cere verbeuês | felen feplen / fog Berre, fp eenighe hope ban ghelt 
maer dat hen een ampt bevolen wordt tat het | ofte gonfte mede brengen Het is van den ſelven 
welche ſy hen ſelven Daar fulcke apenbaer aenz| fope dat daer de gene Die te ordinerẽ zijn/tot den 

2. Tegen be neminge ende betupginge verbinden. Jaer-defe| altaer camert, /: deiemaelin vreemder tale. ghe⸗ 

—— * Paufeliche meeſters Die mepnen datmen in De | bzaecht wordt / of ſy Die vere weerdich zijn / eude 
cen Beligie ap geẽ dinc en moet achte hebbe /anders | cen Diefe napr gefteften heeft / ende aoe de vrage 

twaoxs, dan op dert bupch/hebben eerft uptgelept dat de | nier en verftact / maer nochtans deſe partie mt 
ende DES gjtel welcken die moeten hebben / die te ordine⸗ fpel heeft / ap Datter vElmaecht zp) antwoorts eis Spe ten sijn/ ig vente Die tat anderhoudinge genoech | Sp sijnt weerdich. Waer wrede foudemen deſe 

beplige Daders connen beſchuldighen / anders: nodi Woz zj / Bet zp upt patrimonie gat / ofte upt eenich i 
Bent e bencfitie. Saerom als fp Diaconen afte Prie⸗ | Dan Dat ſy in ſo openbare kerckroovinghen ſpe⸗ 
—— ſters maken / ſoo en ſorghen fp niet waer Die ſul⸗ lende / God ende de menfchen-foude eenighe 
zee den moeten Dienen/ maer fp geven hen de orden | fchaemte beſpotten? Maer de\wijle ſy deſe fake 

ſoo verre ſy rjck ghenoech sijn / om hen felven | fan lange gebrupckt hebben / ſoo mennen fp dat 
te voeden· Maer wat menſche faldat aennes| hen nu ſulex gheoorloft is · Want foo wie tegen. 
mẽ / dat de tijtel Die doo? de ordeninge des Con: | deſe ſoo openbare ende fo verſchrickelicke grou⸗ 
ciliums geeyſcht Maat / zp een jaerlickſche rente welen beſtaet ſynen mont opte doen / die wordt 
tot onderhoudinghe? Ende dewile de Canonés | terftont gehandelt gelyc of hp de doot verdient 

\ Die Daer nae ghemaeckt zjn / ghebieden dat de { hadde: Souden ſu Dat doen Waert Dat fp meyn⸗ 
Biſſchoppen maeten de Prieſters voeden Die ſy Den dat Daer eer Bodrint … on. Prat rit 
fender ghenoechſaem tHtelnhemáecht hebben/ | 6 u hae veel drage fp Hen beter! in de collatie groe enve 
omdat fp alfoo ſouden wederhouden ozderr | ofte gevinge der benefittent- welcke fake vootij⸗ ban wien 
gan te lichtelicls Poiefters te maken / do is Daer | Den plach + de ordinernghe te qhefchien / maer: DE mente 
ooch een pt vlucht ghevonden / om defe ſwarie⸗ | ig nu gantſchelick daer van verſchenden · Ende auſdom 
heyt te ontgaerts Want de ghene Die Pziefter | De wijſe van-benéftrieu tenbeven ofte geerijgen/ gbeaeven. 
afemaecht wordt / belooft dat hp met fulcken / is by hen menigerlep + want het en zijn niet al Ponan, … 
titel als hp daer noemt / fal te veede efen: Lt leenlick de Biſſchoppen die de benefitien gevens Ieagmape - 
alfao wordt hu verhindert van onderhoudinge | ſy en hebben noch niet altjts holle macht oper ba: ve 

3. met _ te eyſſchen. Ick Berfwijge dunſent bedziegerier | De benef:tien / der welcker fp de eotlatozen. gheen 
puplent bes die hier gheſchien: ghelyck dat ſommighe pele | naemt sijreraaerandere hebben de wefentatief: sept, aenz 

ende de Biſſchoppẽ behouden De tijtel der col⸗ novende ve besteesen _ titelern var benefttien ofte Caelen liegen / oan | end ĳ ‚latie / om der ceren willes- Maen sijn oack oz: Beltelinge fp dert naem De welche fp niet · en connen ſelfs Wijf ſtupvers latie / ich A20 oer 
minatien wat de ſeholen ende veftguatien / die fen/ weicke Dede gaerlier ontfangẽ: Item dat ſommige benefitien t qua! 

h leenen / heymelit belovende die terftont teder te | famtijts enckelick / ſomtjts om wiſſelinghe ge⸗ fp noemen 
geven/ hoewel fp famrijts niet weder gegenen | fchien: Iten reſchripten / Preventien / eñ al mat —S — 

en wordem Ende andere dierge'ijche nnfterien:;| Baer meer fulrr ze Sp drage alle hen fefvé alfa/. 
Dat deen niet en can den anderen pet ber wijten: tep mi: 
Ick darf feggen dat heden: nauwe een benefttie —— 
lander hom ert in het Pauſdom gegeven wort/ Den ver > 
fonder Simonie geſjck die daar de oude Kees: toont wort· 
raers beſcheeven is; Ick en ſegge niet dat fp alle 
De benefitien met ghetelden geſde coopen: maer: 
wüiſt mp eenen apt twintich die een benefitie 
‘gecrijcht ſonder onbehoorlicke middelen. Some 
„mige gecrygeuſe daor maechſehap / ſommighe 
‚doo? autoriteyt der ouderen / fommiahe door 
dienſt · Sonmun de benefitien ende Prieſterdom⸗ waerom 
men worden gegevẽ niet op Dat de, Gemennten dat ve paie: 
voorſien warden / maer op Dat Die voorſien wor⸗ MEDE 
den dieſe ontfangen” Daerom noemen. fpfe bez cien-vat ies 
nefitien / dat is weldaden/ met welcken naem fin weidaden 
genoech te kermen gheven / dat ſyſe anders niet — 
en achten dan gaven Der Borſtẽ de weſcke Daer” paupam, 
Doo? de krychſlumden gonſte ſoecken / ofte harer 
arbeyt vergelden · Ick verſwijge Dat deſe bene⸗ 
fitien arden den Barbieren / NRokzen / Muplen⸗ 
dryveren ende diergelcken verachtelicken men⸗ 
ſchen gegeven. Ende nuen is byua om gene an⸗ 
dere dinghen meer noch ſwaerder ghelif in de, 
NAichthuyſen /-dan om benefitien ende Prieſter⸗ 
dommen: ſoo datmen mach ſeggen / Dat fp niet. … … 
„anders en zijn dã tot eenen roof den honde voor 
geworpen/om daer na te jagen: Is Dit verdra⸗ 
gelic dat eẽ mẽſche ſal genoemt zijn Paſtoor der 
Gemeynte / die hy heeft in genomen / gelijck een 

Jae fant wort den wanden afgewonnen / ofte die hp 
—— ten / of fp hare Miſſen connen leſen / of fp cen ger [heeft daor pꝛoces gewonnen / ofte met gelt ghe⸗ 
bebt, meyn Woost dat hen int leſen voor comt/cormen } cocht / ofte doo⸗r omuttẽ dieſt verdient / ofte dieſe uitz 
Gepte declinerẽ ofte comugerẽ / of ſy eẽ woort verſtaẽ | baar jonckheyt noch —— fe 

. m 

cce MWaer oft fb ſchoon be avoffte miſbeiwcken 
Defe verùor- wech namen/ig Dit niet altjts een veel te onge⸗ 
bentheden. ſchickt Dick / datmen eerighen Priester ordi⸗ 
ES, neert fander hem eenige plaetfe te gheven want: 
bezeron fp en ordineren niemant anders / dan ont offer: 
donneruige hande te doen · Maer de behoorlicke ordinerin⸗ 

ghe der Prieſteren / dat is / Ouderlinghen / is tot 
De regeeringhe der Ghemeynte geroepen te zijn: 
ende De behoorlicke ordineringe der Diaconen / 
is tot de beſorginghe der armen gheroepen te 
zyn · Het gere Dat fp doẽ dat beſchaduwẽ fp wel 
met bele pomperien / op dat de eenvoudige dao? 
den ſchijn tot eerbiedinghe verweckt worden: 
maer ban wat meerde connen Defe mom⸗ aen⸗ 
fichten 5ìjn bp De verſtandige / dewijle daer geen” 
dinck onder en ig / dat vaft ofte waerachtich zp. 
ant fm gebruycken ceremonien Die fp uyt het 
Jodendom gehaelt / ofte upt hen ſelven gedicht: 
hebben: de welche het beter: ware te verlaten: 

Van de ou: Maer ban de behoorlicke onderfoeckinge · van 
der ſoeckin⸗ DE bewillige des valer / ende van andere noot⸗ 
Brea fakelicke dingen / en wort Daer niet ghemeldet: 
ge vingen, Want na de ſchaduwe ende dat guychelſpel dat 
gaer te⸗ fp maken /en wabe ick niet; Ack noeme het ten 

Brioofkenne febabu we / dat ſy fo fpottelick gebeer / ende roc 

e meis navolginghe Der onnutter ouder wijſe nemen. 
ripe een Oe Biſſchoppen hebben hare Stedehouders / 
bare feer die De leeringhe ander ſoecken der gener Die te or⸗ 
pbele pom⸗ Dineren zijn. Maer wat anderfoechen zp Ste we⸗ 

É. 



Cap.s- 
Geeft als een erve van ſynen dom ofte neve / ofte | 
otk ſomtijts baftaert geboren zijnde) van ſy⸗ 
nen vader vercreghent 

Daer nae/ 7 Doude Get bolck / hae verdorven ende onge: 
Darter een regelt het was / tot ſulcke ongebonden vryheyt 
Ac ze ghecomen hebben ? Maer Dit is oock een onge 
om bijf ofte ſchickter ende wonderlicker monfter / dat cen 
fes kereken menſche (ick en ſegghe niet hoedanich een men: 
te regecren. ſche / pnumers fulcx een die hem felven niet en 

can regeeren) gheftelt wordt / om vhhve ofte fes 
Gemevnten te regeeren. · Men mach heden in 
der Doeften hoen ſien / jongelingẽ die dziemacl 
Abten / tweemael Biſſchoppen / ende eenmael 
Opperbiſſchoppen zijn. Fn vele fleden zijn Car 
nonickẽ die met vnve / ſeſſe / ende ſeven Pziefter: 
dommen gheladen zijn / door De welcke fp gheen 
ſorge en dragen / anders Dan om De tente te ont: 
fangen. Ick en wil hen niet teghenworpen dat 
bet woort Gods alomme hier tegen roept:want 
dit en heeft nu lãgẽ tijt niet eẽ hap? autogitepts 
bp hen gehadt· Gek en wil hen oock niet tegen⸗ 
Worpê/dat in vele Concilien zijn vele feer ſtrege 
regulen tegen defe groote ongefchickthept ghe⸗ 
maeckt: want fp verachten defe oock ſterckelick 

Welcke ſeer ſo Vanmeer ſy willen. Maer ick ſegghe dat deſe 
ſchandelic⸗ twee Dingen grouwelick ende ſchandelick zijn / 
ensen — Al Die gantfcheliek tegẽ God/tegen de natüere / 
beftraft …— Ende tegen De regeeringe der Gemeynte ffrijde/ 
worden met te weten / dat een roover alleen meet /Dan na een 
en Senlige Gemepnte jaecht:dat Die een Paſtoor ofte Her⸗ 
bele Conci- DEE genaemt wort / die niet en can bp fijn kudde 
ziens zn / aack of fp ſchoon Wilde. Ende nochtans 

spp ſoo onbeſchaemt / dat fp ſulcke ſchande⸗ 
liche grouwelen met Den naem der Ghemeynte 
decken / op dat fp niet geftraft en wordẽ · Ja dat 
meer is / in deſe ſchandelicke ſtucken is De hep: 
lighe ſucceſſie ofte navolginghe gheleghen / daer 
ban fp roemen dat de Ghememeynte is ban de 
Apoſtelen aen / onder hen behouden ahebleven. 

Bet andere Su laet ons ſien hoe ghetrouwelick fp haer 
beelbed … ampt bedienen / het welcke het tweede merck | 
Ene) jg inde waerdeer inghe eens behooelichen Pa⸗ 
goerrous ſtoors · Onder de Priefters die Daer ghemaeckt 

worden / zijn fommighe Monicken / ſommighe welick (p 

Dat ampt noemen fp wereltliche Prieſters. edienen. 

uicken/geen meynte onbekẽt geweeft: eft Dat de ſulcke plact- 
placrfebebe fe hebbe in de Gemepnte/dat ſtryt fa feer tegen 
ben Pie DE Monicſche profeffie/dat de gene Die voortjde 
ſterg upt de Clooſters worden tot Clerckẽ Grozé / niet 
riet Yanger Moiuckẽ en bleven · Ja aac Gregorius 

* (te iens tijde nochtans bee! ghebrecx was)en 
Geeft deſe vermenginge niet toe gelaten. Jant 
hp wil dat die het Clerckſchap verlaten / Die 
Abten geworden zijn « om dat niemant behoor⸗ 
lick can beyde Monick ende Clerck zijn / dewijle 
heteen doo? het ander verhindert wordt · Nu 
Wwaert Dat ick vraechde hoe die ſyn ampt can 
wel bedienen / Die dao? de Canones is verclaert 
onweerdich te zijne & ich bidde u/ War ouden (p 

tolucht, antwoorden 4 Sp fullen mp die ontijdighe ode 
ninghe Innocentij ende Bonifaci voortbren⸗ 
ghen / doop de welcke de Monicken alfa tot de 
eere ende macht des Pziefterfchaps wordẽ toe 
gelaten/dat fp nochtans in hare Cloofters blij 

Antwoort Vers Maer wat veden is dit / dat een ongeleert 
ezel daor een woordekẽ De gantfche outbept ver⸗ 
worpt / foo haeſt alg hp den Foomfchen ftoel 
Geeft ingtenomen 4 Maer van defe ſake fullen 
Wp hier nae handelen. Dit fal ons nu genoec 
zijn / dat het in de eerfte kercke is voor eẽ groote 
ongheſchicktheyt geacht geweeſt / dat een Mo⸗ 
nich ſoude een Priefterfchap bedienen. · Want 
HNieranumus verfaccht hem (elven het ampt 

1 Dat eer fie 
rme slto- Kudde/te wetẽ / der Monicken / is der ouder Ger |. 

Van de uytwendighe middelen der ſalicheyt, 
eens Prieſters te doen / als hp onder de Jonie: 
ken leeft: ende houdt hem ſelven voor eenen upt 
den volcke die van de Prieſters aevegeert Wort. 
Maer op Dat wy hen Dit toe gheven : nochtans 
Wat Dienft doen fp Sommige pt de mendica: 
ten ofte bedelmonicken / prediken: alte de andere 
Monicken finghen ofte mummelen hare miſ⸗ 
fen in hare holen. Maer Chꝛiſtus en beeft niet 
ghewilt datmẽ ſoude daer toe Prieſters maken / 
noch de nature Des dienſts en cant ooc met lij 
den. Dewyle de Scheiftuere betupeht opent: Letoza0,28 
lick / dat het eenen Prieſtere / dat is Ouderlinge 
toe comt / ſyn epghen Gemeynte te regeeren: ft 
niet een Godloofe ontheyliginghe / datmen de 
heplighe inſettinghe Gods tot een ander epnde 
verdraent / ja gantſchelick verandert? Want als 
ſy geordineert worden / ſoo wort hen namelick 
verboden te doen het gene dat God allen Prie⸗ 3 Antwoore 
ſteren beveelt. Pant men fingt hen dit liedekẽ / 
Een Monick zp met fijn Cloofter te vrede / ende 
en gervoerdere hem felven noch Sacramenten 
upt te Deelen / noch eenich ander ampt dat de 
Glemepnte aen gact / te bedienen. Laetſe 
nu berfaken / iff dat 8 connen / dat het een 
openbaer befpattinghe Gods is / dat pemant 
Peiefter. Wardt / om hem ſelven van het 
wacrachtinhe ende opzechte ampt deg Prie⸗ 
ſterdoms te onthouden : ende dat de ghene 
Die den naem heeft / niet en mach de fake heb⸗ 
ben/der welcker nacm hp dzaecht, · 
9 Nu come ick tot de Wereltliche Prieſters / Dan de we⸗ 
+ onder De welche ſammige zijn WBeneficiarifen werses 
(abelich fp ſpreken dat is / fp hebben Prieſter⸗ ¶ De zoziez 
dammen ende Beneficten / upt de welche fp ghe⸗ fters/maer 
voedt worden: ende ſommighe arbepden dage: ene 
lier in ſinghen ende Miſſe doen / ende leven pt sefitiaciren 
den loon Daer doo vercreghen · De beneficien dat 1e. bes 
hebben ſorghe Der zielen / gelijck Biſſchopdom⸗ liters dee 
men ende Paſtoriemofte zijn venten ende befol: 

2 Antwoort 

ſonagen / Digniteyten eñ Capelrien / ett · Hoewel ——— 

hen ſelven tot bupl ghewin verhueren / voorne⸗ 
melic in fo groote menichte daer van de Werelt 
nu vol ig Daeromme dewijle fp niet en Doven 
openbaerlick bedelen / ofte dencken dat fp dat 
doende /niet teel en ſouden vercrijgen / fo loopen 
fp omme gele verhongerde honden / ende door 
ontijdige aêligginge gelijc door baffen / trecken 
fp den menfchen oock teghen haren wille af dat 
fp mogen in haren dorren bupck fiekten. · Waert 
Dat ic hier wilde verclaren Wat arooter ſchande 
der Gemeynte het zy / dat de eere ende het ampt 
des Priefterdoms fo terre vervallen is / daer en 
ſoude geen epnde weſen · Daerom en hebben de 
‘Heferg niet te verwachten / dat ick ober deſe 
ſchandelicke onweerdit t ſoo ſeer ſal claghen / 
als fp wel weerdich it, Ick ſegghe met corte mere wor⸗ 
woorden:* Iſt dat het Peiefter-ampt iet (gelijc den beſtraft 

h| het woort Gods gebiet / ende De oude Canones [Het Boots 
epfchen) de Gemepnte voeden eñ het Geeftelick srdgaz.a.s 
vehe Cheiſti bedienen: alle ſulcke Peieſters Die * 
geen ander were noch loon en hebben / dan ín de 
coopmanfchap der Miſſen / en zijn niet he 
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ledich in den dienſt / maer en hebben ooc geen be⸗ 
Gooelic ampt / dwelt ſy mochten bedienen · Want 

ben en woet geen plaetſe gegeven om het volck 
te leeren: ende fp en hebben geen volck om te re⸗ 
geeren. Int co2te/fp en hebben niet anders dan 
een altaer om Cheiſtum Daer op te offeren : het 
welcke niet en is Gode / maer Den dupvelen of? 
ferhande doen / ghelck wp op een ander plaetſe 
ſullen fien. — 
zo chen roere hier niet de gebachen der. per⸗ 

genieters fOornen / maer alleentick Dat inwendighe quaet 
der benefis Dat in haer infettinghe ghewortelt is. giek fal 

sense: boven deſen noch een Dinck (egaben / dwelck in 
— hare orden ſal qualick lipden: maer Deijle het 

men geboet waerachtich is / ſoo moet ich ’t ſeggen:te weten / 

weroen Dat het ſelve is Wan den Canonicken / Dekens/ 

Bent oer Capellanen/ Prevooſten / ende alle.de ghene Die 

Kercken en met ledighe beneficien ghevoedt warden. Want 

borwfur oat Dienft conné (D der Gemeynte doen! Want 
onee de prebikinghe des Godlicken woorts / De ſorge 

Der regeeringe / ende de uptdeelinge der Sacra: 
menten /hebben fp aan hen geworpen / alg pac⸗ 

ken Die Geel te ſwaer enve laftich waren. Wat 
hebben fp dan meer waer door fp moge roemen 
* ſeiven waerachtighe Perieſters te zyne Le 

eten / ſp hebben noch de ſanck ende pomperie 

Cegenfoae- er — — * aen? 
ge, at fp de gewoonte ende het gebaupe voort⸗ 

— — Dar defe wijfe langen tijt geduert 
beeft: fo ftelte ic wederom De befcheijvinge Chei⸗ 
fi Daer tegen/ in de welche hp ons uptgedruckt 

beeft /welche Be waerachtige Prieſters sijn/ende 
Wat ſy behooren te hebben die Willen fuick fchij- 
nen. Iſt dat fp niet en conmen foo hart een Wet 

$ Antwoort berdzaghen/ dat fp hen ſelven ſouden ander den. 

regel Cheiſti ſtellen / fo moeten fp te minften ly⸗ 
Den / dat defe fake door De autozitept der eerſter 

Gemevnte/gemiddelt vaorde. Maer het en (al 
, ben niet bet gaen /ift Dat fp dao? De oude Cano⸗ 

Eanonics nes geoarreelt worden. De ghene Die tat Cano: 
ken. nicken verandert zijn /Die beoogd Ouderlingen 

Doevamge ge sijne/gelje voorthden Die waren / die met Den 
ken wefen —— int gemepn de Gemeynte regeerden / 

moeten. ende fijne medegeſellen waren in het Paſtoors 
ampt. Die dignttepten der Capitulen (ghelyck 
fpfe noemenven gaẽ de tegeeringe der Gemepn⸗ 
te niet aensoeel min de Capelrien eft andere Dier- 
geliche onnutte namen. Waer voor ſullen wy 
Dan alle fulche achten 4 Daorwaer het woort 
Cheiſti / ende de onderhoudinge der suder Ghe⸗ 
mepnte / fluptfe upt van de eere Des Dziefter: 

Be andere ſchaps · Sy willen nochtans Prieſters zijn/ende 
—— geven hen ſelvẽ daer voor uyt · Maer men moet 

. haer mom-aenfichten aftrecken: ende alfa ſullen 
Wp bevinden / dat haer gantſche profeſſie eñ or⸗ 
den ſeer vreemde eñ ſeer verre is ban dat Prie⸗ 
ſter ampt / dwelck ons deApoſtelen befchzijven/ 

Beflupts Ef in De eerſte Bemernte geeyſcht \vert. Daer⸗ 
bele oefe mm dewijle alle ſulcke ordenen met wat titulen 
eee fp oock verciert worden nien zijn/ ofte yvmmers 
gie. met en noch doo? de inſettinge Gods / noch door de ou⸗ 
zon Pre De onderhoudinge der Gemeynte beveſticht en 
fers la zijn / foo en moeten fp geen plaetfe Gebben m de 
@ooves beſcheyvinghe der Gheeſtelicker regeeringe / de 
uaerg, weelcke is dao? den mont des Heeren geheplicht / 

ende ban de Bemermte aenghenomen. Ofie iſt 
Dat fp willen dat ich fleehtelicker eñ claerlickter 

ꝛeke)dewijle De Capellanen/Canonieken/De: 
canen / Prevooſten / ende diergelicke Icdige bupe: 
ken / miet ſelfs den alderminſten vingher ffelsen 
aen eenich Deelen Des dienſts die nootſakelick 
vã de Prieſters geep! it wort / ſoen ift niet ver⸗ 
dragelic / dat m Die eere valſchelic hen ſelven toe⸗ 
ſchryvende / de heplige inſettinge Chriſti breken · 

Het 1111. Boeck. 

hen bevolen zijn / verlatende ende De ſorge daer 

Fol.206. 

Ir Pu zijn daer noch de Biſſchoppen ende re 
geerderg der Parochien / de welcke och of fp 
neerftichept deden om in haer ampt te Fed 
Want wp (ouden then gheerne toe laten dat D Paroozen. 
een heplich eft eerlit ampt hebbẽ / waert dat fpt De zi: 
bedienden · Maer dewle fp de Geniepnten die (eioogen 

geerderg 
E per Paz 

an de Pas 
piftifche 
Biſſchop⸗ 
pen ende 

van andere oe ape willen Paſtooren 
Jacht zijn / ſo doen ſp even gelijck of het — rochien / 

tate kert⸗ 
ec: ken berlaz Paſtoors ware / niet doen · Waert dat cen 

‚| enaer Die nept eenen \poet upt Der ſtadt en ſtelt / tende /enve 
fepde Dat hp een Lantbouwer ofte. Wijngarde: bare regee⸗ 
nier ware;ofte waert dat cen Ardchfman die al: E13 AED 
tte iu Den krijch ende leger geweeſt is eñ nOPE vezoemen 
nach Gichthupe noch boecken gefien en heeft / paer van 
hem ſelven upt gate Boo? eenen Wetgeleerden Len Ene 
wie faude fulche ſtuckende pdelhept ijden? TEA 
Maer die doen noch onaefchichktelicker/ Die wil⸗ 
fen opzechte Paftoozen der Ghemepute geacht 
ende ghenaemt zijn / ende en Xuillen nochtans 
abeene Paftoozen zijn. Want onder Goe hele ig 
‚daer cen / de ſelfs ſehym De regeeringhe ſynder 
Shemepnte te bedienen Bele zijn daer Die haer 
leven lanck De renten der Gemepnten inflicken/ 
tot de welcke fp niet ſelfs eenmael en gaen am 
de ſelve te ſiẽ· Andere gaen alle jare eenmael / ofte 
fenden haren antfanger/ep Dat fp niet en verlie⸗ 
fen ban de huere. Alg deſe verdervinge begonde 
eerſtmael in te connen / foa Gebben de ghene Die 
ſulcke ledichept witden gebrupcken / hen elven 
doo? privilegien Bbehoipen ende uptghecocht · 
Maer nu ſietmen (elden pemant bp pn Ghe⸗ 
mepnte woonen. Want fp achten de Gemeyn⸗ 
ten niet anders dan pacht-goeden/in de welcke 
fp hare ſtedehouders ſtellen als pachters. ofte 
ontfangers. Maer dit is ſelfs tegen het gevoe⸗ 
fen der natuere/Dat pemant zp een Paſtoor ofte 
Berder eender kudde / daer Lan hp nopt eẽ ſchaep 
gheſien en Geeft. 
ra, Det ft cont dat ten tijde Grego ig ſom⸗ mit zaet 
mich zaet deſes quaets gheſien geweeft/ (oa dat defes 
de regeerders Der Bemepnten begondẽ onacht⸗ MATTE 
faem te sijne in het volck te leeren : want hp bee van zege: 
claccht dit. ſwaerlick op ſommighe plactfe. De vioscweelt/ 
werelt (fept hy) is wal Peieſters:ende nochtans Even 
en bintmen niet bete acbepders in den 0OGfE: hefrch aber 
want het Priefterlicke anipt nemen Wp mel frraf: beeft. 
aen/maer wp en volbrengẽ het were des dienſts Hem: 17: 
niet. · Item dewyle de Priefters aleen liefde en 
hebben / ſo willen fp Heeren ſchnen / ende en bez 
ennen Gen ſelvẽ niet baders te zijne. De plaet⸗ 
fe der vernederinge veranderen ſy tot verheffin⸗ 
ghe ende Geer fchappie. Ftem / Maer wat doen 
wp Paftooren / Die wy den laan ontfanghen eñ 
geene wercklieden en zijnd Wp zijn tet dingen 
vervallen Die ons niet acn en gaen : wy nemen 
een dinck aẽ / ende doen een ander. Wp verlaten 
Den Dient der predikinge / ende ſoo verre ick ſie / 
wp worden Biſſchoppen ghenaemt tot onſe 
ſtraffe / dewjle Wp de naem Der eere ende niet 
ber cracht houden. Dewyle hp fo groote ſcher⸗ 
pichept der woorden gebruÿckt teghen de gene 
die alleentick traghe / ofte niet geduerich m haet 
ampt en waren / ick bidde u wat foude hn ſeg⸗ 
ghen / waert dat hy ſaghe dat bpna niet cen onz 
der alle Biſſchoppen / ofte pnumers feer \epnie 
ge zijn/die eenmael fn alle Gare leven in den pre 
dickſtoel camen/ende ander de andere Paſtooren 
nau\ve een ban hondert? Want de (alie is heden „eze geefs 
tot ſulcke uptfinnichept gecomen/dat he geacht gors zz 
Wordt voor De weerdicheyt des Biſſchops te narous in 

clepn te zijne / Dat hp ſoude den volcke Gods re) tit 
toast bercandigen. * Ten tijt Bernardi/ WAS ju gerea 
de fake noch Wat voorder vervallen Dan teu ven, 

mn » 



Cap.s. 

bp de gantfche orden beſchelt / ende het is noch 
tans Ber waerbept gelijck / Dat fp dae niet wey⸗ 
nich beter waren Dan fp nuzha 
13 Pff dat pemant defe gautſche regeeringhe 

fipĳvinge Die Heden onder het Paufdom is wil bebaarlick 
bare Par ACHMErcken ende overleaghen / Die fal Bebinden 
piftifche bee Datter gheen roofueſt enis / waer in de roovers 
bieninge. ſo wopelick met fo ongebonden ffautichept re 

geerene Poorwaer alledinck ig daer der inſet⸗ 
tinghe Cheiſti fe ongeljck / ja faa vꝛeemde daer 
Ban/ de ban de oude inſettingen ende zede der 
GBemepnte fo wijt verandert / ende ſtryt fo ſeer 
teghen Be reden erde natuere / Daten Cheiſto 
aleer meerder onrecht en can doen / dan als fp. 
fulche ongefchickte regeeringe met ſynen naem 

Beſpotte⸗ Befchermen eñ bedechen-Dp ſeggen: Wy zijn de 
vnd pilaren Der Gemepnte/vaor(tanders ende Laar 
Defer vate Angers der Keligie / ſtedehouders Cheiſti / ende 
feex Keres hoofden Der geloobighen: want de Apoſtoliſche 

macht ig doo? ſucceſſie ende navolginge op ons 
ghecomen · Met defe onnutte dinghen verheffen 
fp hen ſelven ſonder ophouden / ghelyck of fp tat. 

Antwoort. ſteenen ende blocken ſpraken · Maer ſo dickmael 
als fp hier op ſullen roemen / ſal ick wederom 
van hen vraghen / wat ſy met de Apoſtelen ghe⸗ 
mepn hebben. Want wy en handelen hier niet 
“Han eenige ervelicke eeve / die ooch fande magen 
den flapenden gegeven Worden / maer Wp han: 
delen van het predick ampt / dweltk ſy (od ſeer 

Derfelber plien. Deſghelicx als wp ſeggen dat haer riche 
Eget ig Des Antichzifks tprannie / ſoo ſegghen fp tet- 

ſtont daer tegen / dat het is de eerweerdighe 
Hierarchie die ſo dicmael van groote eñ heyſige 

Antwoort. mannen ghepreſen is · Maer dat ie gelijck of de 

Een feer 
groote be⸗ 

Ken-Dienaz 
ren. 

heylige Baders de kerckelicke Hierarchie / ofte 
de geeftelicke regeeringe / gelijck hen die van de 
A voſtelen aen oberghegheven as / priſende / 
Baur defen graven ongheſchickten hoop die vol 
Vertaoeftinge ië/gedzoomt hadden / in Den wele⸗ 
ken Biſſchoppen ofte (ghelyck het ghemepnlick 
ghefc siet) grave ezeis zjn / Die nict ſelfs De eerſte 
ende gemepne Beginfelen des: geloofs en weten: 
oft? oock famtijts kinderen Bie noch verſch van 
de voeſter⸗ vron we comen:eñ iff Dat daer eenich 
gheleerde zyn (De welche men nochtans felden 
vint) Die mepnen dat een Biſſchopdom niet an 
ders en is Dan een titel van pomperie ende 
graatfchept « daer De regeerderg niet meer en 
dencken Ban de kudde te wenden ende voeden / 
dan een ſchoeumaker van lant te bouwen : daer 
alle dingen zijn meer dan met Babiloniſche ver: 

Woeſtinghe verwerret / ſoo dat Dier vaderlicker 
inſettinge / niet ſelfs een litteecken meer gheſien 

Het leven en Woet —2 
ber Beefter 14 Maer Swat ſalt weſen iſt dat wp comen 
haesen; Daer leven te examineren? waer fal-Dat licht der 
berver _ oerelt wefen/het welcke Chriſtus in hen epfcht 
Paufbom. waer ſal de heplichept weſen / Die als fout der 
paer ze erde machte weſen? Daer en ie hedẽ onder De 
benstmoe menſchẽ geen oden Die fchandelicker zp in over: 
fhandenich- Daet/ oncupfchept/ welluſt / ende allerlen onghe⸗ 
Peban al regelthept · Men bint in gheen ander o2den ſoo 
+ Ende men bequame noch gheleerde De meefters aller val⸗ 
falbpkans ſchept / bedroch / verraberie/ ende onghetrouwie⸗ 

beyt / nerghens en vintmen ſoo groote behen⸗ 
maverou- dichept / noch ſtouticheyt om ſchadẽ te doen Ack 
ben reghels verſwiyghe haer grootſcheyt / hooveerdichept / 
Be rooverie / ende weeetheyt · + Ae berf\wijge de onz 
baanen/ of. Gijebonden veplept ende ffoutichept in alle de 
te ren mine Deelen haers levens: wan de welcke te dragen De 
tet ban — werelt faa feer vermoept is/ dat het niet en is te 

vreeſen Dat ick fal ſchynẽ de ſake te groot te ma⸗ 
ene Ick wil cen dinck ſegghen / het welche fp 

aer ampt 
afgeftelt te 
ogdert. 

* 

Van de uytwendighe middelen der ſalicheyt, 8 
tijde Gregorh:maer Wp fien oock hae bitterlick oc felbe niet en ſullen connen verſouen Te wee 

ten / dat onder De Biſſchoppen bona niet cen/ cũ 
ander de Paſtooren niet de hondertſte en is / Die 
niet en zy te Berbannen/ofte ten minften ban fij: 
nen dienſt af te fetten/ / waert datmen haer len 
nae de aude Canones ordeelde Let ſchynt onz 
geloovelick dat ick ſegghe / ſoo feer is de oude vez 
geeringhe vervallen / doop de welche gheboden 
was / der Clercken leven neer frichtich te onderz 
faecken : maer het is gantſchelick alſoo · Laetſe 
mt gaen alle Die onder de banier des Roomſchen 
ſtoels ſtryden ende vechten / ende hem genhan⸗ 
gen / ende laetſe hande Prieſterlicke orden roe⸗ 
mé Die by hen is · Het is voorwaer openbaer Dat 
De opden Die fp hebben / niet en ig Van Cheiſto / 
noch van fijne Apoftelen/ noch ban be Paders / 
noch ban de oude Gemeynte, 
15. Iaet nude Biaconen voortcomen / ende ande 
De ſeer heplige uptdeelingte der goeden Der here: Been 
Ken Die fp gebruycken · Hoewel ſy en maken nu nor, pe 
hare Diaconen gheenfing Daer tot + want hen t Bet Bias 
en wort gheen dmek bevolen / anders dan dat fpp Eentehap is 
aen dent altaer Dienen het Enangelium lefen ofte mes 1iftb 
ſinghen / ende ich en weet nict Mat beuſelingen Paufoom/ 
weer doer. Dar gelmoeſſen van ſorghe Lao? De alit datie 
atmen/ende Ban den gantfchen dienft welcht fia onaf Pe 
voortijden deden / en wort hen niet bevolen, Ick ban ebben 
ſprelie Ban de inſettinge: wat iſt dat wy aenſien behouden. 
wat fp doen / ſa en hebben fp metter daet geenen 
dienſt / maer alleenlich enen graet tot het Prie⸗ 
ſterdom Be gene Die der Diaconen plaerie heb⸗ 
Ben in de Miſſe / Die heven in een Dinck eenen 
pdelen ſchyn ber ander gewoonte: Fant fp ont: 
fangen de offerhandẽ eer De confecratie gefchjiet. 
Det ig ecn oudt ghebeupek gheweeſt / dat de gez Bet oude 
loovighe malcanderen cuffeden / ende haer act Beraurek 
moeſſen tat DE altaer beachté, eer fp het Woont: 5 vanden 
mael aten : alſo gaven fp eerft ooo? Dat teecken / Aapiſtiſche 
daer nae Bock door Gaer weldaet / haer liefde te teen 
kennen: De Dinconis die de ontfanger der ar erdoroen. 
men was / ontfinck het ghene dat daer gegeven 
wert / om upt te Deelen. 2u en comt npt De ael= 
moeſſen niet meer tot de armen / Dan of fp in de 
zee geworpen worden: Sao befpottenfpdande 
Ghemcynte met dat leughenachtich Diacons 
ſchap · Poorwaer fp en hebben Daer in niet dat 
met de infettinge der Apoftelen/ofte met de onz 
derhoudinghe der ouder Ghemeynte over cen 
camt. De uptdeelinge der goeden hebben fp tat Boe de 
een ander epnde Lerkieert / ende hebbent alfo ge: zes * 
ordineert / Datmen gheen onordentlicker Dich pepe oe goe 
en can Dichten, Want gelijck de roovers DE voof deh ver geo 
onder malcanderen deplen als fp de vepfende MPiteen 
menfchê vermooat hebbê : alfa als deſe bet licht sreraofe 
des Godlicken woorts Gebben untghebluſcht / zeeft. 
foo meynden fp (als de Bemepnte de kele afge- Een bez 
neden hebbende) dat gheen dink dat tot cenich ierenifien 
heplich ghebruyck ghegheven ende abeheplicht 
Was / en mochte ban haer rooven ende grypen 
vrn zijn. So heben fp dã ar een pegelic € Bite 
heeft tat hem ghetrocken foo veel als bp conde fetoppenr 
16 Ende alſoo is de oude gewoonte De welche ende Cano 
wp vertlaert hebben / niet alleenlieks berftoozt ris bele 
ende verandert / maer oock gantſchelic omme⸗ sericke — 
ghekeert ende wech genomen, Wet meeſte Deef deren weic⸗ 
hebben de Biſſchophen ende ſteetſche Veie ſter g verraden 
gherooft / De weſche doo? deſen roof zyn vijche miarenen 
gheworden / ende in en Canonicken verandert · certijrg beo 
Pochtans dat haer deelinghe niet en is ſon⸗ 57 wer⸗ 
der beroerten ende twift gheſchict / Dat is daer nan. 
upt openbaer / dat fp tot op deſen dach teghen men, ven 
malcanderen te rechte gaen· Hoe het zp / fp heb⸗ acmende 
Ben hier Doa toe gheſien Dat upt alie Get goet (Eldon 
der Olemepnte miet cen mijte tot De armen ee bevende 

com 



Cap.s- Het IIII. Boeck. 
comt den welcken Het ten minſtẽ half toe quam. 
Want de Canones ſchrijven bp name het Hier: 
De Deel den armen toe / ende een ander vierde Deel 
ſchickten fp daerom den Biſſchoppen toe / om 
Dat fp t fapiden tat gaft-benbept eñ andere wel⸗ 
Daden gebsupeken. Fick ſwijge wat de Clerchen 

Een God: 
laſterlicke 
tegeuſpre⸗ 
Kkingedefer 
toobers. 

behoorden met haer Deel te doen / ende waer toc 
fp Get moeten gebrunckẽ: want het laetſte nier: 
de deel Dele tot onderhaudinge der Tempelen 
ende hupſen / ende tot andere oncoften verordent 
was moeſte in den naat Den armen berent 5ijn/ 
Dat is genoech bewefen. Ick bidde u / waert Dat 
fp een glinſterlien Der vreeſe Gods in haer herte 
haddẽ / ſouden ſy deſe conftientie conmen verdra⸗ 
ghen / dat alle het gene daer door fp gevoedt ende 
abecleet worden / unt diefte / Jae pt herckroof 
ramt 4 Maer dewijle fp Dao? Gods oozdeel 
weynich gevaert worden / fa behoorden fp ym⸗ 
mers te dencken dat het menfchen zn Die ghez 
„Baelen / reden ende verſtant hebben/den welcken 
fo willen doen te verſtaen / Dat fp ſoo ſchoone eñ 
welgheſchickte oden in haer Ghemeynte heb⸗ 
Ben / als fp pleghen te roemen, Taetſe mp met 
cote woorde antwoorden oft het Diaconſchap 
39 cen vryhent tot flelen ende rooven. Iſt Dat fp 
Dit verſaken / ſo fullen fp oack moeten bekennen 
Dat fp gheen Diaconfchap meer en hebben : de- 
wiyle by hen de gantſche bedieninge der goeden 
der Bemepnte / ig openbaerlick in de Godlooſe 
kerckroovinghe verandert. 
17 Maer hier gebruncken ſy een ſeer ſchoone 
verwe / want fp ſegghen dat de weerdicheyt der 
Shemeynte wort bequamelick onderhouden 
daa? deſe grootſheyt ende pomperie die fp ghe⸗ 
aupehen / ende ſy hebben ſommighe ander hen 

dic ſoo onbefchaemt zijn / dat fp als de Coninck⸗ 
licke vercier inghe in de Priefterlichse oden ghe⸗ 
ſien wordt / beſtaen openbaerlick te voemen/dat 
ſy eerſt alſoo de Propheten volbrenghen / met de 

ende Bare croonen voor fijne voeten nederleg⸗ 
ghen / ende haren rijckdam der Gemepnte hep: 
ligen / wanneer connen fp fegafen dat het waer- 
achtichlicker ende golcomelicker “ghefchiet 1e 

Folꝛo 
Matt.2.11 
Apoc.4.10, 
Eſai.60.3. 
Avpoc. 21,24 

dan doe Theodoſius fn purperen cleet ende gheodo⸗ 
Keyſerlicke bercieririgfe verlatende / heeft hem ſius. 
ſelven als cen upt den volche/ voor God ende de 
Gemepnte tot openbaer penitentie vernedert? 
Item als hp ende andere fijns gelekte Dovfte/ 
haer neerftichept ghedaen / ende forgfie ghedza: 
gen hebben/ om De fupber lere in de Geirepnte 
te honden / ende de rechtſimighe Leeracrste 
befclermen ende onderhanden. Haer Dat de 
Priefters Dae gheenen overvlgedighen vijckz 
Dom en hadden / dat machmen abenoechh Ber ⸗ 
ſtaẽ upt e€ woort des Waquilejenfen Concilium, 
in het welcke Ambroſius de overſte waste we⸗ 
ten:dit/ De armoede in de Pziefters des Heeren 
is eerlick.· De Biſſchoppen hadden doe Looze 
Waer eenich goet waer dooz fp hadden mogen 
een fienliche verriermahe der Ghemepnte ma- 
kien / hadden fp ſulex aheacht de rechte Bercierin- 
ghe der Ghemeptete zine, · Maer dewijle fp 
wiſten dat gheen dinck meer tenten het ant 
der Paftaozen ig dan met der tafelen leckerme/ 
met Der cleederen. cierlickheyt / met menichte 
der dienſtknechten / ende met grootſche valepfen 
luchtich ende hooveerdich te sne : foa Votelidern 
fp de aatmroedichept/ matichept jac de armoede 
felve die Cheiſtüs ander fine dienaren ghehep⸗ 
licht hadde. 
18 Maer op Dat wp t hier niet te lanc en ma⸗ 
ken / ſoo laet ons wederom in gen rorte ſomma 
verſamelen hoe verre De uptdeelinghe/ ofte ver⸗ 
guiſtinge der goeden der Ghemeynte nu 3p van 
Dat waerachtich Diaconfchap/ dwelck ons is 
Doo? Gode wodet bevolen / ent van De oude Ge: 
mepnte onderhouden. Fe ſegge dat het verkeer: 
delick gebeupekt wort Dat tot vercieringhe der 

Ambꝛroſius 
wooꝛrt/ 
dweſck be⸗ 
ſtraft de ra⸗ 
ſerie van de 
Papiſtiſche 
Toorn, 

Gen andes 
tegenſpre⸗ 
kinge der 
ſelver / van 
Der Tempe⸗ 
len cieraet. 
Actoꝛ.6.3. 
Hoe het 

goet der 
Gemepnte 

Tempelẽ gebruyckt woet / ten zy dat het gefchie ùrbet in ſuſcker mate alt de natuere deg Bodlicken utgen 
dienſts eyſcht / ende de Apoſtelẽ ende andere hep: ende uptaes 
lige Daders met leere ende erenipelen verordent — woĩt · 

welche de oude Propheten de cierlickhept des 
rijcx Cheriſti beſthreven hebbe. Sp fegaen: God. 
en heeft Dit niet te vergheefs ſynder Gemepnte 
belooft: De Coningen ſullẽ comen / eñ ſulle voo? dſal⸗⸗ ro, 

Zefsszers 
Eſai 60.6. 

A.Latt.2.Il 

1 Antwoozt 

2 Antwoozt 
aer in 

Dar De aenz 
getogen gez 
tungeniſſen 
vertlaert 
worden · 

FE rin 
mn 
z dens 
Lode. 

gen 

uaenſchyn aenbidden / eñ gaven tot u brengen. 
Staet op / ſtaet op / a Sion / Wordt met ũwe 
ſterckheyt becleet / met De cleedinge uwer eerlicz 
bept.Sp fullen alle van Saba comen gout ende 
wieroock brenghende / ende Den lof des Weeren 
bercondiahende : Alle het bee ban Cedar fal tot 
u gebracht werden. Iſt Dat ick lange befich ben 
om Defe ongheſchickte onbeſchaemtheyt te me: 
derlegaen / ſoo vreeſe ick Dat ick fal ſelbe onghe⸗ 
fchicht fchijnen. Daerom en Wil ick niet licht- 
beerdichlick woorden te vergheefs quiften. 
Nochtans vraghe ick : Waert dat eenich Jode 
Dic gbetwgentffen mifb2upchte / hoe fouden ſy⸗ 
fe mederieggen? Ce wett /(p fauden fijn plomp: 
hent berifgen / am dat hp de dinghen Die geefte- 
lick ban het geeſtelicke rycke Chuſti aefent zijn / 
tat het vleeſch ende tat de Werelt troche. Want 
wy meten Dat de Propheten ander Het beelt Der 
aertſcher dingen / ons hebben de Hemelſche eer: 
lickheyt Gods afghebeeldet / de welcke behoort 
in de Ghemepnte te ſchhnen · Want deſe zeghe⸗ 
ninghen Die door De woorden der Propheten 
uptabedzucht worden / en heeft de Ghemeynte 
Bont min gehadt Dan ten tijde der Apoſtelen:eñ 
nochtans bekent een pegelick dat de cracht des 
jer Gods doe alderfcer ft bloepde. Dat bedupde 
dan de waarden der Propheten? Ee weten / Dat 
al wat ergens Dierbacr / hooghe ofte cierlich is / 
moet Den deere onderworpẽ wordẽ · Ende dat 
bp name ban de Conuchen ghefept wordt / dat 
fp haer feepteren fallen Cheiſto onderworpen, 

hebben. Maer waer wordt heden net finlcr in de 
Tempelen aleften 4 Det Wort al verworven/ 
net alleenlich dat nae de oude ſoberheyt / maer 
oock na eenighe eerliche majeftept gefchicht is. 
Bef dinck en is behagelit ander dan dat over⸗ 
daet eñ verdorvẽtheyt deg tte bewſt Lieren: 
tuſſchen 3ijn fp foo verre ban eenige behaovtichke 
fozge boo? De lebendige Tempelen dat fp liever 
fouden menich dupfent anmen laten Doo? hon⸗ 
ger Berderpen/Dan den alberminften kelck / ofte 
een fer clepn vaetken breken om haer armoede 
te onderhoudt. Op dat ick niet ſwaers en fegge 
upt mp ſelven / ſo milde ick alleentic dat de Bod- 
falige Leſers bedachtẽ waert dat nu de botven- 
ghemelde Ernperiug Biſſchop van Cholofa / 
ofte Acatius / ofte Ambzofius/ofte pemat Dier- 

gehe Van De dooden op ftonde/ wat ſoudẽ die 
ega. Doorwaer fp en ſoiden met peijfen dat in 
fo groot noot det armé Get goedt der Bemepnte 
als overvloedich / tot andere Dingen gebruyckt 
Woet. Op dat ick fudge dat Defe Dinge daer aen 
het gehangen wort (of daer ſchoon geene armen 
en waren) menichfing ſchadelick is ende gheen: 
fms boosderlick, Daer ick late de menfchen va⸗ 
ten. Defe gacden zun Cheiſto gegeten eñ gehen⸗ 
licht: ſo moetmenſe dan na Cheiſti wille eit goet⸗ 
duncken untdeelẽ · Dy ſullen te vergeefs Dat deel 
Cheiſto ter rekenſchan brengen / dweick fp bun⸗ 
ten fijn bevel uptgeguſt hebben. Boewel om de 
waerbept te feaden / Haeren wort niet Veel van 
de ordentlicke renten der Ghemeynte / fot ſule⸗ 

Mim iij ke ou: 

Ze 
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Cap. 6, 
ke oncaften / te weten/ tot vaten ende cleederen 
des Tempels ghebruyckt · Wantdaer en zijn 
geen (oa rycke Biſſchopdommen / noch ſo Vette 
Abdien / noch eyndelick foo bele noch fa groote 
beneficien / die ghenoech zijn am de gulſicheyt 
Der Prieſteren te uilen. BDaerom dewyle fp 
ben (elven willen ſparen /_faa beweghen fp het 
bolck doo? ſuperſtitie / dat fp het ghene dat fp 
behoorden Den armen te Deelen / nu gheven om 
Tempelen te maken /om Weelden op te richten/ 
am Baten eit juweelen te caopen / ende am Dier: 
bare cleedinghe te gecrijgen. Dit is de ſtroom⸗ 
Wal waer dooz alle de dãghelickſche aelmoeſſen 
verſlonden worden · 

Se laetſte 19. Aengaende de rente Die fp unt De ackers eñ 
getoont, beſittingen ontfangen / wat fal ick anders ſeg 
toont/dat gen / dan Dat ick nu gefept hebbe / ende dat Loo? 
de Siato⸗ oogen isd Wp fien met Wat ghetrouwichept de 
Heder gene die Biflchoppen eñ Abten genaemt wor⸗ 
geeberen … Den/ bet meefte Deel Der goeden der Bhemepnte 
gautfchelie bedeelen · Dat vof iſt onder hen Chri⸗ 
keomshes ſtelicke oden te foechend ehaozden fp met me- 
Weeren _michte der dienfthnechten / cierlickhept der Gup- 
defen on= «fen / coſtelickheyt der hleederen ende (pijfen / De 
vepnen rao⸗ welluſten der Borſten na te volghen / daer haer 
Deele eten behoorde cen fonderlick exemplaer Det ſo 
gedient __ berhept matichept/ende ootmoedichept te zijne? 
hebben. Boven deſen / den gené Dien door het eeuwige eñ 
Titre onberanderliche woort Gods verbiet vupl ghe 

win te ſoecken / ende ghebiet met ſlechten coft te 
vreden te zyne / betaemt het feer qualick/ende is 
verre van haer ampt / dat ſy niet alleenlick dor⸗ 
pen ende ſioten en ghecrijghen / maer oock (cer 
groote heerlickheden ende Doeftendommen in 

«nemen / ende ten epnde oock feifs Fijchen beſit⸗ 
ten! Of fp ſchoon Gods woort verſmaden / wat 
ſullen fp nochtans antwoorden opde oude rez 

Concil.Car- gulẽ ende ordinantien der Concilien/in de Wwelc: 
hs. · · cap. he geboden wort / dat De Biſſchop fal ſyn hupf- 
MEIS en niet Berre ban de Gemepnte / ende oncofte: 

licke tafcl ende hup;taet Gebben £ Wat fuilen fp 
antwoorden op Dien lof / Daer mede het Aqui 
leienſche Concilium fept/Dat de armoede eerlick 
ig in de Prieſters des Weeren £ Want Get gene 
dat Bieronpmus fchzift tot Nepotianum / dat 
de arme ende Weeemdelingen behooren fijn tafel 
te kenmen/ ende Chriſtus met hen : dat ſullen fp 
verworpen / alg cen dinck Dat veel te ſwaer ig. 
Maer dat hp terftant Daer nae fept/dat fullen fp 
hen ſchamen te verſaken / te Weten / dat het de 
eere eens Biſſchops is dat hp den armen voor⸗ 
fiet / ende dat Get aller Peiefteren ſchande is / dat 
fp epghenen ryckdom ſoecken · Dit en connen ſy 
nochtans niet aen nemen ſonder hen allen met 

Be ſomma f pe d ie ni ï —7— * * ſchande te laden. Maer het en is niet noodich 
nich voghe⸗ 
meeck deſes ijle ick niet anders en hebbe ghewilt / dan bez 
Banbels _ wijfen dat De oprechte oden Der Digconſchaps 
koufegap. is ber langen tt van ben wech gjenamen:op 

Dat fp niet meer op defen titel en roeren om 
haer Gemepnte te prijfen. Ende ick meyne dat 
ick dit genoech ghedaen hebbe. 

Het vj. Capittel, 

Van de hoocheyt des Roomfchen ftoels. 
gone oe T) De langhe Gebben Lup de ordenen der Ge⸗ 
bertjalunge meynte verhaelt Hie in de regeeringhe Der 
ves bierden ouder Ghemeynte gheweeſt Waren : maer daer 
— nae met ter tijt verdorven / ende ten epnde meer 

pittels · ende meer ghefchent zyn / ende nu in de Pauſe 
licke ghemcynte den naem alleentick behouden/ 
maer in der waerhept niet anders en zyn dan 
mamaenfiehten : om dat de Godſalighe Leſer 
foude upt be vergbeljchinghe mogen oordeelen, 

Dat ickſe hiet met harde Waozden vervolghe / de⸗ 

fchict is / dat ober de vegeeringe vã Oofté tot DE 
Weſte / eẽ mẽſch gefkelt wort Want Dat is even 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
wat Bhemepnte be Aoomſche hebben / om Der 
welcher wille fp ons met fcheuringte beſchul⸗ 
dighen / am Dat wy ban hen afghemeken zijne 
Maer het hooft der gant{cher orden / dat is De Waerem 
Goachept DES oomſchen ſtoels / waer mot (jp datgeen … 
willen beiwijfen / Dat de algemeyn Bhemepnte gaen iser 
bp hem alleen is daer van en hebbe ick niet ghe⸗ ve zoo2- 
ſproken:want het en Geeft ſynen dorſprouck —— 
niet upt de infettinge Chaſti noch ugt het ghe 3 oord 
bruyck der ouder Bemepnte gheljck He andere in der kerso 
boven· verhaelde Deelen : De welcke Wp hebben ken · 
beweſen van outs geweeſt te zijne/ ende metter 
tijt gantſchelick verandert / jae gantſchelick een 
nieuwe forme aengedaen te hebben. Ende noch⸗ De welcke 
tans arBepden fp om der Werelt te Doen ver⸗· 
ſtaen / dat De voorneemſte / ende bpna de cenighje reanen ven 
bant der eenicthept der Bemepnte is /Dat Wp Bp vaut ver 
den Noomſchen ſtoel blijven / ende in fijn gehoor⸗ Herchelicher 
faembept voſher den. Dit is / ſegge ieln het fon- sne 
dament daer op ſy voornemelick feunen / alg 
fp willen ong de Gemeynte benemen / ende hen 
ſelven toefclzijven/te weten / dat fp het hooft bee 
Gouden aen het welche de eenheyt der Bemepnte 
hangt /ende fander het welcke fp moet ſcheüren 
ende breken · Want alfoo achten fp dat de Ghe⸗ 
mepnte is een gebroken ende geerencht lichaem / 
ten zy Dat fp Den Foomfchen ffoele als haren 
hoofde zp onderworpen. Dacrom als fp van enne van 
haer Dierarchie handelen / ſo is Dit altjts haer defen gront 
begin / dat de Nobmſche Paus / als De fkedehoue pogel{an: 
der Chꝛriſti die het hooft der Geneynte i)inde gare opper 
plaetfe Chꝛiſti oper De algemepn Gemepnte gez fe vegerins 
felt ies ; ende Dat de Gemepnte niet anders Wet He inder 
gheftelt en is / ten zp dat de KNoomſche ſtoel — 
hoocheyt hebbe boven alle de andere. · Daerom ber vegu⸗ 
moeten Wp oock verclaren hoedanich dit zy / Ik 
op Dat Wp gheen dinck voorby en gaen / dat 
bi * behoorlicke regeeringhe der Ghemeynte 
ient. 

2 Soo laet dan dit den gront ende de fomma me ſomma 
deſer handelinghe zijn / te weten / of het tot de bef Gan: 
waerachtige Hieratchie (gelijck zp die noemen) Denge al 
ofte regeer:nge der Gemepnte/noodich zy eenen MADDIE 
ftoel te hebben onder de andere Die in Weerdic⸗ tot de ves 
heut ende macht upt neme / op dat hy het hooft —— 
des gantſchen lichaems zp. Maer Wp doen der * 
Ohemepynte veel te groot onrecht / iſt Dat up 
haer deten noot oplegnhen onder Gods woort. we teghen⸗ 
Daerom ift Dat onfe tegenftrijders willen over⸗ rijders 
tupghen dat fp begeeren/ ſoo moeten fp eerft bez fesven saf 
wijfen dat ſuſcke regeeringhe van Cheiſto inge⸗ Da: verie 
felt ig, Om Dit te bewijfen/ brenghen fp wt De fen upt ve 
Wet vooꝛ het opperfte Priefterbam/ Item het acnmercz 
opperfte oopdeel Dwelch God te Gerufalent ins wr Spens 
geftelt heeft. · Maer Dit is licht te wederleggen / fte paiefters 
ende dat menichfins / iff dat hen een wederleg⸗ dor, 
ginge niet genoech en it, Cen eevften/of ſchoon 5 ittwaok 
een dinck ig onder een volck nut geweeft / daer⸗ oozfakson 
om en Woztmen doo? gheen reden bedinougkhen ontveckt 
Dat felte tot over de gantſche werelt teftrechen. PEBE Er 
Ja daer iseen groot onderschept tuffchen een 1inge onver 
bolck /ende de gantſche werelt. · Dewile de Jo⸗ de Wets 
den vooetijden Waren op alle zijden Lan de afz 
goden · dienaren ommeringt / fo heeft God (om 
Dat fp niet en ſouden doo? verfchepden Keligie 
gefchepden wordẽ ) dẽ ſtoel ſyns dienſts int mid= 
DÉ des lants geſtelt / daer heeft hy eenéOverften 
ofte voorſtander geſtelt / op den welcken fp alle 
ſoudẽ ſien / op Dat fp alfa machten te bet in eenicz 
heyt behouden worden. Maer alg nu De waer⸗ 
achtige Meligie is over de gantſche werelt ver⸗ 
beept/ wie en fiet niet dat het gantichelie ongez 

gelyck / 
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gelück / of pemant wilde dat de gantſche Werelt 
moefte vã eenẽ Stadthouder geregeert wordẽ / 
am Dat ef ſlandouwe ofte heerſickheyt niet meer 

2Antwoort. dã eenẽ Stadhouder en Geeft. JV arr Dacr ig oor 
Bacrm ver noch cen ander reden / waerom dat nict eu moet 
gn —— tot cen exempel ghetrocken worden om nae te 
erve ore, volghen. Een pegelich weet wel + dat de opper: 

fie Priefter is cen voorbeelt Cheiſti gheeimeeft. 
Maer nu als het Prieſterdom Verandert is / 
moet ooch Dat vecht verandert worden · Maer 
tot wien iſt verandert? Niet voorwaer tot den 
Paus (gheljck hp onbeſchaemdelick derf roe⸗ 
men / alg hy deſe plaetſe tot Gem treckt) maer 
tot Chriſtum / de welche deſe eere gheenen ande⸗ 
ren over en gheeft / gheljck hy dat ampt alleen 

„oaren (ander ſtedehouder ofte naeomer bedient, · Want 
Times. Dat Prieſterdom en is niet alleenlick in De leere 

xerſte Prie⸗ 
ſterdom 
niet en can 
getrocken 
wogen tot 
den Paus 
ban Voo⸗ 
mei. 
⁊ heb . 7 . 12: 

Debat gelegen / maer oock in De verſoeninge Die ho door 
fijn doot volbꝛacht heeft / ende in de voorbiddin⸗ 
ghe Die hu noch bp ben Dader doet. 

gpetwije- 3. 200 en moeten fp dan ons niet niet cen eeu⸗ 
redenen tot wighe Wet binden aen Dat exempel dwelck(ge⸗ 
beſchermin· Inck op fien) tijdelie geweeſt is · In Get nieuwe 
hc Teſtament en hebben fp niet Daer mede fp haer 
froeiygerroe gevoelen mochten beveſtigẽ / anders dan dat rat 
menupe cenen Apoſtel gefept is:* Bhp zijt Petrug/ende 
Ben ertoe Op Delen ſteen ſal ich mijn Ghemepnte timmer 

el ren · Item / ; Petre Hebt gp mp lief? foo wept 
mijne (chapen, Maer iſt dat (p defe beveftingen 
uien crachtich maken / foo moeten (p eerſt bez 

i: wijfen dat Chriſtus den ghenen dieu hp ghebiet 
1 ntwoozt fijne ſchapen te Wepden / oack den (elven Geeft 
me gemeyn · macht over alle Ghemeynten ghegheven: ende 

Dat binden ende ontbindé niet anders en is / dan 
de gantſche Werelt regeeren · Maer Petrus verz 
maent alie andere Ouderlingen, dat fp de Ghe⸗ 
mepnte voedé /gelijck hen bevolen was · Hier upt 
machmen berftacn dat Chriſtus Doa? die woor⸗ 
den niet meer Petro gheboden en heeft/Dan den 
anderen : ofte dat Petrus fijn recht dat hp ant: 
fanghen hadde / heeft den anderen gemepn ghe⸗ 
maeckt. Maer op dat wp niet te vergheefs cn 
hijben / wy hebben op eenander plaetſe upt den 

ei 

*Matt.16. 
IS. 

t Jomnzr, 

1. Det. 5e2e 

2 Autwoort 

Joan.2o.ꝛ3 Mont Chꝛiſti een claer uptlegginghe / wat bin. 
Den ende ontbinden 3p : te weten / Be zonde hou 
Denen vergheven De wijfe van binden ende 
ontbinden / leert de gantſche Schriftuere alam: 
me / ende Booznemeiick verclaertſe Paulus ſcer 

2.tor.5.18. wel / als Gp fept/dat de Dienaren des Euange: 
ende 10,16, lij bevel hebben om de menfchen Gode te ver⸗ 

ſoenen / ende Dat fp oock mede macht hebben 
Wzake tedoen ober De ghene Die deſe Weldaet 
verworpen · 

Antwoort Hoe ſchandelick fp deſe glaetxn verdraenen 
it De welche van binden ende ontbinden gemelt 

he 

wor omge: De Paus (al den laſt die den Apoſtelen bevolen 

Gattig is gheerne laten varen / welcke laft vol acbepts 
pen ende waricheyts zijnde) Gen ſoude van alle ſhne 

Welluften ſonder ghewin berooben. Deijle de 
Wemelen ons geopent worden Daos de leere des 
Euangelij / foo Woet ſy ſcer wel met Den naem 
der fleutelen berciert. Ende De menfchë en wor⸗ 
den op gheen ander Luite ghebonden ende ont: 
bonden / dan alg het geloove de fonunige Gode 

Het IIII. Boœck. 

niet en can Ban Den laſt verſcheuden orders 

Fol,298. 
verſoent / ende de ſammighe doo? haer ongeloo⸗ 
vichent verdoeme worden · Waert dat de Paus 
hem ſelven uiet mieer rechts aen eu name / fa en 
faude (gelijck ick mepne) niemant hem benijden 
nach teghen hem ſtryden. Mer dewyle defe 
ſuctefſiẽ ende navalginahe grooten arbent ende 
gheen ghewin mede bzengt / ſos en behaecht fs 
den Paus niet : faaconit nu hier upt het begin 
des gekijfs/ te weten / wat Chriſtus Petro bez 
looft heeft. Acht verſtae upt de fake/dat daer niet 
anders beteechent en wort / dan De Weerdichept …… 
des Apoſtoliſchen dienft / / welcke weerdichept 

Want if dat defe beſchrhvinghe / „de welche ick serene 
gheftelt hebbe / Wort acngheneruen (De welcke peuteren 
nieten can ſonder groote onbefchaemtbept ver⸗ den anderen 
Wapen worden) faa en Wort Dood Bie Woorden AL as 
gheen dinck Petra gheaheven / „Bat niet en zp Peero bez 
oak fijnen medeaGelelien aheitiepn, gheweeſt: looft ende 
Want anders en foude miet alleentie Den perfoo- Zieseven 
nen onrecht gedaen worden / maer de majeftept 
der leere foude oock vercort ende vercrenckt zijn. f 
Sy caepen (ier teghen: maer ich bidde u / Wat 
Boordeel ift dat ſy haer ſthip acn deſe ſteenrotſe 
ſtooten? Want fp en ſullen nemmermeer connen 
malen dat de macht am te binden ende ontbin⸗ 
Den niet en zu allen den Apoſtelen ghegeen/ge: } 
lc hen allen de bercondinge DES Euangeliung daer zer 
bevolen is. Sp ſegghen: Chꝛiſtus heeft Pettum ——— 
tat eenen overſten der gantſcher Gemepnteger UAL, 
ſtelt / als hy hem Beloofde de (leutclen te aleen. °°° 
Maer dat hp doe Petro beloofde) Bat gheeft hp 
opeen ander plaetfe allen Ben anderen int ghe⸗ 
mepn. Iſt dat het ſelbe vecht dat Petra belooft Ioanaoez 
was/hen allen —— is / waer in ſal ho boz 
vent fijne medegheſellen weſen? Sp ſeggen daer 
in / dat hpt met den anderen int ghemeyn / ende 
oock alleen op hem (Elsen ontfanghen heeft / het 
welche den anderen niet ee et is / anders ies 
dan int gemept, Daer of ick Bier met Cp: nae nare 
priano eñ Auguſtino antwoorde / Dat Ch2iftug ve moorden 
dat niet ghedaen en heeft om dat hp den eenen Eepriani 
menfche faude bobẽ den andere verheffen / maer ae 
am dat Gp de eeuheyt der Ghemeynte oude alz vaorgaende 
foo genpeyſen· Want Alfa ſprreckt Cyprianus: uotleggin⸗ 
De Heere Geeft alleen den Difcipulen m de per: BS ch kong. 
foon eens menſchen / de ſleutelen ghegheven om De Ampliee 
Gare aller cenbept te beteechené: Want de ander Pralars 
waren dat Pettug was: fp hadden gelijche cere 
ende macht : maer Cheiſtus begint ban eenen 
menſche om te bewijfen dat De Ghemepnte een 
i8, Ende Auguſtinus ſeyt: Waert dat Petrus 
niet de Ghemepnte en bedupde / foo en ſoude de 
Heere wet tot hem ſegghen: Ick ſal u de (leute: 
len gheven. Want iſt dat dit tot Petra alleen gez 
ſeyt is foo en Geeft de Ghemepnte de ſſeuteſen 
nietsenbe ift Datfe de Ghemepnte heeft / ſoo heeft 
Petrusjdae hy De fleutel€ ontfinck / de gantſche 
Gemepnte betcechent. Efi op een ander plaetſe: 
Doe fp alle ghevraecht waren / heeft Petrus als 
leen gheantWoort: Bhp zt Chriſtus ende hem 
wert gheſeyt: Ick fal u De fleutelen geven / ghe⸗ 
lijck of hup de macht om te binden ende ontbut: 
den alleen ontfangen hadde: Bact Ip alleen voor 
allen Dat gheantwoort heeft / ende Dit met hen 
allen / als den perſoon Der eenbept dragende /ont: 
fangen heeft. Ho alleen is woog allen genaemt / 
om Dat in hem alleen eenhept is · 
Maer fp ſeggen dat die woorden: Bhp zijt oessimaort. 
Petrus/ende op defe ſteenrotſe Fl ich mijn Be: paer abe: 
mepnte timmeren / en Worden nergens tot nies wijs. 
mant anders dan tat Prtrum gefproken. Maer Matt. ao- 
wat ſpreeckt Chriſtus van Petra / Anders DAN itwoort⸗ 
dat Paulus ende Petrus felwe van alle Chꝛiſte⸗ 

3 Te m út nen 

Haer be⸗ 
wijs· reden 

Homll. 
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Epheſ. zwaa nen ſprehen · ant Paulus fept dat Eizifus 
de upterfte hoeckſteen is / op Den welcken 6* ge⸗ 
timmert worden / Die tot eenen heyligen Cem⸗ 

.Pet.2.5. pel des Heeren opwaſſen · Ende Petrus ghebiet 
ans levendige ſteenen te zne / op dat Wp op dien 
nytverroren ende Dierbaren ſteen ghefondeert 
zijnde/Doo? deſe tſamenbindinghe ende tſamen⸗ 
voeginghe met onfen God / ende met malcande⸗ 
ren vereenighen · Sp ſegghen: Petrus is boven 
de andere gheweeſt / de wjle hp fonderlick den 

Antwoort naem Heeft. Ick late gheerne deſe eere Petro toe 
hj se — Dat hp in De timmeringe der Ghemeynte onder 
zen oogt. De eer fte gheſtelt worde / ofte (ift dat fp Dit oock 

Inrede. 

lieber hebben) Dat hp de eerſte zy aller gheloovi⸗ 
alen : maer ick en fal niet toe laten / Dat fp hiet 
upt beflupten/ dat hp overhant ende heerſchap⸗ 
pie aber De andere Heeft. · Want wat wijfe van 
„beflupten ig dat? Dp gaet de andere te boven in 
operichept/ leere ende ſtantvaſticheyt: ergo, hp 
heeft macht over hen. %ifoo mochte men met 

Soan. 140, Beteren ſchyn beflupten/Dat Andreas bove Pe: 
ende a.t. trum is in De oden/om Dat hp eer was dane: 

trus / eñ heeft Petrum tot Theiſtum gebracht. 
Maer ick late dit varen:ick late toe dat Petrus 

2 Autwoozt hoen gae: maer daer is groot onderſcheyt tuf- 
Doder, ſchen de eere waer dao? yemant Loop de andere 
\chent. gier Meet / ende de macht waer dao? pemant over De 
maeckt andere geſtelt is · Wy fien dat de Apoftelen bpna 
Ee WE ‘altgrePetro dit toegbegheven Gebben / dat hp 
ozoze ende in De bergaderinge gheſproken / ende hen eenich⸗ 
ve macht. ſins Booz ghegaen heeft/ de ſaken voorſtellende / 

vermanende eñ Bewegende: maer Lan de macht 
ern leſen wy gantfchelick niet. $ 
6 Hoewel op en zjn noch tot de handelinghe 
hiet qbecomen / maer ick wil nu alleenlick be 
Witen / dat fp veel te lichtveerdichlic beflupten/ 
als fp upt den eenighen naem Petri / willen een 
heerſchappie ober de gantfche Ghemepnte op- 

ept wore, Lichten, Want de oude benfelen / met De welche 
®p oefen fDinbet begin hebben ghefocht het bolck te bez 
ait E driegen / en zhn niet weerdich verhaelt / veel min 
Bouwers» Wederlept te worden:te weten / dat de Gemeyn⸗ 

te is in Petro ghefondeert / om dat tot Petrum 
gheſeyt is:Op deſe ſteenrotze ſal ick mijn Ghe⸗ 
mepnte timmeren. Sy ſegghen / ſommige oude 

Intwocrt: Leergers hebben dat alſos uptabelept. · Maer 
enn u dewijle de gantfche Scheriftuere daer teghen is / 
dder pat wort haer autositept teghen od aheſteit 
gbeoreut Tac wat ſtryden Wp Lan den fin der woorden / 
Wozte gheljck af Gp Dupfter ofte twifelachtich Ware) 

Daer niet claerders noch ſekerders en can ghe⸗ 
ſproken worden? Petrus heeft upt fijnen ende 
finder baoederen naem beleden / dat Chriſtus is 

Matt. 16. de Sone, Gods, Op deſe ſteenrotze timmert 
Ehriftug fijn Bhentepnte : omt dat dit (ghelijch 

velor 3,11, Paulus fept) het eenighe fondament is / bupten 
bet welche gheenander fondament en can ghe⸗ 
lept wordeñ · Ende ick en verworpe daerom de 
autositept der Paderen niet / om Dat ick gheene 

ainse dert ghetuygheniſſen upt hen en hebbe om te bewij⸗ 
antwsoort ſen Dat ick fenae, iſt dat ickſe wil voortbrengen: 
met bere gee maer ghelck ick gheſeyt hebbe / ick en wil met 
ber derfler te vergeefs moepelick zijn ban ſoo claer ecn fake 
tucáy  kijvende:booaremelich dewijle fp van andere is 
welcke ons Oper langhen tijt neerftichlick ghenoech gehan: 
obertup- delt ende Verclactt. bef 

€ 

Waer ssbez 
Wijs: Du 
Detrus is 
de kertke 
gegront: 
gbermits 
Datter gie: 

*Beveſti⸗ 

Petrus ven 7“ Doctel niemät en tan in der waerheyt 
anderen ſake beter gerclaren / dan de Scheiftuere ſelve / 
—— — iſt dat op alle De plaetſen bp een brengen / in de 
ende ace \elehe fp leert wat ampt ende macht Petrus 
medehuts onder de Apoſtelen ghehadt heeft / hoe hp hem 
per abe, ghederaghen Geeft / ende oack hoe hp van hen ig 
eee abeacht gheweeſt· Doorloopt al Wat daer ghe 
Bereee ſchieven 18/ ghp cn fult niet anders Linden dan 

Vande uytwendighe middelen der falicheyt, 

dat hp is cen onder De twaelve / ende even gelijck 
als de andete/ende haet medegheſelle / maer niét 
haer Deere geweeft. Alg daer pet te Doen is ſoo 
ſtelt hp wel Dat voor in den raet / ende vermaent 
watmien behoort te doen : maer hp hoort oock Atez. t5. 
de andere / ende ent geeft hen niet alleenlickt plaet⸗ 
fe om Gaer ghevoelen te fe maer laetſe oor⸗ 
deelen ende ordineren na haer ghevoelen: ende 
als fp pet verordent hebben / foo volcht hy dat 
felve/cnde is gehoorfaem. ALS Gpr tot Paſtooren 
ſchryft / ſoo en ghebiet hp niet als heerfchappie 
hebbende:maer naemtfe ſhue medegeſellen / ende 
vermaentſe vriendelick eñ lieflick / ghelyck men 
met fijns ghelycken pleecht te handelen. Ende 
als hp beſchuldicht wort dat hp is tat de Dep: 
denen ghegaen/ende hoewel dat t onrechte ghe⸗ 
fchier/fo ant\uooet hp nochtans/ende ontfchut- 
Dicht hem ſelven · AIS fijne medegbefellen hein actor. 8,14, 
beelen met Joanne in Samariam te gaen / fa 
en weygert hp ſulcx niet, Als de Apoftelen hem 
fenden/faa gheven fp Daer mede té kermen / dat 
fp hem niet houden Loo? haren Overften: ende 
als hy Daer in gehoorſaem is/ende de bootſchap 
acnneemt Die fp hem bevelen / fa bekent hp daer 
mede hem (elven haer medegheſelle te zijn/ ende 
niet heerfchappie over hen te hebben. Ende of 
ſthoon niet van deſe dinghen beſchreven en wa⸗ 
ren / ſo ſoude nochtans de eenige Sendtbrief tat 
de Galaten ans lichtelick alle twifelinghe be⸗ Sar.s, 
nemen/Wacr in Paulus in twee Eapitrelen by⸗ ende 2,8, 
nae niet anders en Doet Dan dat hp betwijft hem 
felven im de eere Des Apoſtelſchaps Petra gelijck 
te zijne. Hierom verhaelt hp dat his tot Pez 
trum ghecomen/ niet om fijn onderdanichept te 
Wifen / maer alleentick om de eendzachtichept 
der leere allen menfthen te betupahen. Hp en 
verhaelt oor niet Dar Petrus pet (uier van hem 
gheepſcht heeft / maer dat Petrus hem heeft de 
rechter hant ghegheven toteen teecken des ge 
felfchaps/om dat fp fouden int ghenuyn in den 
Wijngaert des Weeren arbepden. Wp betupeht 
dat hem aleen minder ghenade ghegeven en ig 
onder de Depdenen/dan Petro onder de Joden· 
Ende ten laetften / dat Petrus doe hy met ghe⸗ 
trouwelick en handelde / is ban hem abeftraft 
ende vermaent / ende ghehoorſaem geweeſt · Alle 
deſe Dingen bewyjſen claerlick dat Paulus ende 
Petrus gelijck warẽ / ofte ymmers dat Petrus 
niet meer machts ghehadt en heeft over de an⸗ 
dere / dan fp over hem hadden. Ende dit handelt 
Paulus met voorghenomen raet / om Dat nie: 
mant en faude in het Apoſtelſchap Petrum ofte 
Joannem/ boven hem ftellen / de welche medez 
abefellen ende hiet Weeren waren. 
8 Maer op dat ich hen ban Petro toelate dat ende poe 
fp begheeren / te weten / dat hp zy de overfte Der wel pp ben 
Apoftelen gheweeſt / ende hen in weerdichent fp Sipaftelen 
te boben gegaen: fo en hebben fp nachtang geen ‚n eenige 
oorſake om upt een eenich exempel eenen algez eeve te bo⸗ 
mepnen reghel te maken / ende ban het gene dat Perrsr Bren 
eenmael gheſchiet is / een eeuwighe Wet te mar perse var 
Ken/daer nochtans de fake anders epfcht. Daer nochtans 
was een De opperfte onder DeWpftelê:re weten) zeenfijs 
dat was om Dat (p een clepn ghjetal waren. PE oomfepere 
dat een heeft over twaelve gheſtelt aheweeft/fal Paus 
daer upt volgen Dat een moet ober hondertdup= —— re⸗ 
fent menſchen gheftelt wozden 4 Iſt dat twael Ser afte 
mannen hebben eenen onder hen ghehadt dieſe teercken + 
alle regeerde / dat en is geen onder. Want dat moe Her 
lijdt de natuere /, dat rofcht der menschen gert gantreper 
dat in alte vergaderinghe / hoewel fp alle gelijcke merelt. 
macht hebben/nmachtanseen zy alg De vegeerder 
erde matiger/ op den welckẽ alle de andere fen. 
Daer en ig gheen Hof fonder Peefident / re 

heen 
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geen Wiehthups fader Burgermeeſter / noch 
gheen Collegie fonder Prevooſt / nach gheen 
ghefelfchap (onder Overſte · Alſoo en foude het 
pock geen Wander nach ongefchicht zijn/ waert 
dat op beleden Dat de Apoftelé ſulcke haachept 
Petro toegelaten hebben. Haer het ghene dat 
onder Wepnige nut is / dat en moet men niet ter⸗ 
er tot Be gantſche werelt treckẽ / om de welc⸗ 
„hete regeeren / een menſche alleen genoechſaem 

waer ber is Maer Dit (ſegghen fp) heeft alſoo wel plactfe 
taijs-reden bet gantfche ſichaem der natuere / alg ín cen 
genomen —— deel / te weten / dat daer een opperſte 
banen 8% Dooft zp over al. Ende hier van nemen fp cen 
ofteerem: bewijs unt de Bpen ende Cranen / de welcke alz 
ꝓei. thte niet vele / maer alleenlich ceren leytſman 
Antwaort / verkieſen. Gek en verworne vaorwaet de exem⸗ 
twaermeoe pelen niet Die fp voortbrenghen: maer comen 
dat exem⸗ dock de byen upt de gantſche Werelt over hoop 
donde om eenen Coninck te verkieſen? neen: maer cen 

Bing: 
02 

ijs gen: ke exempelen: fp beenghen de woorden Homer: 
mei bau 

burgerlicke 
exempelen· 

3 Wuttuoozt 

Der wort. 
ban de 

welcke met Booft zjn. Want Cheiftus ie het hooft/ Waer 
De: et À bet gantfche lichaem te (amen ghevoecht / 

febzeven is/ goechde leden / upt de werchinghe eens pegelic: 
Faemete: henlidts fijne wafdam neemt. Hier fiet gip hoe 
zoete Dat Paulus alle menſchen ſonder uyptnemen 

2 Antwoort bl je bi 

Het III. Boeck. Fol.209- 
eerſt bewij ſen dat deſe dienft ban Cheiſto veror⸗ 
dent is. Want de Apoſtel leert dat de aantfche 
edieninghe is dao? alle De leden ahedeplt / ende 

dat de macht vau dat eenighe Hemelſche hooft 
camt. Ofte ift dat fp pet claerders willen / dez 
wijle de Scheiftuere betuycht dat Cheriſtus het 
Hooft is /ende hem allleen deſe eere toeſchrijft / ſo 
en moet fp gheenen anderen ghegeven worden / 
ten zy Dat Chriſtus fedse pemant ſhnen Stadt⸗ 
houder ghemaeckt heeft· Maer wa en leſen 
alleenlick niet dat Chriſtus pet ſulcx ghedaen 
heeft / maer het ſelbe mach oock overvloedichlick 
upt gele plactfen \wederlept Warden. 
ro Paulus beſchryft ons in ſommige plaets 2 Antwoor 
fen een levende beelt der Ghemeynte / maer hy Dat Pau: 
en meldet daer niet van el hooft. Ja men mach Besronie 
eer upt fijn beſchrhyvinghe mercken / dat fulet ge der hercz 
vreemde is van De infertinghe Cheiſti. Chriſtus ke/ zeen 
ten Wemel opvarende / Geeft jn flenliche tegen: Mjdige 

Epbef.1.22 
ende 4. 15e 
ende 5.23 . 
Coloſſ.i. 18 
ende 2.19, 

woordicheyt var ons wech ghenomen: sind heeft bant 
hp ig nochtans opgevaren am alle dinck te 9 
verpullen · Soo beeft dan de Ghemeynte lem geners.1o, 
noch teghenwoordich / ende ſal hem altijts te⸗ 
ghenwoordich Gebben. Ende als Paulus wil 
bewijſen hoe wp hem teghenwoordich hebben / 
ſoo wederroept Gp ons tar De dienſten Die hp gez 
baupeht, De Veere (fept hp) is mons allen nae epper.4 7, 
de mate Der genade Die hj eenen pegelicken lede ende 11, 
ghedaen heeft. · Daerom heeft hp fammige ghe⸗ 
ftelt tot Apoſtelen / ſonnnighe tat Paſtooren / 
ſammige tot Euangeliften / fonunige tot Tre⸗ 
raren/erc.Daeront en fept hy niet dat Chriſtus 
Geeft eenen ager al gheſtelt / die ſyn plactfe (oude 
bewaren? Want dit Was in Die plactfe (cer noo⸗ 
dich / eñ en behoorde niet achtergelaten te wor⸗ 
dẽ / waert dat het waer ware, Wp fept dat Chri⸗ 
ſtus ong bp ſtaet · Maer haet Le weté/Doo? den 
Dienft Der menſchen De welcke hy over de Ghe⸗ 
mepnte gheſtelt heeft/om Die te vegeeren: waer⸗ 
amen fent hp niet liever / door let dienſtlick 
hooft / het welck hp in fijn plactfe verordent 
heeft ? Dp noemt wel de centept / maer in God 
ende in het gheloove Chriſti. Den menfchen en 
fchzijft hp miet toe / anders dan in den ghemen: 
nen dienſt / ende cenen pegelicken fijn fanderlicke 
mate. Als hy daer ghefept hadde: Een lichaem / Epheſ 44 
een gheeſt / een hope der roepinghe / cen God / een De Papie 
Gheloove / ende een Daop /waerom en ſtelt hp fren bez 
niet oack terftont daer bp: Eẽ Paus Die de Ge⸗ berte 
mepnte ín eenbept houde 4 Want hy en hadde van een onz 
niet bequamers conmen ſegghen / waert Dat het bedacht⸗ 
alfoa\vare. Taet de plactfe mel aenmercken/ faambert 
het is ſonder twfel dat hp daer beeft willen De renepept, 
Heplige eñ Geeftelichke vegeeringe der Bemepn: 
te gantſchelick boo? aagen ftellen / de welcke de 
nacamers genaemt hebben Hierarchie · Maer 
bp en ſtelt niet alleenlick geen eenhoofdich rcke 
onder de Dienaren der Ghemeynte / maer geeft 
oock te kennẽ / dat daer geen enn is · Hp heeft dock 
fader t\uijfel willen de mate der tſamenvoegin⸗ 
ge uptdrucken / door de welcke Be geloovige aen 
Chriſto het hasft hangen. Nochtans en meldet 
hp Daer niet alleenlick gheen dienſtlick hooft/ 
maer ſchrift oock eenen pegeiichen lede ſonder⸗ 
liche werckighe tae / na de mate der genade die 
eenen yegheſicken ghegheven is. · Wy en hebben 
oock bande Vergelehmge Der hemelſcher ende 
der aertſcher Hierarchie niet ſcherpſumichlick 
te philoſopheren · Want aengaende De hemel⸗ 
ſche Hierarchie / en moeten op niet boven ma⸗ 
ten Wijs zijnzerde ont de aertſche Dierarchie op 
te richten / en nroeten wy geen ander exemplaer 
volgen / dan dat de Heere ſelve ons in fijn woort 
afghebeeldet Geeft. 

ri AM 



Cap. 6, 
Bez FE Nu of itk ſchoon hen dat ander toe gave / 
oort: Bar Het welcke fp nẽmermeer en fullen bp verftandi: 
Get nieten ghe menſchen vererijghen : te meten / dar defe 

ben Paus hoocheyt der Roomſcher Yierche alſoo in Petra 
banitoor ingheſtelt is / dat fp (oude Doo? eeuwige ficcefVie 
men speen ofte nocaminghe alle tits blyven:wãer upt (ul- 
eeh” den fp canmen beiwijfen nochtans dat de ſtoel al: 
dat Petro foo te Roomen gheſtelt is / dat foo wie Biſſchop 
diennaem te Roome is / over de gantfehje werelt peftelt zy · 
—— Iet wat recht Binden fp deſe weerdichent aen 

een plaetfe/de welche fonder eeniger plactfe mel 
Ptolucht. dinghe ghegheven ist Sp fegaen: Petrus heeft 
Detrus _ te Boome geleeft/ ende is daer geftorven- · Maer 
betr she, mat heeft Thriſtus ſelve ghedaent beeft jp niet 
mte ende is te Ferufalen ſyn Biſſchopdom bedient doc hp 
aldaer gtje: eef de/ ende beeft hy met ſtervende het Peiefter: 
Bere ampt volbracht: eeft De Prince der Paſtooren / 
Verto, De opperfte Biſſchop / ende het hooft der Ghe⸗ 
nirh vecht meynte niet connen Der plactte Die eere gheven: 
Ende voor⸗ 

Roomscge Doen? Fijn dit niet meer dan kinderlicke beufe- 
kerche. linghen? Cheiſtus Geeft Petro de hoochent ghe⸗ 
Antwoort· gheven: Petrus heeft te Roome gheſeten: ergo 

bp heeft Daer den ſtoel Defer hoochept gheſtelt. 
Booꝛwaer op defe wijſe behoorden de Iſraeli⸗ 
ten voortiden den ſtoel der hoocheyt in De woe⸗ 
ftijne te ſtellẽ / daer Moſes De opperfte Leeraer / 
ende de Prince der Propheten / ſyn ampt be⸗ 
dient heeft / ende abeftormenië. 
12 Nochtans laet ons ſien hoe fnelick fp t be 
flupten. Su ſegghen: Petrus was te Roome de 
overfte onder de Apoſtelen: ergo de Gemepute 
in de welcke hy ſynen ſtoel hadde / maet Dit pi 
vilegium hebben, · Maer waer heeft hp eerſt ſy⸗ 
nen ſtoel ghehadt? Sp ſegghen te Antiochien. 
Da iſt dan recht Dat de Antiochiſche Gemeyn⸗ 
te deſe hoochept haer felven acntreche. Ap be- 
Kernen dat fp voortydẽ is de hoochſte geweeſt: 
maer dat Petrus Lan daer verhupſende / de eere 
die hp met hem gebracht hadde / heeft te Foome 
ghedraghen · Want Daer is onder den naem Des 
Paus Marcelli / een Sendtbeief tot de Ouder 

ee ſingen der Antiochifche Bemepnte / in de welc- 
trg he hp aldus fcheft: De ſtoel Petri is im het bez 
rz. quan, gin Bp u gheweeſt / de welche Daer nac Dao? des 
. Kora· Weeren bedel/tot ons ghebracht ig. Alſoo is de 

Beut.34.5. 

Inrede · 

Antwoort 
Waer in 
beweſen 
wort datz 
men de 
hoochent / 
nae onſer 
tegenſtrij⸗ 
deren ſelfs 
feggen, der 
Antiochi⸗ 
ſcher kercke 

thd Antiochiſche Shemeynte / de welcke baoetijden 
De eerſte was der Roomſcher Ghemepne ghe⸗ 
weken. Maer door wat prophetie wiſte de goe⸗ 
De man Dat de Heere dat alſoo gheboden hadde? 

Antwoort Want ift datmen deſe fake fat. dao? een recht 
epndighen / foo iff noodich dat fp antwoorden / 
of fp Willen Dat dit privilegie den perſoon aen 
gact/of der fake/ofte bepde: Want een ban dzien 
moet 3hn: Aft dat fp ſegghen dat het alleenlick 
den perfoon aengaet/fo en gaet het DA de plaetfe 
niet aen: Iſt dat fp ſeggen dat het de fake alleen 
aengact / foo en wort Get Dan om des perſoons 
doot ofte verhupſinge niet wech ghenomen/ 
als het cenmael Der plaetje ghegheben is. Soa 
moeten fp dan (eggen dat het bepde den perfoon 
eñ de plaetfe acngaetsmaecr alſoo ent ſal de plact: 
fe niet alleen aen te merch weſen / maer de per: 
fan maet ooch: met De plact{e over cen comen / 
ende beguaem zijn. Ap moghen hier upt kieſen 
wat fp willen : ick fal terſtont ende lichtelick be 
wijfen ende overtupgen/Dat Faome fander eeniz 
ghe veden / Gaer ſelven deſe hoochent aentreckt · 

Antwoocrt 13 Nochtans het zp alfo/lact de hoochept van 
gDaer inve Antrochia tat Koome gebzacht zijn / gbetijch fp 

beuſelen. Waerom en heeft nochtans Antiochia 
Een zot De tweede plactfe niet behonden 4 Want iff dat 
eugerchieke Noome daerom den opperſten ſtoel heeft / om 
te Cmgen Hat Petrus daer tot het epnde fijns levens gez 

ende heeft Petrus Die veel minder is / dat connẽ 

en gnd eeen 

Vande uytwendighe middelen der falicheyt, 
feten heeft: wien falmen bet den tweedẽ ſtoel ge⸗ 
ven / dan dier Stadt daer hp fjnen eerſten ſtoel 
ghehadt heeft? Daerom Wat is daer gheſchiet 
Dat Alexandria is boven Autiochia geſtelt? Hoe 
is het betamelick dat eens Diſcipels Gemepn⸗ 
te zy boven Den ſtoel Petri? Iſt Datmen een pez 
gelicke Gemepnte behoort te eeren nae De weer⸗ 
Dichept haers fondateurs / wat fullen op ſeg⸗ 
gen oock ban de — — Paulus 
noemt drie Apoſtelen die ſchenen pilaren te zij: Galat, 2.9. 
ne/ te weten / Jacobum / Petrum / ende Joan⸗ 
nem Iſt datmen ter eeren Petri de eerſte plaette 
gheeft der Rooniſcher Ghemepnte / verdienen 
de Epheſiſche ende Jeruſalemſche Ghemeynte 
niet de tweede ende Derde plaetſe / dewjle Joan⸗ 
nes eñ Jacobus daer in gheſeten hebben? Maer 
nu heeft de Jeruſalemſche Gemepnte de laetſte 
plaetfe ghehadt ander de Patriarchen· Ende de 
Epheſiſche Ghemennte en heeft niet ſelfs mo⸗ 
gen in den wpterften hoeck blyven ſtaende · Men 
heeft noch andere Gemeynten voorby gegaen/ 
eff oack alle die Paulus gefondeert heeft · Item/ 
Die De andere Apoſtelen bedient hebben. De ſtoel 
Marci Dice alleenlickeen uyt De Diſcipulen was / 
Geeft ſulcke eere vertregen Sp moeten bekennen 
dat Dit zp een Verkeerde ordt gemeeft/of fp moe⸗ 
ten ons foe laten / datmẽ niet altijts moet eenen 
pegeliche Ghemeynte niche cere geven / alg die 
hadde dieſe ghefondeert heeft. · 
14 Hoewẽ dar fp ſegghen dat Petrus zp Biſ⸗ 4 Antwoort 
fchop der Faomfcher Gemeynte geweeſt / ick Hacr mede 
en fie niet wat verſckertheyt fp daer van bebe WtPcht 
ben. Voorwaer Dat bp Eufebium gelefen maat Perrus 
dat hp daer is rrd. jaren lanck Biſſchop ghe⸗ geen Zifs 
weeft / dat can lichtelick wederleyt worden. Jbopr * 
Want het is openbaer upt het eerſte ende twee⸗ getweert. 
de Capittel tot de Galatẽ / dat hy ontrent twin⸗ Batar. 118 
tich jaren nae den doot Cheiſti / te Jeruſalem 
was / ende Dat hp daer nae is te Antiochiam gez Galat. 2. 1 
camen + maer hoe langhe hp Daer gheweeſt zy / 
dat is onſeker · Gregorius fept ſeven / maer 
GEuſebius fept xxv· jaren, Maer ban der doot 
Cheiſti aen tat het epnde des rijcr Neronis (on⸗ 
der Den welcken Petrus ghelick ſy verhalen / 
ghedoot is) en ſalmen niet meer dan felven ende 
dertich jaren Binden. Want de Heere heeft gez 
leden onder den Liepier Ciberio/ in het achtien⸗ 
de jaer ſyns ver. Iſt datmen nu twintich jarẽ 
afcoet/de welche Petrus te Ferufalem gewoont 
heeft / geihck Paulus betuycht / ſo ſullen daer ten 
hoochſten xvn · jarẽ blnjven / de weſcke nu moeten 
ap twee Biſſchopoommen gedeelt Warden. Iſt 
dat hp langhe te Antiochien gebleven is / ſoo en 
conde hp te Roomen niet fitten dan eenen cley⸗ 
nen tút. Wet welcke men noch claerlicker can 
bewijſen · Paulus heeft tat de Fomepnen ghe⸗ 
ſchreven / doe hp was in den wech vepfende tat Kontss.29 
Zerufalem/ waer hp gevangen mert / ende tot 
Koome glelept. Soo ift dan der waerhept ge⸗ 
ljch/dat deſe Sendtbzief is Bier jarẽ geſchreven 
eer hy te ome quam, Ende daer en wort noch 
niet ghemeldet ban Petro / de welcke niet en bee 
hoorde verſweghen te zijne / hadde hp de Ghe⸗ 
mepnte te Roome doe geregeert. Fa oack in hek 
ennde des Sendtbriefs daer hp bele Godfalige 
verhaelt Die hp doet graeten/te weten / daer hyſe 
alle meldet Die hem bekent zijn/ daer ſwcht hp 
noch gantfchetic ban Petra. Het en is niet noo⸗ mom, 16,35 
dich Datment hier ſcherpſinnichlick bewije/ 
ymmers bp verftandige menfchen : want de fas 
ke ſelpe / ende dock het gantſche argument des 
Senbtbriefs/gtjeeft gheñgech te hennen dat Pee 
trug niet enn behoorde verſwegen te zjne / hadde 
Ip te Koome gheweeſt · 

zis Dac 



Cap.6. 
Pooper 15 Daarna Woet Paulus gevangen te Roo⸗ 
verclarmge me gebracht. Lucas verhaelt dat de Broeders 
Dan Debiet: hem ontfanghen heben / maer ban Petro en 
woort. fept hp niet. Paulus fchzijft uot Koome tot vele 
Veron2B16 Ghemepnten. Ende in ſommighe Sendtbzie: 

ven ſcheft hu oock de groeterufTe fanunigtjer 
broederen: nochtans en gheeft hy niet ſelfs met 
een enckel woort te kennen / dat Petrus doc daer 
gheweeſt zp · Ick bidde u / wien ſal her geloobe⸗ 
lick weſen / dat Paulus hem ſoude hebben con⸗ 
nen verſwijghen / hadde Gp daer gheweeſt? Tae 
als Gp tot den Philippenſen fch2iyvende/fept dat 
hp niemant en heeft die foo ghetrouwelick Get 
werck des Heeren beſorcht als Timotheus / ende 
claecht Dat fp alle ſoecken Dat haer eyghen ig. 

2.Tim4.16 Ende tat den (elven Cimotheum fch2ij vende, 
daecht hp noch ſwaerlicker / dat hem niemaent 
en heeft bp gheſtaen in fijn cerfte befcherminge 
maer dat fp hem alle verlaten hebben, Daer 
was dan Petrus doe £ Want iſt dat fp feggen 
Dat hp dae te Faame was / ſo fpeecht hen Pau⸗ 
lus groote ſchande / te kennen ghevende dat hy 
het Euangelium verlaten Geeft : Want hp 
ſpreeckt van De gheloobighe / want Ip ſent ter: 
ftant daer bp : God en Wil het hen niet toerelie⸗ 
nen. oe lange dan ende te wat tijde heeft Pe: 
trus de Ghemeynte te Koome aheregeert + Sp 

tolucht. ſegghen: De ghemepn mepninghe der Schri⸗ 
f eren is / dat hp de Ghemeynte heeft geregeert 

tot der daot toe. Antwoort / Maer de Schri⸗ 
vers en draghens niet eens / wie fijn nacomer 
gheweeſt zp: ſommighẽ ſeggen dat Linus Geeft 
nae Petrum de Ghemepnte gheregeert / ende 
ſommighe ſegghen dat het Clemens gheweeſt 
3p. Eñde fp verhalen vele ongeloovelicke fabuz 
len/van De diſputatie Dic Petrus foude ghehadt 
hebben met Simon den Toovenaer, Vugufti 

Bpitasaa MUS Ban de Superftitien ſprekende: fept dat Get 
Zanna. unpt eenen lichtveerdighen aen ghecamen is / 

Dat te Noome een ghewoonte is / dãtmen niet en 
vaſt ap dien dach op welcken Petrus Simo⸗ 
nem Magum overwan: Int coꝛte / daer is foo 
menigherley mepninghe ban die dinghen die te 
Dien tijde geſchiet zijn/Datmenfe niet en behoort 
lichtveerdichlick te ghelooven / alfimen pet daer 

2 nttwoopt VAN leeft, Ende nochtans am defe ſchoon over: 
mag m_ eencomtnge der Schriveren / en ſtryde ick Daer 
bei: teghen niet dat Petrus te Foome geſtorven is: 
Kersharr Maer dat Gp daer Biſſchop gheweeſt zp / ende 
fragen toe⸗ voornemelick eenen laghen tt / dat en can ich 
B dort Met wijd worden. Felt en vraghe goch niet ſeer 
genomen Daer na/dewijle Paulus betupcht dat het Apo⸗ 
bande aen: ſtelſchap Petri ſonderlick den Joden toe quam/ 
Bean ende het fijne dentepdenen.Dacram ift dat wp 
fielfchaps Dat verbondt Dwelck fp onder malcanderen gez 
gerrie maeckt hebben / willen voor goet houden / ende 

voor ecne (eher ende vaſte ordeninghe des hep: 
*Tbeſlupt ligen Gheeſt achten / foo moeten Wp meer het 

Phil, 2420 

⁊ Ant moogt 

Haer⸗· Apoftelfchap Pauli acnfien / dan het Apoſiel⸗ 
hed fchap Petriavant de heylige Gheeſt heeft alfoa 
®eeenicz Onder ben ghedeelt / dat hp Petrum den Joden / 
peprder ende Paulum den Hepdenen Geeft toegeſchickt. 
— g F Soo laet nu dan de Koomſche Pauſen haer 
ict gehous Doochept elders ſoecken dan in Gods woort 
ben Wwozoen Deijle haer fondament Daer in niet bevonden 

——— en waat. Daer zp een 16 * Hart ong nu comen tot de oude Bemepn: 
Opperfte te/ op dat het openbaer opde Dat onfe teghen⸗ 
ooft Dee ſtryders haer alfoo lichtveerdichlick ende val⸗ 

Destoe fchelich daer op berhaoveerdigen / als op de ae welck De Nae k : 
Duden bes tupabeniffe deg woorts Gods. Daerom als fp 
Kesdeare Dit alseen artijchel haers gheloofs voortbeen⸗ 
Soomfegen Aden/ te weten / datmen niet en can de eenbept 
Bificvop. Der Shemepnte houden/ten zp Dat op der acrde 

Het 1 II 1. Boeck. Fol.zre, 
een opperfte hooft zy / den welcken alte De leden 
gehoorſaem stjnsende dat de Heere daerom heeft 
Petro / ende nae Petrum den Aoon iſchen ſtoele 
Dogz het recht Der ſucceſſie ofte naco minge/ defe 
hoocheyt ghegheven / omdat fp faude tot het 
epnde toe te Koome bijen. Sp houden fkaende 
dat Dit is ban den beginne aen onderhanden gez 
weeft. · Maer de\odle fp. vele ghetupgheniſſen Antwooet 
verkeerdeliek verdraenen / foo wil ich ten eerſten acntwijtende 
feaghen / dat ic niet en berfake dat De oude Bie gee 
Schryvers alonune der Hoamfcher Bemepnte omoe Baz 
groote eere toeſchryven / ende cerweerdichlichk den fuicke 
daer Van ſpreecken · Wet welche voornemelick groote eere 
(gelijck tels meyne) oni deie ao2faken gheſchiet. eraan, 
Want de mepninghe de welcke ick en eet niet. Loomferer 
hoe / was ghemepn gheworden te weten/ dat fp kercke, 
doo? Den Dienft Petri was getande ende in: 
gheſtelt / was ſeer crachtich om cere ende auto⸗ 
titept te bererijabhen. + ende daerom wert onder 
de Ghemeynte in het Weſten / de Founfche 
Glemepnte ghemaent de Npoftalifche (Foc! 
Cen anderen / deruijle Roome Het hooft det 
Gier was / ende dewijle het ghelaovelick maa 
dat Daer mannen Waren Die in leere / voorſich⸗ 
tichept/wetenbept ende oeſſeninge / ende beproe⸗ 
vinghe veler dinghen / andere te boven ginghen: 
foo was het recht datmen Daer op achte hadde/ 
op dat het nieten ſcheene dat he edelhepdt der: 
Stad ende oock andere feer uptnemende gaven 
Gade/peracht waden, Ten derden dat doe de 
Ghemepnte in Get Doften ende in Briechen- 
lant / ende oock in Africa / daor vele verſcheyden 
mewminghen tegen malcanderen oproerich wa⸗ 
ren / de Faomfche Ghemeynte ig veel vreed⸗ 
ſamer ende ſtilder gheweeſt · Alſoo iſt gheſchiet 
dat vele heplighe Biſſchoppen uyt hare Ghe 
mepnte gheſtooten zijnde / dickmael tot Noo⸗ 
me alg tot een haven ofte vlietberch vluchte: 
den. Want gelyck be Weſterſche min fcherfin= 
nich zijn ende trager ban verſtande dan de gene 
die in Aſia ende Aftica 5ijn:alfoe en zijn ſy ooch 
niet foo nieuplichtich. Soo heeft dan de Room⸗ 
fche Ghemepnte hier doo? groote authoritept 
vercregen / om Dat fp in De twijfelachtige tijden 
niet en is foo oproerich gheweeſt alg de andere/ 
ende dat fp vaſtelicker Dan alle de andere ig gez 
bleven byde leere Die fp eenmael ontfangen had: 
de: gheltjeks wy terftont (ullen beter berclarens 
Om defe drie oorſaken (fegge ickis fp in groote 
eere glehouden/ ende met pele ghetupgheniſſen 
der ouden Schrijveren verciert gemeeft. 
17 Maer als onfe tegenſtrders willen hier 2 Antwoon 
upt der Roomſcher Ghemepnte een Overheyt re 
ende opperffe macht toefch2ijven/(o doen fp veel ven geworte 
te verkeerdelick / ghelyck voorſeyt ig. Ende op hebben bar 
dat dit claerder worde / ſo fal ick ten eerften met an ———— 
corte woorden bewijfen/ Wat de oude Heeraers mate noe 
ghevoelt hebben van defe cenljept / ap De welche tans geene 
onfeteghenftrijders foa fcer ftaen. Als Lieronps boochept 
mus tot Nepotianum ſchryvende / Geeft ele ar koerke 
erempelen in eenheyt verhaelt / ſoo ig hp ten geben toes 
epnde tot de Hierarchie der Ghenieynte gljeca: geſchreven / 
men / ſeggende: Een pegelicke Ghemepnte heeft de welcke 
haren Biſſchop / Opperpgiefter ende Opper: sver andere 
diaconen: ende alle de oden der Ghemeynte / kercken 
ig in defe regeerders ghelegen Hier fppeecht een, Meeter, 
Noomſch Priefter / ende prijft de eenheyt in DE pen dere ees 
oden Der Ghemepnte : maer waerom en ver⸗ ve Ctzifto 
haelt hp niet/ dat alte de Shemeynten zijn door hege 
een hooft als door ceren bant onder malcande⸗ — 
ren Bereenieht 4 Hy en hadde gheen bequamer hoefde bez 
dinck fat de teghen woordighe fake connen bp — 
brenghen: ende men can miet ſegghen / dat hp t MRSA 
upt bergetentbept heeft achter ghelaten / rid 

Ben 



Cap ‚7e 

Gp en foude gheen Dinck liever voortghebracht 
hebben hadde De fake alſoo geweeft. Soo heeft 
hy dan fonder twijfel gefië Dat Dit de waerach⸗ 
tighe wite der eenbept was / Die feer wel van 
Cypriano beſchreven wort in deſe Woorden: 

De fimplic. Daer ig alleenlick een Biffchopdam/waer Lan 
Fiche ger peghelick Biſſchop een volcomen deel heeft: 

ende daer ig alleenlick een Bhemepnte/de welc⸗ 
fe moot in tele mijt uytghebreyt door den waſ⸗ 
dom der vruchtbaerheyt · Bhelijck het lielst der 
Sonmne een is / ende Veel vadien heeft £ ende ghe⸗ 
lck een boom vele tacken heeft / maer alleenlick 
cen bol / dwelck op vaſte wortelen ſtaet / ende ge⸗ 
tc ot een fonteyne gele beken vloepen / hoe⸗ 
rel in den oorſpronck de eenbept blijft: alfoa iſt 
gack met de Bemepnte/ de welcke Ban het licht 
des Weeren overgoten zijnde / hare radien over 
de gantſche werelt uptbzept / ende het ig noch: 
tang cen dinck dat alamme uptatebzept wort / 
ende de eenheyt des lichaems en Woet niet ghe⸗ 
fchenden: fp verbreyt hare tacken over De gant: 
fee werelt / fp gheeft beken die doo? vloepen / 
ende nochtans is daer cen haoft ende een oor⸗ 
ſpronck / etr Boven defen / de brupt Chjzifti en 
mach niet ghefchent worden: zp weet een hups/ 
fp bewaert de heylicheyt eender flacpcamer met 
fupver ſchaemte· Pier fietmen dat hp het eenige 
Biſſchopdom Chꝛiſti alghemeyn maeckt / onder 
Get welcke de gãtſche Gemeynte vervaet Woet: 
ende Dat fp alle volcamen deel Daer van hebben / 
Die onder Dit Hooft Biffchappen zijn. Waer 
ig de hoochept des Aoomſchen ſtoels / ift dat 
bet gheheet Biſſchoppom bp Cheriſtum alleen 
is / ende ift Dat p»egheſyck Biſſchop daer Lan een 
volcomen deel heeft 4 Dit dient Daer toe / op dat 
de Hefer n het coste verſtae / dat die artiekel 
welcken De Papiften voor antwijfeliek houden / 
van een aerſch hooft in De Hierarchie ofte regee⸗ 
ringe der Ghemeynte / zp den ouden Leeraren 
gheheel onbekent gheweeſt · 

Het vij. Capittel. 

Van her begin ende voortganck des Room- 
fchen Paufdoms ; tot dat het hem felven heeft tot 
defe hoocheyt verheven , door de welcke de vry- 
heyt der Gemeynte verdruct,ende alle regeerin- 
ghe is wech genomen. ehid 

A Engaende de hoocheydt des Foamfchen 
ſtoeſs / en is geen ouder beveſtinghe / dan de 

ordeninghe des Niceniſchen Conciliums / door 
de welcke de eerſte plaetſe onder de Patriarchen / 

wort den RKoomſchen Biſſchop ghegeven / ende 
Des Loom: hem wort de ſorghe der ommeligghende Ghe⸗ 
ſchen Baur. mepnten bevolen · Dewijle dit Concilium de 
DONS ME Tanden/-alfaa den Patriarchen taegedeelt heeft / 

Mat eerfte 
Beel des Ca⸗ 
pitteis: 
Waer in 
ontdeckt 
wort den 
aenvanck 

Niceenſche 
Synode: 
daer het 
nochtans 
de eerſte 

Van de uytwendighe widdelen der ſalicheyt, 

ſyns ſtoels te bewaren· Want doe ln zijn Eee 
gaten Daer ſandt / ſo beval Gp ſjn plaetfe Chrillo 
den Biſſchop van Alexandien / de \melclie ans 
ders foude de Overſte gheweeſt hebben, Waer 
toe Diende Dit bevel anders dan om Dat hy fou 
de eenichſins in der eerſtẽ ſtoel zyn Waat fijne 
Legaten fitten in de leegher plactfe / fp warden 
ghelyck de andere van haer gevoelen gevraecht / 
ende ſy onderteeckenen nae haer orden: hieren⸗ 
tuſſchen ſtelt de Patriarche van Alexaudrien 
den naͤme De Aoomſchen Biſſehops/ bn ſynen 
naem Data ich ſeggen ban het tweede Ephe⸗ 
ſiſche Concilium / im Wet welche Dioſcorus de 
Alex andrynſche Patriache/was de overſte / als 
vanrechts weghe / haewel de Legaten Leonis 
des Noomſcheñn Biſſchops daer teghenwoo ⸗·⸗·⸗ 
dich waren? Sy ſullen ſeggen dat dir Concilium Wederleg⸗ 
niet en zy rechtſinnieh gheweeſt / in het welcke Buge van 
Flavianus verdoemt / ende Cutpcheg gerecht· ac 
veerdieht / ende fijn Gadloothepdt goet gheacht ocot· 
wert · Daer doe hetcone lium vergadert wert / 
dae De Biſſchoppen onder matcandert de plaet⸗ 
fen deelden: ſoo ſaten voorwaer de Legaten der 
Koomſcher Ghemeonte niet anders dan in een 
heplich ende opsecht Concilium. « Ende noche 
tang en ſtryde (pater om de eerſte plaetſe maer 
laten Die eenen anderen £ Get welcke ſy niet en 
ſouden doen / Waert dat fp mepnden Dat die met 
rechte hem toe quame Want deromnfche Bifz Boch 1p en 
fchappen en Gebben hen nopt gheſchaemt qraa: Beboenu: 
ten ſtryt aen te nemen voor haer eere + Ende am — 
Die alleen De Gemepnte dickmael met vele ſcha⸗ (eu toet 
deliche (Eijden te. quelten + maer dewijle Lea den dorven 
ſach dat het veel te onbetamelick ee begheerte men. 
zijn ſoude / maert dat hn begheerde dat ſyne Le⸗ 
gaten de eerſte plaetſe hadden / foo heeft hp dat 
taten baren. _ J— 
2 Daer na is het Chalcedoniſche Concilium Ende hoe⸗ 
gecomen / in het welcke de Legaten Der Faam: Wel de — 
ſcher Semeynte / hebben daor deg ſtepſers toe: Negeſche 
latinghe de eerſte plaetſe mghenomen. Maer net Charcee 
Hea ſelve belijt dat dit een onordentlick peiviſe⸗ donifche 
legium was. Want als bp Dit van den lieyſer sonate de, 
Marciano / ende Pulcherã Auguſta begeert / ſo fe beeft ins 
en fept hp niet dat het hem tae behoort / maer genomen; 
went alteentich Dit voor / dat de Dofterfche Bif- Hochtans 
“hoppen Die in het -Epheftfche Concilium de cen ef 
overſte Waren / alle dinck verſtoort / ende haer ventticke 
macht qualick mitbeupckt hadden. Daerom marve 
dewile het noodieh Was dat daer pemant de PE 
overſte ende regeerder gheftelt worde Die ghe⸗ 
ſtadich ware/ende dewjſe het der waerheyt niet 
gelijck en was / dat de gere Die eenmael fa licht⸗ 
geerdiclende beroerlick geweeſt hadden / ſonden 
tot deſe fake beguaem wefen / ſoo bidt hy dat de 
regeeringhe hem oberghegeven Woede / om der arig 
anderen ghebrecx ende onbeguacmbepts wille.· 
Wat dao? een fonderlicke prievilegie ende bup= - Ps 
ten orden begheert wort / dat en ghefchiet soor: - 
waer upt gheen ghemepn Wet. Als defe eenige 
voorwendinghe ghebruyckt art-/ te meten/ 
dat het noodich is eenen anderen nieten Pre⸗ 
ſident te ſtellen / am Dat De eerfte hen qualich gez 
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regheltheyt / upt die plactfe gheſſoten hadden: 
Zoch ten Het ghene Dat ick nu ſegghe / dat wort oock met 
is u ben «Der daet door den nacoũier Leonis bewefen. 
ader Wam doe deſe langhen tijt Daer na fijne Lega: 
bassen ten ſandt tat het vofſte Conftantinopolitaen: 
navotggers ſche Concilium / foo en Geeft hp niet gekever om 
meters De cerſte plactfe / maer laet Fletmam den Con: 
woroen · Fantinopolitaenfchen Patriarche / gheerne den 

overſten zijn. Alſo oach in het Carthaginentche 
„Concilium: / in het welche Nuguftmus was / 
beeft Aurelius de Opperbiffchop dier plaetſe 
de averfie gheweeſt / ende niet de Legaten des 
KRoomſchẽ ftoels: hoewel fp nochtans daer Lan 

e de autoriteyt des Roomſchen Biſſchops ſtre⸗ 
Bet Aque⸗ Der, Fa Daer is oock een alghemeyn Concilium 
henfcbe ghehouden gheweeſt in Pralie / in het welcke de 
„EUN Goomfehe-Biffchap niet en Was, Ende Am: 

broſius was daer De Overſte / De welcke doe 
caote autoriteyt haddebpden Reyſer : in dat 

Concilium en wort ban den Aooniſchen Paus 
niet gemeldet : Saa ift dan dae door de weerdic⸗ 
heyt Ambroſy gefchiet/ dat de Milaenſche ftacl 
hoogher ende eerlicker was / dan de Noomſche. 

oc ve 3 Hengaende den titel defer hoocheyt / ende 
Dude Vaz andere haoveerdigetijtelen / op De welcke fp nu 
Dee pen doer · ſeer voemen/en is het niet ſwaer te aordee⸗ 
e len / wanneer ende waer uyt fp ghecamen zijn. 
Siſcheß Cyppeianus meldet dickmael Cornelium den 

— | Adomſchen Biſſchop/ ende en noemt hem niet 
name niet 

peveerr. medegheſelle. Ende als hu ſchryft tot Stepha⸗ 
rib. Epi» num den nacomer Comeli / ſoo en maeckt hp 
Eine Dien niet alteenlick hem ende den anderen ghe⸗ 
PRS ige maer vreeckt hem dock hardelick aen / 

ſamtits van hooveerdichept / famtijts san on⸗ 
Wetenthept berifpende. Daer nac hebben wp 
oock / war de gantfche Afticaenfche Gemepnte 
na dert tijt Cppziant / gheoordeelt heeft. Want 
het Earthaginenfche Concilium heeft verbo⸗ 
Den dat niemant en foude de Peince ofte Over: 
fte der Peieſteren / ofte De eerfte 25 (chop ghe⸗ 
naemt worden maer alleenlick de Biſſchop des 
eerftenftoels. Iſt Dat pemant wil de boecken eñ 
biftozien doorſoecken Die ouder zijn / Die fal bez 
Binden Dat de Roomſche Biſſchop ie doe met 
den gemepnen naem / Bobeder / te vrede geweeſt. 
Vooꝛwaer fa langhe als de waerachtighe ende 
ſupver gedaente Der Gemepnte duerde / waren 
alle de haaveerdige namen niet ghehoort / met de 
welche daer nae De Roomſche ftocl heeft begon 
nen hem felven te verhooveerdigen: mert wiſte 
wat een Opperfte Biſſchop / ende eenich hooft 
der Bliemepnte op de aerde Was. Ende hadde 
De Koomſche Biſſchop beftaen pet ſulcx hem 
ſelven toe te'fcljzijven / daer waren verftandige 
menfc Lek am terftont fijn Dwaelbept te ſtrãf⸗ 
fen. Dieronpmus cen Noomſche Pziefter zijn 
de / heeft geerne de weerdicheyt ſynder Gemepn⸗ 
te ghepreſen / foo veel de fake ende de ghelegent⸗ 
hept des tits Dat toe liet:nochtans fien wy hoe 

In Epiftota hyſe mede onder De andere gheſtelt heeft. Ft 
adEvagrium Datmen (fept hp) autozitept faecht/ de werelt 1e 

meerder dan cen ffadt. Wat beengt ghy mp de 
gewoonte eens ſtadts Booet 4 wat brenght ghy 
tegen de ordeningen ende mfettinghen der Ge⸗ 
mepnte / weynighe menfchen voort / waer upt 
hoochmoet comt? So waer een Biſſchop is / het 
3p te Roomen of te Eugubien / ofte te Conſtan 
tinopolen/ofte te Rhegien / hp is ban een Det fel- 
Her berdienften ende Pziefterdoms. De macht 
Des rijchdoms/ ofte Lernederinge der atmaede/ 
en — eenen Biſſchop noch hoogher noch 

4 Dan den thtel des alghemeynen Biſſchops 

5 Idi 
v 

Cap. 27. 

anders Dan Breoeder /-ofte medebiſſchop / ofte” 

Het III. Bòeck. 7 Folair. 
is eerſt ten tijde Gregorij twiſt ende ſtrijt ghe⸗ Zaerente⸗ 
wordene de vorſake daer van / was de eergieric⸗ gen fo Geeft 
bent Joannis des Conſtantinopolitaenſchen —— 
Biſſchops. Want deſe wilde algemepuBiffchop Mere 1 
zjn / Het welcke niemant voor Dieu tijt verſocht zoote mes 
en hadde, + Fn defen ftrijt en claecht Gegor le peat h 
rius niet Dat Gem fijn vecht Dat hem toe guam / gijes 
ontnomen voet / maer fept fterchetiek dat ſultk grenen, 
een naent mas onheplich ende ongodlick / ja dat doende % 
Gp was een voorbode des Nntichrifes. De gant: Leners 
fche Gemeynte ( fept hp ) Balt van haren ffant/ schen Bifz 
iſt dat Die valt / die algemeyn Biſſchop genaemt ſchopna 
wort · Ende op eẽ ander plaetſe: Det iet een feex Aare moe 
droevich dinck lijtfennelie te verdragen / Dat alle pn en-heeft 
andere beracht worden / eũ dat een onft broeder hem selven 
ende medebiſſchop / alleen Biſſchon ghenaemt — 
worde. Maer wat wort dao? deſe fijn hooveer⸗ ¶ s epgen 
dichent anders beweſen / dã bat de tyde des An⸗ (toets dien 
tichriſts nu nabp zyn Want hp volcht dien na/ mie taesge⸗ 
die het gefelfchap der Engelé berachtende/leeft rin 
willen opelinmen om alleé de opperfte te zijne. epit.76. 
Op een ander plaetfe tot Eulolium Alexandri⸗ —— 
num / ende Anaſtaſſum Antiochenum· Daer en £ Bonnans 
beeft nopt pemant upt mijne voorſatẽ deſen one cie Augutt, 
heyligẽ naem willẽ gebeupeke: want iff Dat een 73- Rjuſdem 
wort genaemt Agemepn Patriarch / fo WAE ern lib⸗ 
den aderen den naem Patriarchen benomen. Epia. zo. 
Maer verre zy dat van een Cheiſtelick herte / dat 
vemant ſoude willen dat hem ſelven aentrecken / 
waer vpt hy de eere fijnder broederen ſoude ee⸗ 
nichfing vercorten Dien GBodlaafen nacm bez Aviano Dia} 
willigen / en is niet anders / dan fijn geloove en· 
de trouwe wech worpen · Wet is (fept hp)een an: Ten 
dert dinck Dat wy moeten Daer / om De eenichept 
des ghelaafs te bewaren / Dan dat Wp moeten 
doen am De haoveerdichept ende verheffinghe te 
wederftaen. Ick feage ffautelick Dát yemant 
hem ſelven noemt / eit begeert genoemt te Wor 
den / Algemeyn Priefter/ 11 Befe fijn verheffinge 
is Gp een vaarloaper des Antichriſts / want hp 
ſtelt hein felven boven andere / door hooveerdich⸗ 
heyt · Item wederom tot Anaſtaſium Alexran⸗ 
Deinum ſchryvende: Ick hebbe gheſeyt dat hp 
geen vrede en can met ons hebben/ren zy Dat hp 
de verheffiuge ende hooveerdichept des ſuperſti⸗ 
tieufervende hooveerdighen naems beterde / den 
welcken de eerrfte afvaller heeft gevonden:ende 
(op dat ick dat onrecht werf\wijge/Dwelck uwer 
eeren gefcljiet ) ift dat een ghenaemt wort alge: 
meyn Biſſchop / ſo valt de gantſche Bemepnte/ 
fag wanneer deſe valt Baer dat hp ſcheift dat zoewel ſoo 
dele eere ig inhet Chacedoniſche Concilium, Es sd 
Leoni genoot gheweeſt / dat en is gheenfing det onttantie 
waerhept gelijck ; waant daer en wort niet ſultx dopolitaens 
in de handelinghe des ſelben Conciliums ghele⸗ an 55 
ſen. Ende Leo ſebe die met vele Sendtbaeven 
de ordeninghe beftvijdt ende firaft/Die Dact WAS pen, op Bat 
ter eere Des Tonftantinapolitaenfchen ſtoels ge⸗ De Den — 
maeckt / en ſoude ſonder twyfei Dit aldecbebar oben 
gelickſte argument niet verſwegen hebben / had⸗ ei de 
de het Waer gheweeſt dat die eere hadde hem — uiet 
voorgheſtelt gheweeſt / ende dat hyſe geweygert beren medes 
hadde / eñ dewijle hp anders eergierich gerraech genooten 
was/ ſoo en faude hp niet geerne pet verſwegen berdzagen/ 
hebben / dat tot fijnen lof Diende. Soo is dan Cevermiee 
Gregoris daer in bedroghen gheweeſt / dat hy fander dat 
mepnde Dat Die cerliche naem was den Moone verſchricke⸗ 
fchen ſtoele genoot in het Chalcedonifche Com: Lich zoDeer 
cilium Jop dat ick verſwijghe dat het fpatrelict ze moereits 
ig / dat hp berucht Dat felve van een heplich ſche kerchen 
Concilium ghecomen te sijn / Dat hy ongodlichk/ 
boos / onbeplich / ende hooveerdich noemt / ja 
fept Dat het is van Den duyvel bedacht ende gez 
vonden / eñ Ban des Antichriſts voorlooper gea: 

Rn penbaert · 

Lib. 6. 
Epiſt. 186. 



Cap 7 
Li .4, Epift 
26 ad Mau- 
tì, Eulolio, 
Supra & 
Epift.79. 
Lib.7. 
Eub.Epit 
Zhelal, 

penbaert. Ende nochtans fept Ip daer nac: dat 
Get fijn vaorfate ghewepgert heeft / om das alle 
De Peiſters niet en touden Baer. beroerlicke eere 
verlieſen / waert datmen den eenen Wat ſonder⸗ 
lier gave. Item op eer ander plaetſe: Niemant 
en heeft opt fulch eenen naem Willet hebben / 
niemant en Geeft Dien lichtveerdighen naem tat 
hem getracken/am dat hp niet en foude fchijnen 
Die broeders van haer eere te rooven / waert dat 
bo hem felgen een ſonderlicke ofte opperfte eere 
toe fchrijve. Rette 

s Pek come nu tot de furifdictie ende heer: 
ſchappie / de welcke de Froom'che Biſſchop wit 

Bet tweede 
Beel bes 

EENES fonder tegenfpseke : ebende te egenfpeeken over alle Gemepnten heb: 
— ve hen. Ic weet Wat grooter ſtryjt voortijden Gier 
hevioes van gheweeſt ig : want de Noomſche ſtoel beeft 
Booriepen te allen tijde heerfchappie begeert oer de ander 
Stoels om Gemepnten. Ende het en (al niet onbetamelieks 
* * weſen / dat wp onderſoecken op wat wijſe bhp ie 

Sp ontfin⸗ 
gen ſeer 
eerlick De 
Godſo lighe 
uptgeweke⸗ 
ne ende 

*Weltke 
eergrerics 
hepyt de 
ercken int 

Wfrica ghe⸗ 

Vande uytwendighe middelen der falicheyt, 
geſchiet is in Africa: want fan haeſt als eenich 
boeve Was dao? een behoorlick recht overwon: 
nen / ſa bluchtede Gp terftont tot Roome e gene 
die hem geoordeelt hadden / mer vele laſteringen 
beſwarende. Ende de oomſche ſtoe mas ale 
tyts bevept tot Ber ſulcker beſcherminge · Nele: 
ke ongefchichthept de Africaenſche Biffchoppen 
bedwonghen heeft een et te malen / Dat niee 
mant en (oude ober De zee appelleren ofte beroez 
pen/ende ſoo mie Dat dede Die ſoude met den ban 
geftraft Worden. 
Mer hoe het gheweeſt zp / laet ons noch Onderrur: tang fien wat recht ofte macht de Foamfche ‚Hetfo see 
ſtoel doe hadde. De kerckelicke macht is in defe oc Koome 
bier hooftftucken vervaet / te weten/ in de opdie ſche Bife 
neringhe der Biffchoppen / verfamelinghe Der (Chopven 
Loncilien / juriſdictie eñ hooringhe Der partijen naer gebie 
Die op (ulche Ghemeynte beroepen/ ende mm Verz ban zBatrso 
maninghe ende ſtraffinghe. Alle de oude Conci⸗ en 
lien gebreden dat de Biſchoppen fuiten geordi⸗ * 
neert worden van de Biſſchoppẽ der Hooftſtad om Bf: 
ded ſelven lants: fp en ghebieden nerghens den —— 
Roomſchen Biſſchop te roepen / anders dan in ALA 
fn lant · Maer metter tit ift ghecromen dat alle re vergaren 
de Italiſche Biſſchoppen zjn te Vroome geco verige ge 
men om ghehenlicht te worden / wptgenormen de eggen ALE 
Biſſchoppen der Hooftſteden / de welke hen fel- ts irvagren 
ben niet en hebben laten tot deſe dienſtbaerheyt de egtjens 
brengen: maer alg erghens een Biſſchop in een Eeekets. 
Hooftſtadt te berodenen was / ſoo ſandt de 
Koomſche Biſſchop daer eenen upt fijne Prie⸗ 
ſteren / niet om De o2dineringe te regeeren / maer 
alleenlic om daer tegenwoordich te zijne, Waer 
van men cen exempel wach ften in eenen Sendt⸗ 
wief Oregorij in de hepliginge Conftantij des 
Biſſchops van Milanen / na de doot Kaurentij, 
Hoewel ick en mepne niet dat deſe inſettinge zn 
feer out gheweeſt: maer dewyle ſy int cerfte om 
eere ende goetwillichent te bewſen / alomme 
hare Legãten ſonden tot ghetuygen der ordine⸗ 
ringe / om De onderlinghe ghemeynſchap te bez 
tungen: foo ig het gene dat eerſt ghewillichtick 
geſchiede / namaels naattakelick geacht gewoz⸗ 
den Hoe? Het ig openbaer dat deñooniſche Biſ⸗ 
ſchop voortijden geen macht en hadde om Die⸗ 
naren te ordineren / anders dan in ſyn Biſſchop⸗ 
dom ende Patriarchie / dat ig / om de onunelig⸗ 
gende Benepnten/gelijch het Niceniſthe Con: 
ciluum ſpreeckt · In de hepliginge der Biſſchop⸗ 
pen was een gewoonte Spnodifche Sendebrie⸗ 
gen te fender / Waer in de Faomfche Biſſchop⸗ 
pen niet hoogher en waren dan de andere. De 
Patriarchen Waren ghewoon terftont als fp 
verordent ende geheplicht waren / haer te verſe⸗ 
gelen met een apenbaer geſcheift maer mede fp 
betuychden / dai fp in De heplige ende rechtmattz 
ge Eoncilien bewillichden · Alfa beveſtichden fp 
malcanderen haer verkieſinge / haer geloove bez — 
lijdende, Ladde de Aoomſche Biſſchop deſe be: Ed 
(dinge bande andere ontfangen/ende ſelve niet Ciryac.lib.6 
moeten oock fijn belydinghe doen/ foo hadde hp Epie..6s. 
daer doo? bekent ge weeft hoogher te zijne:maer Ae Patriars, 
dewyle hp moefte der gemepner wet onderwop- ib: Epité 
pen zyn / ende alfoo wel ſelve fijn belijdinghe * ant arg 
doen / als ban andere eyſchen / ſoo was Dit boaz- fp eenighe 
waer een teecken dat bp een medegheſele ende mee bezmas 
niet een Heere was. Lier ban hebben wy erz raft babe 
empel ín den Sendtbzief Gregoe rot Anaſta⸗ den,/fa zijn 
fium ende Cyrianum van Conſtantinopolen / en⸗ (Erven ofte 
de ed een ander. plaetfe tot alle de JPatriacchen van ander 
te famen. 

Lib.2,Epifp 

69e & 7% 

rein mede 

7 _* Pu bolgen de vermaninghen ende ſtraf⸗ B:fichops 
fingtsen / de welche De Roomſche Biſſchoppen Hes venzafp | 
ooc voortinden van andere leden/ gelijck fp tegen. geween, 

andere 
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“andere gebeimekiten. Ireneus de Biſſchop van 
pons / heeft Dictozem den Roomſchen Biſ⸗ 
ſchop ſwaerlick gheſtraft / am Dat hp licht veer: 
dichlick om een clepn falke / de Ghenieynte daa? 
een ſchadelicke tweedracht verſtoorde Ende hy 
ag de ſtraffinge gehoorſaem ſonder tegenſpre⸗ 
kern Die vryheyt was doe ghemeyn den hepli⸗ 
aen Biſſchoppen / dat fp den Koomfchen Biſ⸗ 
ſchop broederlick vermaenden / ende beriſpten / 
ſoo wanneer hp ſondichde · Ende wederom foo 
wanneer het noodich as / heeft de Roomſthe 
Biſſchop andere vermaent ende beriſpt / als fp 
gente ghebreck hadden. Want alg Eppeianus 
Stephanum / den Biffehop Lan Leame ver 

« maende/dat hy foude de Biſſchoppen in Gallia 
vermanen / {aa en fept hp niet dat Stephanus 

ſuler ſchuldich is / om dat hp haagher macht 
Geeft / maer om het ghemeyn vecht Dat de Prie 
ſters onder malcanderen hebben. Gek bidde u/ 
hadde Stephanus de KRoomſche Biſſchop dae 
“pack ober Balta geftelt geweeſt / ſoude Cypria⸗ 
nus niet gefept hebben: Wedwenat deBiſſchop⸗ 
pen in Gallia / waant. fp zijn vive onderfaten? 
Maer hp ſpreeckt geel anders) fegahende : De 
broederlicke ghemeynſchap / waer dao? Wp aen 
malcanderen onderlinge verbonden zijn / epíclt 

Ad Pom- “Dat wy moeten malcanderen vermanen. Ende 
peium con ap fien oock hoe ſtrenghe ende bittere woorden 
e Eilt. deſe man / Die anders ſachtmoedich was / ghe⸗ 
EPM Heuycht tegen Stephanum / als ho hem te teer: 

“verheft: Da if dart openbaer / dat de Noomſthe 
Biſſchop gheen juriſdictie noch autoritept en 

—— „jabber aver De ghene Die onder ſyn Biſſchip⸗ * 

am niet en waren” 

Epit. 13. 
lib.3. 

Een „&puod NI \ 
dan atteen “alleen de Yepfers Want waert dat eenich Biſ⸗ 
wete hop dat hadde geſocht te doen / fo en ſouden de 
tenijsbe, ghene Die bugten fijn Biſſchopdom waren / al- 
‚bes Loil eenlick nier gehoor ſaem geweeſt hebben / maer 
rg Daer pt ſoude Lock terftont oproer ghecomen 
tepfer af” Gebben. Sa vercond cht dan de Hepfer allen gez 
J— “tick / Dat fp ſouden tot het Concilium comen. 
iben “Lorrates verhaelt wel / Dat Julius de Koom⸗ 
WEA van RG ten het —* niet = —— mn 

‚Be Biſſchoppen inhet Ooften/tot het Antioche: 
niſche Contilium geroepen / dewyle het doa? de 
… Eanonée verordent was datmen geen dinck en 

di G 

ſchen Biſſchops· Maer wie en fiet niet Dat Dit 
“Was van fultke oordeelẽ te verſtaẽ / Die De gant: 

he Gemepite' aen gingen? Het en is geë won: 
ej Bet dat der hoocheyt dier ſtadt / ende Der weer⸗ 
icheyt des Roomſchen ſtoels / Dit toe ghegeven 
Woꝛt datmen geen algemeyn oordeel van de re⸗ 

Vgie ert geeft in het af weſen des Roomſchẽ Biſ⸗ 
fo verte hp niet en weygert tegen woor⸗ 
zyne· Baer wat gact Dit de heerſchappie 
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pie over alle de Geneynten gehadt hebbe, 

er macht / het weſcke in appellatien ofte beroe⸗ 

comſchen· KNichtſtoel men appelleert ende Beraept. WMele 
Raet “ebben dichmael opden Roomſchen Bifehop 

Het I III. Boeck. « 

“fende oordeelẽ ſonder de wetẽſchap des Room⸗ 

onbeſchaemt en zjn. / copnen ſonder groote 
fchaemte aenfien. Alſoo oock Gratianus deſe 
ordeninghe verhaelt Hebbende / dat de ghene Die 

fte n 
“dat de Papiſten mi willẽ te meter dat hy heer: 

moeten wy handelen van Get vierde deel 

jen in bet recht gelegen is. Det is operbaer / 

Fol 212. 

der ſake tot hem te treckẽ:maer Gn ist altijts bes 
fpot geweeſt / ſa wanneer hp ie te bupte fijne paz 
len getreden. Ick ſwoge van deBiſſchoppen in 
het Ooften ende in Geecia: Het is openbaer dat gave Biſ⸗ 
de Biſſchoppen inBallia ſterckelich den oom⸗ icbovpen us 
ſcher Biſſchon wederſtaen hebben/als hy ſcheen erder 
heerſchappie over hen aen te nemen⸗ Au Africa gem ftercz 
hebben fp lange daer van gheſtreden Want dae kelick 
inhet 1Bilenitaenfche Concittum / int welche wederſtaen 
odek Auguſtimus was / Die verbannen waren/ 
die aber de zee geappelleert ende beroepen had: 
den/ faa heeft De Roomſche Biſſchop ahearbept 
em deſe ordeninghe te niete te maken. Bp fandt 
fijne Legaten om te vertoonen dat hem dit pri⸗ 
bilegie gegeven Was. Be Legaten beachten de 
handelinge des Niceniſchen Conciliums Loort/ 
de welche fp upt De hifte haerder Gemeynte gez 
nonten hadden. De Africaenfche Biſſchoppen Ban getijcz 
wederftandenfe / ſegghende: datmen niet en be⸗ Ket eld 
hoorde den Roomſchen Biſſchop in fijn epqhen °°" 
false geloove te geven / ende dat fp daeram uil: 
den fenden tot Conftantinapolen / ende tot an⸗ 
dere Grieckſche fkeden / Daer getrouwer capien Hac babea- 
des Picenifchen Conciliums bewaert Waren, Ur £-volure 
Ende Get wert bevonden / dat daer in niet fulcrx. * 
geſchreven en was / als de Roomſche Biſſchop⸗ 
pen voorwenden · Alſoo bleef die verordeninghe 
vaſte / door de welcke De opperſte kenniffe ende 
het unterſte oordeel wert den Roomſchen Biſ⸗ 
ſchoppe benonien· Gn welcke ſake een ſchande⸗ 
licke onbeſchaemtheyt des Lroomfchen Biſ⸗ 
ſchops gheſien wert · Want dewijle Gp bedrie⸗ As ven 
ghelick het Sardicenſche Concilium voor Get Den 
Hiceniſche ertaande / foo wert Gp ſchandelick gereaemt> 
in openbaer balfchept bevonden · Maer Die had⸗ bept ont: 
den nach meerder ende fchandelicker booſhept / — ende 
Die eenen valſchen verfierden Sendtbeief bp de Biene ene 
handelingen des Conciliums ſtelden / in welc⸗ netick wast 
ken Sendtbzief ick en eet niet wat Biſſchop 
van Carthago de hooveerdicheyt Aurelij / die 
fijn voorſate was / verdoemde / om Dat hy bez 
ſtaen hadde den Noomſchen ſtoel ghehoorſaem⸗ 
bent te weygheren:ende gaf hem ſelben ende ſyn 
Ghemeynte ander den Roomſchen Biſſehop - 
ootmoedelick verghevinghe begheerende. Dit 
ziju Die eerlicke ende oude daden / door de welche - 
de majeftept des Roomſchen ſtoels ghefondeert 
ig : als fp onder de voorwendinghe der outheyt 
ſoo kinderlick lieghen / dat het aack de blinde 
connen voelen, Aurelius (fept hp) door dupvel= ⸗ 
fee fEoutichept ende hertneckichent opghebla⸗ 
fen zijnde / heeft Cheiſto ende den heplighen Pez 
tro onghehoorſaem ghemeeft / ende daeromig 
bp te verbanné, Mãer wat falt weten van Au 
guftino/ende van fa bele Daders-die in Get Mi⸗ 
ſetaenſche Concilium gheweeſt zijn Maer het 
en is niet noodich./ Dat dwaes ende ongefauten … - 
gheſcheifte / met vele woorden te wederlegaben/ 
het welche niet ſelfs de Papiſten / die niet geheel 
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over De zee appelleeren / ſullen verbannen wordẽ / Nt aen 
ſoo ſtelt jp Daer bp (ick en Weet niet door booſ⸗ den dach 
heyt of Door onwetentheyt) defe uytneminghe / qguam / door 
Cera mogeliek dat fp tot den oomſthen ffoel ie opne 
appelleren Datifalimen defen beeften docn/Die neminge. 
fo fecr ſonder gemepn ghevoelen zyyn / dat fp dat + =-Qeuzft 4 
felve ban eẽ vet uptnemé /am Get welctse De met · Medit. 
gemaeckt is / geljck een pegelic mach ſiẽ ? Want 

| als het Concilium verbiet over de zee te appel 
eren / ſoo verbiet Get a!leenlickdat niemant tot 
Noome en appelleve- Ende defe goede uptlegger 
heeft Noome ban defe wet wptghenamnen. 

Rn zo Maer 
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aende FO Maer (op dat ick cenmael hier Han cen Ke : See vene 
pe beer: epnde make hoedanich de macht ende jurifdictie 
chappe des Aoomſchen Biſſchops voortijden geweeft 
goerp an zp / dat faldooz een hiftozie openbaer Worden. 
‘kenende fa: Cen man genaemt Donatusà calis nigris, hade 
ken / la blijct De Cecilianum den Biſſchop Lan Carthago bez 
ferche ref fehuldiehe/ de welche oock onghehooet verdoemt 
floziedat Wert. Bant dewijle hp wiſte dat de Biſſchop⸗ 
Den Loom: gen tegen hen beveenicht waren / foo Wilde hy 
fen Bf Daer niet comen. De fake is van Daer ghecomen 
miet gehapt tat Den Vepfer Conftantinum. Ende dewnle de 
mipeeft, Kepſer wilde dat de fake dao? het oordeel der 

Biſſchoppen geepndicht worde / foo beeft hy de 
kenniſſe daer Ban bevolen Melciadi den Room⸗ 
fehen Biſſchop / den welcken hp oock ſommighe 
Biſſchoppen tot medegheſellen gegeven heeft / 
upt Italia / ende Sallia / ende Hiſpannia · Iſt 
dat het doo? ordentlicke juriſdictie den Room⸗ 
ſchen ſtoele toe guam / de appellatien te hooren 
in de fake der Gemeynte / waerom lijdt hp dan 
dat andere medegefellen Daer bp geftelt worden / 
nae het goetdDunclien deg Repſers? Fa waeram 
neemt hp Dit oordeel aen / meer Doop bet bevel 
des Fepſers / dã door fijn autozitept? Maer laet 
ons hooꝛen wat daer na gefchietig. Cecilianus 
gecrijcht daer de overwinninge / ende Donatus 

van ſyn valſche befchuldinahe 
verſteken stjnde/appelleert. Conſtantinus heeft 
het oordeel deſer appellatie DE Biſſchoppen van 
Arlen bevolen. Defe fidt alg rechter am Lan De 
fententie Des Fraomfchen Biſſchops nae fijn 
goetduncken te oo2deelen. · Iſt dat de Foom(clje 
ſtoel de opperfte macht heeft / foo datmen van 
Daer niet en mach appelleren/ waerom laet dan 
Melciades hem dit groot ongelick gefchien/ dat 
de Biſſchop van Arien boven hem geftelt wor⸗ 
Def En wie is delteyſer die Dit Doet Ce weten / 
Conſtantimis / van den welcken fp roemen dat 
hp niet alleenlick alle ſyn neerftichept / maer 
oock bpnae alle de macht ſyns rjer ghebruyckt 
beeft / om De weerdichept ende hoochept haers 
ſtoels te vermeeren · Do ſiẽ wy dan nu hoe verre 
de RoomſcheBiſſchop doe alleſins was Lan die 
opperste heerfchappie Lan de welche hp roemt/ 
Dat fp hem van Chꝛiſto ober alle Ghemeynten 
gegeven is / eñ liecht Dat ſy hem in alle eeuwẽ is 
Dao? De bewillinge der gantſcher werelt gegen. 
rr Geh Weet dat daer vele Sendtbrieven ende 
geboden zijn / door De welche He Pauſen alle dinc 

deele ter …_ Defen fioele toe gheven ende ſtoutelick toe ſcheyy⸗ 
Paufdom Ver. Maer een peghelick die cen weynich verz 
gebzupeke ſtants ende apeleertbents heeft ect Dat meeft 
beeftoner alle de brieven ende gheboden foo ongheſchickt 
Ken/en doen ende onghefouten zijn / datmen lichtelick can 
Beeikoom: fien upt wat Werck-winckel fp ghecomen 
ver Bau: smart wat menfche die gljefont eit nuchter 
tale Seno: 39 / ſoude mepnen dat die fchoon uptlegginghe 
bzieven Anaeleti Ware / Die van Gratiano onder Ana: 
Beeirvees _ cleti naem/berbjaelt wort / te weten / dat Cephas 
Welcker zyte ſeggen / hooft. Secr bele diergelicke beuſe⸗ 
Poelbepe lnghen die Gratianus heeft ſonder verſtant te 
zicherg 21” hoope ghelapt / worden heden Lan de Papiften 
openbaer tegen ons miſbruyckt / om haren hepligen ffoel 

‚gemacht te befchermen : ende dufdanigen damp eñ roock 
vpe Daer mede fp voortijden in de duyſterruſſe de on 

.gheleerde befpotreden ende bedrogen / willen fp 
noch heden in defe groote claerheyt Des lichts / 
vercoopen· Maer ich en wil niet feer acbepden 
am de dinghen te wederlegghen / de welche ſelve 
Dao? haer over-groate onabefchichthept / haer 
felven openbaerſick wederleggen. · Ick bekenne 
dat Daer ooc waerachtige Sendtbrieven der ou⸗ 
der Panfen zijn / door De welche fp De hoachent 
haers ſtoels (eer verbeffen ; gelicht ſommige Die 

Pug.epift. | Icht 
162,in brevi à caſis nigris, 
collar. contra 5 
Donat. & 

Noch De 
tyrannie 
die in deſen 

cap·Sacto⸗ 

ſlancta. 

Van de uytwendighe middelen der ſalicheyt, 
Leo geſchreven heeft. Want geljck Die man ge⸗ 
leert ende wel te ſpꝛake was /alfo fochte hp oock 
bovẽ matt feer cere eũ heerſchappie · Maer of de 
Gemepntk fn getupgeniffe gelooft hebben / als 
ho hẽ ſelnen alfa heeft verheven / dat is de vrage · 
Het ſchijnt dat vele zijn door fijn eergierichept 
verbolgẽ geweeſt / eñ hem wederſtaẽ hebben. Hp vide Epiû, 
felt in cenen Sendtbrief den Theſſaldnitenſen v5. 
Biſſchop in ſyn plat fe/in Grecia ende daer on: 
trent / ende ín eenen anderen den Biſſchop Lan 
Arlen / ofte eenigen anderen in Gallia. Alſo feit Epif83, 
hp oac Hormiſdam den Bifpalenfchen Biſſchop 
in ſyn plaetfe in Difpania. Maer hp fept alam 
me Dat hp fulcke geboden geeft op deſe conditie/ 
te weren / dat de Biſſchoppen der Hooftſteden 
hare oude privilegien geheel ende ongeſchent bez 
houden · Ende Lea felve verclaert Dat diteenik __ 
upt Die privilegien/dat de Biſſchop in de Hooft⸗ Eeiſt. 89. 
ftadt moet eerft ver ſocht worden / foo wanneer 
Daer eenighe twyjfelinge ofte fwarichept komt. 
So beval dan Leo fijn plactfe in andere landen 
fommighen anderen Biſſchoppen op defe con⸗ 
ditie / Dat niemant upt de Biſſchoppen en foude 
daer Doo? ban fijn ordentlicke furifdictie / noch 
gheen Biſſchop der Hooftſtadt Lan de kenniſſe 
der appellatien / noch geen Concilium in eenich 
lant van de ordineringhe ſynder Ghemeynten 
verhindert worden. Wat was dit anders dat 
Leo dede / dan hem ſelven van alle juriſdictie 
onthouden: ende alleenlick ſoo veel de wet ende 
natuere Der gemepafchap der Ghemeynte ljdt/ 
* —— voorſtellen om alle twiſten neder te 
eagen 
12 Centijde Gregorij was de oude wijfe {eer Ende al ie 
verandert. Want alg het rijcke te neder gewor — 
pen ende verfcheurt Was / als Ballia ende Bil free ver. 
pania dickmael met bele ellendicheden ghefla: meert ie 
ghen / Alvrirum verwoeſt / Ftalia gegueltjende Brera 
Africa doo? geduerige jammer bona verdoeven Bijns 
was : faa hebben alle de Biſſchoppen alanune aucozitept, 
hen felven te meer tat den Koomfchen Biſſchon — Ee — 
gevoecht / om dat in ſoo groote verwoeſtinghe — 
der burgerlicke regeeringhe / De gheheelheyt dek nergens 
gheloofs (oude blhyven / ofte pnamers niet geheel tac/dan om 
vergacn. Dier door is niet alleentich de weerdics Hansen” 
hept des Roomſchen ſtoels / maer ooc fijn macht te heiben / 
feet vermeerdert · Hoewel ick en vraghe foo ſeer ede Dat 
niet Daer nac Doo? wat middelen dat gheſchiet Hot, SU 
ig: het is voorwaer openpaer Dat hp Doe meer: nen Kepferf 
Der was dan in voorleden tijde, Ende nochtans ende toe- 
was het verre ban fulche onghebonden heer⸗ Femminge 
fchappiesdat cen foude na ſynen luft ober De an⸗ Siſſchop⸗ 
dere geregueert hebbe. Maer de Roomſche ſtoel pen feivze 
hadde deſe eerweedichept / dat hu de weder⸗ 
fpanuige eñ verachters wederhielt / eñ bedwauc 
die hen ſelvẽ niet en lietẽ van hare medegeſellen 
beweghen ende regheeren Want Gregorius be: Admedios 
tupcht diekmael neerftichlich/ dat hp alſoo ghe⸗ 5* — 
trouwelich den anderen Biſſchoppen Baer vecht Ls." 
bewaert / alg ho ſelve fijn recht Lan De Andere 
epfcht. Ick en begbeere/fept hy / niet door cergies Ad pomi- 
vichept Dat eens anders rect is: maer ich bee nieum Cars 
geere allefing mijne bgoeders te ceren. · Daer en — 
ig geen woort in alle ſyne fchaifté daer mede hp Epin. wis 
hooveerdichlicker roemt ban ſyn groote hooc⸗ lib.a. 
bept/dan deſe: Ick en weet niet wat Biſſchop 
den Apoftoliſchen ſtoele niet onderworpen en 
zp/alg hp wort met ſchult bevonden JPochtang. 
fent hp terſtont daer bp : Waer gheen fchulten zpif.G4d 
is / daer zijn fp alle even ghjelijcks / door het vecht liez 
der ootmaedichept. Wu trecht len ſelben gen / 
Dat hp het recht heeft te, ſtraffen de ghene 
bie ghefondicht hebben: maer iſt Dat ſy alle 
doen Das ben toe comt / fo maeekt hu hem 

alleen 



4 

… Cap. rock 
allen even gelijck Ende Gp fchrijft wel dit vecht 
hem ſelven toe/ende De ghene Die wilden / bewil⸗ 
lichdent: maer de andere Dien het niet en be: 
haechde die mochten vrpelick Daer tegen ſpre⸗ 
fen : ghelyck het openbaer is / dat ſommige ge⸗ 
daen hebben: Boven deſen ſpreeckt hp daer ban 
den Biſſchop van Bifance/de welch in het Con⸗ 
cilium Des ſelven lants verdoemt zijnde / heeft 
bet gant{che oo2deel verworpen. Deſe hartnec: 

ichent deſes menfches / hebben fijne medeghe⸗ 
fellen den Hepfer te kennen ghegheven · De Iep: 
fer ſtelde Gregorium over defe fake, Do fien wy 
dan dat Gregorius niet en foecht pet-te doen 
Daer mede De ordentlicke juriſdictie machte gez 
“braken worden:ende Dat Ip dat ſelve dat hp doet 

vam andere te helpen / niet en doet anders-dan 
dooꝛ het bevel des teyſers· 

Darren: "13 So was dan dit alle de macht des RNoom⸗ 
ven / hoewel ſchen Biſſchops / te meten / dat hp hem felven te: 
Rde ſche “Bende hartneckige ende onghetemde hoofden 
Suffchop ſielde / Daer eenighe ongewoon remedie noodich 
andere ais was:ende Dat om De andere Biſſchoppen te hel: 
Pnefprack/ Pen/ende niet om te verhinderen · Sa dan Gp en 
endeaer strecht hem felhenniet meer aen over De andere/ 
alleen niet dan hp op andere plaetfen eenen pegelicken toe 
Ee — laet over hen/r als hp belt dat hp bereyt is am 
nochtans van eenen veghelicken vermaent ende Herbetert 
bat dit alte te worden · Alſoo ghebiedt hp ergens den Aqui⸗ 
ar —— lejenſen Biſſchop te Roome te comen om reken⸗ 
Amfnaecpe- ſchap ſyns geloofs te geven in er artijchel/ daer 
bref dat in hp was tegen de andere twiſtich gheworden. 
broot Nochtans en ghebiet bp t niet doo? fn eyghen 
heatfoo macht maer om bat het den Hepfer Geolé had: 

de · Ende hp ent fept niet dat hp alleë fal de Rich⸗ 
alfoa 

——— 
bindert eu⸗ fer Haer ban weſen: maer belooft dat hp ſal een 

Concilium vergaderen / van het welche de gant: 
ſche fake fal gheaosdeelt worden. Ende hoewel 
Daer Doe noch fulcke matichept Was / dat de 
smacht des Noomſchen ſtoels hare fekere palen 
hadde / over de welche fp niet en mochte treden: 
ende dat de: Loomfche Biſſchop niet meer en 
Was over de andere Biſſchoppen / dan de andere 
ober hem : foo iſt nochtans openbaer / hoe ſeer 

betere dins 
gen hem 
niet en 

mochte bez 
glee. 
$lib.z.& 
epiſt 37. 
epilt.16. 4 

ſulcke ſtandt Des Roomſchen ſtoels Gzegozio 
miſhaecht heeft: want hp klaecht (amtijts dat 
bp onder het deckſel des Biſſchopdoms / is ez 

Theotìfer, “Derom tot een wereltlic leben gebracht geweeſt: 
epi. s lib.1 ende Dat bp meer Was in aertſche faké verwer: 

ret / dan hp opt hadde geweeſt in'fjn wereltlick 
levenrende Dat hp in de eere Des Biſſchoppoms 
verdruckt art door de menichte Der \wereltlics 
ker handelingen. Ende ap een ancer plaetfe 
Sept hu: Ick worde daar foa groote pachen der 
handelingen neder ghedruckt / dat de geeft geen: 
fins tat de hemelfche dingen opgheheven en 
“wodt, Ick worde doop de menichte der ſaken / 
ghelyck Doo? waterbaren gheflaghen: ende nae 
dat gheruſt leven dat ick ghelept hebbe / opde 
ick dao? het onweder eens beroerlicken ende on- 
gheruſten levens verdruckt: ſoo dat ick te vechte 
mach (eggen: Ick ben in De Diepte der zee geko⸗ 
men / ende het onweder heeft my verdroncſien. 
Dier wpt machmen verftaen wat hp foude ghe⸗ 
fept hebben, hadde hp te defen tijde geweeſt Art 
Dat hy ſchoon het ampteens Paſtoors niet en 
Balbrachte/fo bediende ht nochtans. Hp ont: 
Bielt hem ſelven Lande bedieninge der burger: 
lichzer regeeringhe + ende hy bekende hem fever 
met de andere Den Lenfer onderworpen te 

Anaft.Anti, 
epift.7‚& 
35 liber. 

zyne · Hyen flack hem felven niet in de regee⸗S 
ringhe anderer Ghemepnten / anders dam ale 
bp nootfakelick daer: toe bedwonghen wert. 
Ende nochtans ſchynt ha hem ſeiven in cen 
doolhof te zijne / om Dat hp niet en mach enche: 

‚ Het II. Boeck. Fol.21 3e 

lick gheheel in het Biſſchons ampt befich zijn. 
14 Te dien tijde Geeft de Conſtantinopolitaẽ met derde 
(che Biſſchon regen den, Roomſchẽ ont De hooc⸗ deelde, 
heht geftveden / gbelijck Boorfept ie. Aant doe Sarie geefs 
de fkoel des Vepferrijcr te Conftantinopolen be: te kenzen 
npeſticht was / foo ſcheen De mayeftept Des Frijcr oen aar 
teepflchen/dat deCanftantinopolitaentohe De- San miepee 
mepnte / faude oock na de Romepnſche de eerſte goocpere, 
plaetfe hebben. @nde Loorwaer in het begin en in te bez k 
wag geen dinck crachtiger om Der Faömfcher fehrdoen re 
Gemepnte de opperfte hoocheyt te geen / DAN pen goort- 
dat het hooft des Fer Daer ag. Men Hint bp bifichorpen 
Gratianum een geſchrift onder den naen des Piltinâ. Bo 
Paus Lucinus / waer in hy fept / dat de ſteden 
daer de Hooft biſſchoppen moeten fitten niet 
Anders verordent en zijn / dan nac DE ijle der 
burgerlicter regeeringhe / die Daer te Bozen ghe⸗ 
weeſt hadden. Item noch een ander onder den 
naem deg Paus Clemens/dacr hu ſeyt / Dat de 
Patriarchen zjjn geftelt in Die ſteden Daer voor⸗ 
tijden De opperste Depdenfthe Prieſters aren. 
Det welche niet waer. en is / maer ig nochtans 
upt de waerheyt genomen. Want het is open: 
baer/dat am mink beranderingen te malien/ De 
lande gedeelt / eñ De. opperſte eũ Hooft· biſſchop⸗ 
pen zijn in De ſteden geſtelt / die in eere et macht Cap.r. 
de andere te bone ginaẽ · Alſo was in het Gau: Daer ure, 
tinenfehe Concilium verordent / dat in de (Eeden SLD ie 
die in de burgerlicke regeeringe de hoochſte wa⸗ ofte betupt 
ren / fouden dock de hoochſte Biſſchophommen van bet 
efen, Ende maert Dat de eere Dee burgerlichser Eron 
regeeringe ban ef ffadt veranderde tot ef ander cue. 
ftadt/ fo foude aac het recht des Hooftbiſſchops B welk 
tot de feltse ſtadt ghebzacht orden. Maer ala Pan, Anna? 
— Biſſchop te Roome / ſach dat de gierichuck 
oude weerdichent Dier ſtad verginck / als De ſtoel ie te niet 
des liepſerrycxr was te Coftantonopolë geftelt, Scmacckte 
fa beeft hp (vzeefende dat De hoochent fijns ſtoels 
foude vergaen een contrarie wet gemaect / in de 
welche hp fept/ dat het niet noodich en is dat de 
2ooftfEeden derBemepnte beranderen/gelijcde 

Hooftſtedẽ deshiepferrijer. Maer me moet met 
rechte de autoritept des Conciliums meer ach⸗ 
ten / dan het gevoelt eens menſches · Bovẽ defen 
en moeten Wp Innocentio niet gelooven in fijn 
epgen false.Loe bet zy / ſo geeft hp nochtans hier 
mede te kennẽ / dat het van DE beginne aẽ alſo is 
verordent geweeſt / dat dehooftſtẽdẽ ſoudẽ na de wier upe is 
uptwendige ordeninge des Rycx gedeelt wordẽ · gereſen een 
xs Dt deſe oude infettinge is het eerſte Can: Festo 
ftantinopolitaenfche Concilium verordent / fdat v'eerfteende 
de Biſſchop Dier ffadt foude in eere De eerſte Pe tweve 
plaet{e heben na den Froomfchen Biſſchop om Kips tuf” 
dat Eonftantinopolen Was cen nieu Noome . Biffchops 
Maer doe langen tijt daer nae Bit ſelpe techal⸗ ver van _ 
cedone verogdeut was/H heeft Keo ffrangeliek Lorhauip 
Daer tegen geſtaen · Ende ls en heeft niet alleen= Koomen. 
lick veracht / dat fest hondert Biſſchoppenofte * socrar. 
meer verordent Hadden / maer heeftfe ooch met} srieart 
ſwaren ſchimp ende lafkeringte beftormt /-om + Trem in 
dat fp anderen Gemeynten ontnomen hadden/ Decrer,1ag. 
dat fp der Conffantinopalitaenfclher niet en ont· 
fagen te gheen. Ick bidde u / wat mochte defen „opor 
menſche verwecken / dat hy om fo kleyn een fake En is te 
de werelt verſtoorde / anders Dan ſyjn eergieric⸗ voorſchn 
Gent? Dp (ept dat het beioort onveranderlich te NRon DEE 
blijven dat het Niceniſche Concilium eenmael Bifrctars 
verordent Geeft. · Maer datis / ghelck of het — 

gemevnte hoogher gheacht wordt dan de marmers 
anders softe ghelyck of Be Patriarchen tot een veren noch 
ander ende mgheſtelt waren / dan om de Ps· re anr beers 
litie ende uytwendighe vegeeringhe te onder⸗ wvitien 
houden, Ende wp EE 1: de Dolirie/geliek lijden, 

Je wij € tij 

Cheiſtelick geloove in perjcke Ware / alg Deen 



Cap.7. 
4 de tijden menigerley zijn / alfoo oock menigher⸗ 

Tep veranderinghen ontfangt / jae oock eyſcht · 
So ift dan Lan geender meerde Dat Leo tegen: 
„opt / te weten / datmen niet en behoort der 
 Conftantinopolitaenfcher Ghemepntc die eere 
te gheven / Die Hoor het Niceniſche Concilnun 
wad der Wlerandzijnfcher Gemepure gegeven. 
Want datmen fulcke odeninghen mach na ge: 
leghentheyt des tte veranderen ende wech nez 
men / dat leert oock het gemeyn gevoelen: · Maer 
hoe comt dat onder allede Biſſchoppen in het 
Ooften niemant gheweeſt en zy / die Daer tegen 
flonde / hoewel het hen aldermeeſt aenginch? 
Vooꝛwaer Pꝛoterius was daer / De welckte te 
Alexandrieñ in Dioſcorus plaetfe geftelt was: 
daer Waren oock andere Patriarheñ / Der welc⸗ 
her eere bermindert Wert. Die maeften daer te: 
ghen gheftaen hebben/ ende niet Leo Die onver: 
coat in ſyn plaetfe bleef. Ju Daer alle de Biſ⸗ 
fehoppen in het Ooſten ſwygen / ja daer zp alle 
bewiſlighen / Daer ſtelt de Koomfche Biſſchop 
alleen hem (elven teghen. Met is licht te oordee⸗ 
tert wat hem daer toë toert : te weten / a vooꝛ⸗ 
ſach het ghene dat weynich daer na gheſchiede / 
namelich / dat Conſtantinopolis niet en ſoude 
met De tweede plaetſe te Wrede zijn / maer ooch 
teghen Noome ftrijden om De eerfte / dewijle de 
eere Der ouder Noonie begonde te vergaẽ · Hoch⸗ 
tans en heeft de Roomſche Biſſchop door alle 
fijn roepen niet connen de ordeninghẽe des Con: 
ciliums berhinderen noch onvaſt maken. Daer: 
om alg fijne nacomers (agen dat fe daer teghen 
niet en vermochten / foo hebben fp de hartnec: 
Kichept lieflick laten varen / ende hebben geleden 

ende beroedent/Dat de Conftantinopolitaenfche 
Biſſchon foude de tweede Patriarche zijn. 

ochtans 36 ARaer Wepnich daer vaste weten/ten tijde 
eeftoe  Bregorij/ is Hoannes Biſſchop te Conſtanti⸗ 
q ware nopolen foo verve ghekomen / dat hp hem felven 
eben Bij, noemde alghemepn Biſſchop · Wier heeft Gre: 
jchop beet gorius hem ſelven ſtantvaſtelick tegen gheſtelt / 
gheven op om dat hp in een feer goede caufe niet en (oude 
Woont ſonen ffoel onbefchermt laten, Ende baorivaer 
mocbteaf De hooveerdichept ende raferie Joannis / was 
etten, onverdragelick / dewijle hy Wilde Dat deepnden 

fins Biſſchopdoms ſouden ſoo verre ſtrecken / 
alg de epnden des Hepferrjer. · Nochtans en 
trechit Gregorius dat niet hem felven aen / dat 
p Joanni Wepgert: maer ſtraft Dien naem alg 

boos / ongoddelick / ende grouwelick · Ja hp 
is in eenen Sendtbrief teghen Eulolium den 
Alexandrꝛijnſchen Biſſchop verbolgen / om dat 

hem met ſulcken titel gheeert baobe. Siet 
(fept hp) in ee begin des Sendtbriefs tot mp 
gefonden / hebt ghy mp die ſulcx verboden heb⸗ 
be / willen dien hooveerdighen naem in drucken / 
mp algemeyn Paus noemende, Det welche ich 
uwe heplichept bidde dat (pt niet meer en Doe: 
Want Get wort u ontnomen / dat eenen anderen 
meer Dan het dehoorlick is / wordt ghegheven · 

Delcke loo⸗ FC en achte Dat voor geen eere / daer in ich De ce 
tetick zjn re minder bzoederen fie Vermindert te worden · 
betreedt Want mijn eere is dat de algemepn Gemepnte 
tonnen, Baer eere/ ende Dat de broeders haer macht 

heel ende ghefont behouden. Iſt dat uwe hep- 
lichept rap noemt alghemepn Paus / dat ig/ foo 
veel alg belijden dat ghy gecu Deel en hebt in het 
gene dat ghy mp gleheel toe ſchryft · De ſake 

regozij was mel goet eñ eerlick: maer Joan⸗ 
nes door de gonſte Maurit des Reyſers ghe⸗ 
holpen zijnde / en heeft hem ſelven niet laten 
Ban fijn voornemen afwenden · Ende Cyriacus 
fijn nacomer / en beeft hem felgen oock nopt la⸗ 
ten daet af bꝛenghen 

Lib.r, 
Epift, 30, 

Van de uytwendighe middelen der f alicheyt, 
17 @enlaetften doe Mauritius verflaghen ons uu ven 
was / heeft Phocas / die in ſyn plactfe gheftelt LConftaurie 
wert / Bonifacio den derden toegelaten / DAE repen ser” 
Gregorius gheenſins cn begheerde / te weten faops 
bat Vaste oude het hooft aller Gemepnten vooftaens 
zĳn. (Aant Phocas was ick en weet niet om ns peers 
wat oorſake Den Fomepnen gonftigher / fa om ia den 
dat hp daer ſonder fErijt ghecroont Was.) Aldus aem, daer 
wert Die twiſt gheepnidicht / ende te neder ghe⸗· 3 
lept. Nochtans en foude deſe weldaet des Hep- naer pan 
fers den Foomfchen ftaele niet fag voorderlick dE Gan 
gheweeſt hebben / en habben niet daer na andere Lhocader 
Dinghen daer toe gecomen. Want Wepnich Haer canne 
daer nae wert Grecia ende gheheel Aſia vam de lick geesen 
ghemepnfchap des Noomſchen ffoels afgheſne⸗ gen · 
den. Ende Gallia hielt hem in ſulcker weerde / 
Dat fp hem niet ghehoorſaem en was / ander 
dan foo verre als het haer behaechde · Maer doe 
wert fm eerſt tot dienſtbaerheyt ghebzacht / als 
Piping het Coninchrijcke heeft ingenomen. 
Want doe Zachariag de Koomfche Biſſchop 
hem in de tron\weloofgept ende rooverie gehal 
pen hadde / faa dat hn den rechten ende behoor⸗ 
lichen Coninck verftooten hebbende / Het riche 
als eenen roof tot hem track s foo heeft Zac 
rias Dien laon abeeregen/ dat hp Koomfch Bifs 
fchop zijnde, faude jurifaictie over de Gemeyn⸗ 
te in Gallia hebben. Gelijck de roovers plegen Dwelca 
den roof int ghemeyn te deelen/ welcken ſy crijz pe ane 
ghen:alſoo hebben deſe twee gacde mannen on: ineerden en 
der malkanderen eens ghedzagen/Dat Pipinud vande ghee 
foude de aertſche ende burgerlicke heerſchappie —— 
Gebben / alst nu de rechte ende beljooeliekie Lo: Goomfepe” 
ninch berooft was: ende Dat Zacharias foude Paufen 
het hooft aller Biſſchoppen wefen/ ende de gee: en geſte⸗ 
ſtelicke macht hebben. De welche wel in het h. 
begin ſwack wãs (gheljck het plach in nieuwe van Beaue⸗ 
dingen te gefchien) maer ig Daer na Door de au: cck. 
tozitept Caroli Magni bona om een ghelcke 
oofalie bevefticht : want hp was oock des 
Noomſchen Biſſchops fehuldenaer / om Dat hp 
doo? Des (elven gonſte / was tot het Reyſertcke 
geliomen. Ende hoewel het gheloovelick is dat 
de Ghemeynten alomme eerſt ſeer mifmaecht 
waren / ſoo iſt nochtans openbaer / dat de forme 
der ouder Ghemepnte doe eerft in Gallia ende 
Duptfchlandt gantſchelick verdupftert wert · 
Daer zijn nach in De kiſten des Hofs te Parijs / 
hopte Biftozien van dientjt / de welcke bande 
dinghen der Ghemeynte (peekende/melden Lan 
verbonden die Pipinus / ende oock Carolug met 
Den Nooniſchen Biſſchop ghemaecht hebben. 
Hier upt machmen verſtaen Dat de oude ſtandt 
doe berandert Was. . 
18 Doe te dien tijde de dinghen alomme boo: Na der 
fer worden / ig oock ondertuſſchen de tprannie Lire 
des Nooniſchen ſtoels beveſticht ende Lermeers bes Paug 
dert geweeftsende dat eenfdeels door onwetent: attengfkeng 
hept/ eenfdeels Dao? luphept eñ ondeugtenthept perfercke, 
der Biffehoppen. Want doe de Roomſche Biſ⸗ sBernarnue 
fchop alle Dingen hem ſelven alteen aen trock / in fjnen tje 
ende ſonder mate hem ſelven meer ende meer * —— 
tegen alle vecht bleef verheffende / ſoo en hebben vereer, 
de Biffchoppen ſulcke vperichept als ſy ſchul⸗ 
dich waren / niet ghebruÿckt / am fijnen baofen 
luft te ederftaen : endeof fp fchjoon den moet 
ghehadt hadden / ſoo ghebzack hen nochtans 
withept ende voorſichticheyt / ſos Dat fp tot (oa 

teen ſake niet beguaem en paren. Soa 
ten wy dan hoedanighe ende hae wonderlicken 
ongheſchickte een onthepliginghe ende verwoe⸗ 
ſtinghe aller hepliger dingen/ende verdervinghe 
der gantſcher odeninghe der Shemepnte / te 
Koome gheweeſt za ten tůde meike: * 

clacc 



Cap.7. 

ì claecht Dat De menſchen die met cergierichept/ 
Did geltgierichent/ (imonie/kerchvoof) hoeveriejende 
Rugeniur, Dierghelicke ongefchichte baofe ſtüchen befmet 

zijn / upt de gautfche werelt te Roome comen/ 
om doo? de Apoſtelſche autozitept / eere ende 
Dienft der Gemepnte te bercrijgen / ofte behou⸗ 
den:ende dat bedzach ende lagentegginghe/ende | perfte 
hewelt De overhant vercreghen ue Hy 
—* Dat de wijſe ban oordeelen Die Dae gebruvtt 
Wert / grouwelick is / ende onbetamelick / niet 
alleenlick der Gemepnte / maer ooch den richt: 

Circa inem hupſe · Wp roept datde Ghemeynte ig vol cer: 
Ep,4 ierighe menfchen/ ende Dat daer e en zijn 

Die meer verſchrickt zijn ban boo heyt te doen/ 
Dan Die roovers in harẽ raofneft als fp den roof 

De forma Der vepfender menfchen deelen. Vaer zin (fept 
Bant fulcken hy weyn ghe die na den mont deg Wergevers 

fiensmaer fp fien alte na fijrre Ganden. Ef noche 
tang niet t'amrechte: \want door Die haudẽ War: 

beriavot, … Den alle De Pauſelicke dinghen ghedaen, Daer 
genbe nae ſpreeckt hp tot den Paus / legahende : Wat 
Paufen niet iſt Dat De gene / die tot u ſegghen Wel zen / wel 
pr gd aen / van Den raof der Ghemepnte gecocht woz: 

je Dent Het leven der armen wort in de ſtraten ber 
rijchen ge'aept: Get ſilver glinftert in den flijch/ 
men loopt daer toe van alle zijden / het wordt 
wech ghenomen / niet van den armſten / maer 
van den ſterckſten:ofte mogelick san den genen 
Die ſeerſt Booz loopte Nochtans en heeft defe gez 
woonte/ ofte eer deſe Dootliche verdervinghe / 
haer begin ban u niet ghehadt: maer oft Bod 
gate dat ffp inu een epnde hadde. Hierentuſſchẽ 
tomt ghy / een Paſtoor ende Herder zijnde / voort 
met eel Dierbare verrieringhe ommehanghen · 

Waert Bat ick het dorfte ſeggen / Dit is meer ecn 
Wepde der dunwelẽ / dã der ſchapẽ · Heeft Petrus 
alſo gedaen? heeft Paulus aldus geſpot? Vwe 
Hof 18 meer gewoon der menſchen goet te ont⸗ 
fanghen / dan goet te maken. Want de booſe en 
worden daer niet gebetert / maer de goede wor⸗ 
Den verflaut · Poort / de miſbrupcken der namen 
ende tjtelen Die Gp verhaelt / en ſoude niemant 
fonder groote vergrouwinghe lefen. Ende ten 
epnde Van Die ongebonden begeerte deg Room⸗ 
ſchen ftoel om jũriſdict e te mifbeupchen / be: 
flupt hp aldus: Ick ſpreke van de murmelinge 
ende clachte Die de Gemepnten gemepn hebben. 

“ glaeyten/ 
Welcke ban 

Weefte 

Libr.3. 

Sp roepen dat fm gecort ende ontleedt Worden. 
Der God⸗ Daer sn geene ofte (eer \vepnige Gemepnten 
fangher Die defe wonde nieten gevoelen / ofte nict en 
Peoaentens Deeefens Beaecht afp wat wonde t De Abten geo achten / — 
iefom worden den Biſſchoppen ontnomen / ende de 

sn dere oen Se dome Dee D zr —* —— 3— — —* 
abel. r macht hebt / maer niet der rechtveer⸗ 

Gin boet Dat le ee 
Tapitteis. maer de vrage is of ghp 't behoort te doen. 
Hoewe dat Bhp zit gheftelt om cenen eend fijn eere 
Bribepter, ende ſynen geaet te bewaren ende niet om te be: 
Belaocs Mijden t Bere weynige dingen hebbe ick Willen 
Gept/bie in upt vele / eenfdeelg om dat de Leſers 

En beten ene eel on Dreba Laere han: Vervallen was / ende cen ont Dat fp fouden 
Berber belsernmen/ met wat grooter droef heyt ende verz 
mogmfcher ſuchtinghe aile de Sodſalighe dit jammerlick 
mochte verderiet geleden hebben. 
toegtjelaten 29 fAuof Lup heden den Roomſchen Pans 
Werben, ſchoon de hoochent / eñ groote fuit dictie toe lieté) 
endocrje die he in De middelmatige tijden hadde gheihen 
ant{chtot ten tpde Leonis ende Bregorij : wat is dat bo 
—— het teghenwoordighe Pauſdom verghelichen? 
e Ick eñ fpzeie noch niet van de gertſche Geer- 

Zaus. ſchappie / woel van Die macht in de bucgerlicke 

Het IIII. Boeck. Fol,a14, 
regeeringhe / waer san wy hier nacft te haerder 
plaetfe fullen handelen: maer ſelfs de geeſteliche 
regeeringhe op de welcke (p roemen / Wat Geeft 
die/Daer in fp met de conditie des voornoemden 
tijt over cen komt ? Want de Paus en Wardt 
nu niet anders beſchreven / dan dat ho zp Het op: 

hooft der Shemeynte op Der Aerde / ende 
de alghemepn Biſſchop Der gantſrher Wierelte 
Ende alg de Pauſen ſelve ban haer macht fpzez 
ken / foa ſegghen fp met groote honbeerbichept 
bat fp hebben de macht am te gebieden / ende 
dat de andere moeten nootſakelick ghehoorſaem 
zijn:datmen alle hare wetten ende infettinghen 
moet achten gelijck of ſy door de Godlicke ſtem⸗ 
me Petri beveſticht waren:dat de Conciliẽ eenst 
lants ban geender Weerde en 3ijn/ om Dat fp de 
teghenwoordichept deg Paus niet en hebben: 
ende dat Gp mach upt een yeghelicke Gemeynte 
Glerchen ordineren / ende Die tot hem raepen Die 
op cen ander plactfe gheordincert zjn. Dierge⸗ 
Icke ontallicke bele dinghen bintmen in den te 
hoop gheſchrapten boeck Gratiani / de welche 
ick niet en verhale / op dat ich hen Leſeren niet 
te moepelick en zy · Nochtans komen fis tot defe 
ſomme /te weten/ dat de Troomfehe Paug alleen 
de macht heeft am de opperfte keimiſſe te nemen 
van alle ſaken der Gemeynte / het zp om De leere 
te anderichepden/ofte befcheijven/ ofte om wet⸗ 
ten te gheven / ofte om eenigte regeeringhe in te 
tellen / afte om oordeel te gheven ende recht te 
doen · Ende de prwilegien Die fp hen felven aen 
trecken in de veferwatien (gelijctt fp Die naemen) 
die zijn te lanch ende te onnut om te verhalen· 
Ende (Dwelch het alter onwerdragelickſte ig) fis 
en laten aleen oogdeel op der aerde om 
boofen luſt mede te bedwinghen ende verhinde⸗ 
ren / iſt Dat fp ſulcke groote macht mifbameken. 
Het en zy ſegghen fp) niemande gheoorloft het Nieotaus: 
oordeel deſes ſtoels te verhandelem an de hooc⸗ cjus Eo· 
heyt Der Koomſcher Ghemeynte · Item / De in ae. verie 
KNichter en fal noch van den lieyſer / noch wan De 17,quxÂt.3e 
Coningen / noch ban de gantſche Clergie / noch c-Nemi. 13 
van het volck geoordeelt worden. Dit it oor an set 
waer te feer overwilticht / Dat een menfche hem Pen” 
ſelven ſtelt om alle menfchen ende Dingen te oog= e 
deelen / eft ander niemants oordeel cm wil ſtaen· 
Maer wat ſalt weſen iſt dat hp tyrannie aje 
—— teghen het volck Gods 4 ift dat hp 
riche Chriſti verſcheurt ende berwaeft 4 iff dat 
bp de gantfche Ghemepnte verftoost? iſt bat hp 
bet Paſtoors ampt Berandert tot rooverie? Ja 
al ware lyp de alderboofte / fa berfaecht hp hem 
felgen ghehouden te zijne om reenfchap te ghez 
gen. Want Dit zijn der Biffchoppen woorden: Simtmach.9s 
Anderer menfchen ſaken heeft Bod willen door pat 3- 
menfchen epndighen : maer ben otserften deſes % nerius; 
ftoels heeft lyp onder fijn oopdeel alleen gheſtelt ;vs, ‚facra. 
Item de daden der onderfaten Worden Lan ons 
gheoordeelt / maer de onfe ban Bod alleen. 
20 Ende om dat fuleke geboden ende wetter zaoc cach 
fouden te meer gheacht worden / ſoo hebben ſu esin be 
bedrieghelich de namen der ouder Paufen dact —5 
onder gheſtelt / gelijck of alle ſaken ban Den cer: van ven 
flen beginne acn alfoa perordent gheweeſt hade Buren, 
DE:daer het nochtans (cher is / dat het nieu ende (setdck B 
onlancx gheſmeedt is / al wat den Raomſchen gen) paer 
Paufe meer toe fchzijft dan wp verhaelt hebben uiet toeghe⸗ 
dat hem door de oude Concilien gegheven was. taten. 
Jae fp zijn tot ſoo groote onbefchaemthept gez 
comen / Dat fp een ãheſcheift gemaecht hebben 
onder Dent naem Snaftafi des Conffantinepa- 1blden.c. 
litaenſchen Patriarches / De welcke Daer in be⸗ Anio, 
tupcht/dat het doo? oude regulen verordent is / 
datmen geen dinck en fal doen / oock in be alber: 

h An ii veerſte 
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veerſte landen / ſonder dat eerſt den Roomſchen 
ſtoele te hennen te gheven. Wet is openbaer dat 
Dit (eer valſch ts /ende Boven dien / wie fat geloo: 
ben dar de Foomfelje (roel zy foo ſeer verheven 
gheweeſt / van den ghenen Dik een vpant Der eere 
ende weerdicheyt des Noomſchen ſtoele wast 
Maer die Antichriſten moeſten tot ſulcke raſerie 
ende uytſnmicheyt comen / op dat haer booſheyt 
mochte allen verſtandigen menſchen vpenbaer 
worden / foo verre fp willen hare ooghen open 
Docu. De decretale Sendtbrieven die van Gre⸗ 
gorio den neghenſten verſamelt zijn : Item / de 
Clementijneu/ ende Ertravaganten Martimi / 

omberem  Abeben noch claerſicker eft met volderen monde 
In hier · Aomme cen onmenſchelicke wreetheyt ende cen 
mede niet te tyrannie / ghelyck der ongheſchickter Barbari⸗ 
Breede ſcher Comnghen te hennen. Dit zijn de mira: 
welcke vers CMlén / waer upt de Papiften wille haer Pauf- 
fiect hebben Dom gheacht hebben. Dier upt comen die ſchoo⸗ 
andere Date pe articulen des gelooſs / die heden in het Pau 
Enberamgtie Dem gheacht zjn / gelijck of fp upt Sods mont 
ende onber= gheſproken waren: te weten/ Dar de Paus niet 
bragelick en can dwalen Dat de Paus is boven de Con: 
eik scilien/ Dat de Paus is cen algemeyn Biſſchop 

‘aller Ghemeynten / ende op de gerde opperfte 
Hooft der Gemeynte. Ick verſwijge noch vele 
Wonderlicker ongheſchicktheden / De welcke de 
dwaſe Canoniſten in hare ſcholen uptbleeten: 
De welcke nochtans niet alleenlick bewillicht / 
Maer oock ghepreſen werden Lande Papiſti⸗ 
ſche Theologen op dat fp hart AUfgad flatteeren. 

at 2E Zels en wil teghen hen niet handelen met 
Bet úprérfte recht. Cen ander foude teghen dere 
graote hooveerdichept De oorden Eppriant 
ſtellen / de Welchse hy gebrupyckt heeft tat de Biſ⸗ 

Gregorius 
deg. Mar⸗ 
tinus ende 
ſommige 

Hoewel d 
tegen hare 
moet willie: 
heyt Cy⸗ 

he ol fchoppen Die in Get Conciliuir Waren, daer van 
felt wer⸗ hp de overſte was· Niemant Lan ons en fept Dat 
benede de fp éen iffchop der Biſſchoppen is / nach en 
geteouwiee dwingt fijne medegeſellen Booz e€ wreede tpzan: 

„dept der … niſche vreeſe / Dat her nooddich zp ghehoorſaem 
Diftorien “te sne. Een ander mochte hen teghenworpen 
DMS Dat wepnich daer nae Was te Carthago veror⸗ 
ouden Got dent / te weten: Dat niemant et ſoude Printe 
geleerden: 

gozio met bꝛacht waden. Maer ick tate deſe Dingen vareẽ / 
Dude Op dat ichfe niet en ſchyne veel te ſtrenghelick te 

zijn ber: 
worpen · 

toe ſcheryft dat hp macht heeft om te gebieden / 
dat comt qualick over een met het ghene dat 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
Gregozius opeen plaetſe ſeyt: Want doe Enlo: 
lus De Alexandrhuſche Biſſchop hadde tot 
Gregorium gheſchreven op deſe wſe: Gelyck 
ghy mp gheboden hebt: foa heeft Bregozius al⸗ 
dus Baer op gheantwoort: Ick bidde-n/ neemt 
dat woort / Ghebieden / wech van mijne. ooren: 
want ick weet wie ick ben / ende wie ghy zjt: na 
uwen graet zijt ghn mijne broeders / nae une 
beplich leben zijt ghn mijne vaders. So en heb: 
beick dan niet gheboden: maer ick hebbe u wil⸗ 
len te kennen gheven her ghene dat mp dachte 
nut te zijne, Dat de Paus ſyn juriſdictie alſoo 
ſonder eynde upt breyt / daer in doet hy groot eñ 
ſchandelick onrecht / niet alleenlick den anderen 
Biſſchoppen /maer oock allen Gemepnten / de 
welche hp op ſulcke Wijte verſcheurt ende van 
een pluckt/om door haren Bal ſynen ſtoel te tim⸗ 
meren. Dat hp hem (elven ſtelt boven alle oor⸗ 
Deel / ende wil alfaa op een \v2eede tpannifche 
wüiſe regneeren / dat (nen luft alleen Hoor cen - 
Wet zp : dar is voorwaer onweerdinher ende 
veeembder Ban alle Wife der Ghemepnte / dan 
dat het eenichfins can verdraghen worden⸗ 
Want Get is gantſchelick vreemde / niet alleen⸗ 
lick ban alte Godſalich ghevoelen / maer ooch 
van alle menſchelick ghevoelen· 
22. Waer op dat ick niet bedwongen en wor⸗ we beſcher⸗ 
de alle dinghen te verhalen / ende verclaren / ſoo mers bes 
vraghe ick wederom / de ghene Die heden witten Bauhoms, 
de befte ende getroufte beſchermers des Loom- torve 
fchen ſtoels gheacht worden / of fp hen oock niet boochfte 
en ſchamen den teghenwoordighen ſtandt de bac 
Pauſdoms te befchermen/ de welche(gelijck het fept geco 
openbaer ie) hondertmael verdorvender is / dan men zjn: 
Gp was ten tijde Gregorij ende Bernardi: de 
welcke nochtans. te dier tijt foa fecr Den hepli- ende rvan. 
ghen mannen miſhaechde · Gregorius claecht nardus feec 
mm vele plaetſen / dat hp door vreemde ſaken bo⸗ selle 
ver marten beconamert ordt : Dat bp onder De Hebbencver 
verwe ende deckſel des Biſſchoppoms / is Wez de voortent 
derom tot een wereltlick leven ghebracht: dat baerethesr 
hyp Daer in fa velen aertfchen forghen diende) veren rie 
als hp nae ſyn onthouden opt in het wereltſche nu hondert: 
leben Diende : Dat hp verdruckt worde daar den nap id 
grooten hoop der wereltlicher (aen / fa Dat het grooter te 
gerre gheenſins eri Wordt tat hemelſche Dingen zjn, enve 
verlenen: dat hp met de menichte der falen als emd 
met waierbaren wort gheflaghen / ende dat hp Gerner abe 
doo? het onweder des beroerlicken levens Verz vermeer: 
druckt wort / fa dat hy met rechte mach ſeggen: dert te woz 
Pe ben in de Diepte der zee gecomen. lp mochte Basan” 
nochtans onder die aertſche ſorghen Get volck oomen. 
doo? openbare ſermoonen leeren/ int hemmelickie Epit.slib.r 
Bermanen ende ſtraffen daer het noodich was: “4 Theorith, 
hp mochte de Bemepnte voegen ende ſchichen / 
ſynen medegbefellen vaet afgeven / ende tot haer 
behoorlick werck vermanen. Boven defen bleef 
hem noch wat tijts om te ſcehryven: ende noch⸗ 
tang beclaecht ende beweẽt hy fijn ellendichept/ 
Dat hp is in het diepfte der zee Verdronchen. Iſt 
dat de bedieninghe ſyns tijt cen zee was / wat 
fulten Wp Lan Get teghenwoordich Panfdom 
ſegghen? Want wat overeencominghe heeft het 
teghenwoordich Paufdom met de bedieninghe 
ten túde Gregory + Wet Pauſdom en Geeft nu 
gheen predikinghen / gheen ſorghe der Difcipline 
ende regetringe / geen-neerftichept nach arbept 
ober de Ghemepnter / gheen gheeftelicke bedie 
ningesfomma/bet cn ig anders niet dan werelt. 
Ende noctytang wort deſe doolhoſ fau ſeer ghe⸗ 
preſen / ghelyck of men gheen dinck en mochte 
vinde dat beter verordent ende geſchickt Ware 
teur hoe claccht ende fuctyt Bernacdug / alg 
Gp de ghebreken fijns tijts aenfiet 4 hire 
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Cap.7. 
bp dan Deen waert Hat hp defe onfe pfere eeuwe 
ſaghe / in de welche de booſheyt is op het upter- 
fte. Wat ongheſchicktheyt ig dit / datmen niet 
aleenlick voor bheplich ende godlick beschermt 
het ghene Dat alle de heylighen tot allen tijde 
miet gemeynen monde verworpen eñ verdoemt 
hebben : maer dDatmen ooch der ſelver getupge⸗ 
niffe miſbruyckt tot befcherminghe des Pauf- 
dome / het welche hen gantfchelick onbekent 
wast Hoewel ban den tijt Bernardi / belkenne 
ich dat Daer Doe fao groote verdorventhept al⸗ 
ler dinghen was / foo Dat hp onfen tijde niet en 
3p feer onghelick gheweeft. Haer de ghene Die 
upt de middelmatige eeuwe(te weten / in welc⸗ 
he Leo / ende Gregorius / ende dierghelicke leef⸗ 
Demweenighe bedeckinghe ſoecken / Die en hebben 
gantfchelick geen fchaemte: Want fp doen coen 
ũheſyck of vemant om het eenhoofdich riche 
Dez Kepferen te beveſtigen / den ouden ſtant des 
Loomſchen vijcr prefe: dat is / geljck of pemant 
den lof der vryhept ontleende / omde wreede 
tpzannie te vercieren. 

Det vnfde 23 Ten laetſten / of men ſchoon hen alle defe 
enor jaerfte dinghen toe liete /_ foo gheerijghen fp nochtans 
Garitteig, eenen nieuwen ſtrydt / als Wp verſaken Dat te 
ürhowdende Foeame cen Ghemepnte zp / die bequaem zp tot 
die boor: fulche gaven:als up verſaken dat te Koome een 
naente , Biſfthop ie die beguaem zy om fulcke prive- 
batte we: legien der hooctept ende Weerdichept te hebb, 
ten/oe _ Soolaet dan alle Die Dingen Waerachtich zijn 
ae er (De welche up nochtans bewefen hebben de 
Gods geen Miete te sijne) te Weten / bat Petrus ig doo? den 
Biſſche en mont Chꝛiſti cen algemepn hooft der Bemepn: 
We te ghenaemt: Dat Petrus de cere die hem ghe⸗ 

beven was / in den Aoomſchen ſtoel gheſtelt 
beeft: dat Dit Deo? de autozitept der ouder Ghe⸗ 
mepnte verordent / Ende doa? lanck ghebsupch 
bevefticht re « vat de opperfte macht altjte is 
van eenen peatelicken door ghemeyn eendrach⸗ 
tichept den Traomfchen Biſſchop ghegeven ge⸗ 
Weeft:dat hp ig alter faken ende menfchentich- 
ter / ende felven onder niemants oordeel gheſtelt 
gheweeſt: laetſe oock noch meer Gebben iſt dat 
fp willen / ich antwoorde nochtans met eenen 
woorde / dat gheen Ban alte Defe Dingen plactfe 
en heeft /ten 3p dat te Froome een Gemepnte enz 
de Biſſchop zy. Het is noodich dat fp mp dit toe 
laten / te weten / dat Roome niet en can cen moe- 
der der Ghemeynte zijn / iſt dat fp felve gheen 
Ghemepnte en is : Item dat die niet en can De 
Peince der Biſſchoppen zijn/die ſelbe geen Biſ⸗ 
ſchop en is. Willen fp dan den Apoſtoliſchen 
ſtoel te Froome hebben : foo laetſe mp te Roone 
een waerachtich ende oprecht Vpoftelfchap tao- 
nen. Willen ſy te Foome eenen opperften Paus 
hebben : faa laetfe mp daer eenen Biſſchop too: 
nen : Maer wat? waer fullen fp konnen eenighe 
gedaente der Bemepnte toonen f Sp noemenſe 
Wel ende hebbenfe dickmael in den mont · Maer 
de Gemeynte Wert voorwaer door hare ſekere 
tekenen bekent: ende een Biſſchopdom is eenen 
naem eens ampts. Ick en ſpreke hier niet van 
Den volcke / maer Ban de regeeringhe ſelve / de 
welche moet altijdte in de Ghemeynte lichten. 
Waer te tekoome ſulcken dienſt alg De inſettin⸗ 

; abe Chziftiepfclhe 4 Taet ons ghedachtich zijn 
Bewijs Watte basen van Get ampt der Prieſteren ende 
waerin Biſſchoppen gheſeyt ig. Pff dat wp willen Get 
Dees Ampt der Cardimalen nae Dien regel onderfaec- 
fruckenvie Fen / foo fullen Wp belijden dat fb gantſchelick 
evgentliek gheene Periefters/dat is Ouderlinghen en zijn. 
eens Bf + Jehs wide oock wel weten of De Paus eenich 
(ezen: Dincls heeft Dat eerst Biffthops ampt aen gaet. 

Det opperfte ende eerſte wench in des Biſſchops gaan 

Beeclar ts 
ge deſer 
antwoort.· 

Het IIII. Boeck. Fol.215. 
ampt / is / Get bolck met Gods wooꝛt te leeren: 
het tweede orde naeſte is de Sacramenten upt 
deelen : het derde / vermanen/ verwecken / ende 
ooch De ghene die ſondighen / berifpen / ende het 
volck incen heylighe opden houden. Wat deet 
de Paus Lan alle befe dinghen? Jae wat vepnſt 
bp hem ſelven te doen ban allen deſen? Daerom 
laetfe ſeggen hoe fp willen / dat die cen Biſſchop 
zy / die geenderley deel noch Werc Des Biſſchops 
ampts met ſynen alderminſten vingher aen en 
voert / oock niet ſelfs na den uptwendigen ſchijn· 
24 Heten is niet ban eenen Biſſchop ghelick Het 2e: 
san eenen Coninck. Want of fchooneen Cor BPL op 
ninck miet en doet dat epgentlie eenen Coninck tert van ve 
toe komt/ foo behout hp niet te min De cere ende inkeltinge 
den tijtel · Maer in eenen Biſſchop aenſietmen Chit 
het bevel Chriſti / het welcke altjts moet in de 
Gemepnte plaetſe hebben. Baeram laet de Pa⸗ 
piſten mp deſe knaap ontbinden. Ick ſegge dat 
haren Paus niet en is de Prince der Biſſchop⸗ 
pen / dewyle hp gheen Biſſchop en is. Sp moe⸗ 
ten eerſt bewijſen dat hp cen Biſſchop is / iſt dat 
ſy willen overtupgen dat bn de Pzince der Biſ⸗ 
ſchoppen ig. Maer wat ſollen fp feggen/Dewijle 
hp niet alleenlick gheen Dinck en heeft dat den 
Biſſchoppe epghentlick toe komt/ maer eer alie 
contrarie Dingen heeft? Waer o Godt waer fal 
ick bier beginnen? fat ick van De leere beginnen/ 
af van het leven ? Wat fal ick ſegghen / ofte wat 
fat ick ſwjghen? waer fal ick een eynde nemen? 
ek ſegghe Dit : dewijle de werelt heden ig met 
foa vele verdzacpde ende Godlooſe leeringhen / 
ende met foo menigherlep fuperftitie vervult / 
ende met foo tele dwalinghen verblint / ende in 
fo groote afgoderie berfonchen:dat Lan alle defe 
dinghen nerghens niet en is dat niet en zp upt 
get Pauſdom gekomen/ ofte vmmers daer door 
sp bevefticht gheweeſt · Daer en is ooch gheen Waerom 
ander oorſake waerom de Paufen ſoo feer tegen de Baufar 
den voortganch des Euangelj vafen / ende alle iserpeve 
haet macht te wercke ſtellen om Dat upt te regten ve 
roepen/ alle Caningen ende Vorſten daerom tot Chriſtenen 
weeethept beriwechtzanderg van om Dat fp (ien bedenden. 
dat geheel haer riche bergaet eñ te neder valt / 
foo baeft als het Evangeli Chꝛiſti de ober: 
hant heeft. Teo is weeet gheweeſt / eñ Clemens 
bloetgierich / ende Paulus onmenſchelick · Maer 
fpp en zijn niet ſoo ſeer Doo? natuere gedreven ge⸗ ne 
weeft om teghen De waertept te ſtryden: maer peveny: _ 
meer om Dat fp deſen eenighen middel hebben daechs uiet 
am haer macht te befchermen. Daerom dewijle oro 
fp haer riche niet en connen behouden / ter 3p fchen/ maer 
dat fp Chriſtum berdzijden / foa arbepden fp in den afwat- 
defe fake / abelijch of fp voor haer eyghen bof! „Se Loe 
hupse / ende hooft ſtreden Wat ſullen Wp dan met en is 
fegaen? fullen wy bekennen bat de Apoſtoliſche eer moeder 
ffoel daer is / daer Wp geen dinck en ſien / anders Het berchen 
dan cert grouwelicke af wckinge? Sal die een amatingen/ 
ſtadthouder Cheiſti zijn / die opentlick betupcht erde ben 
hem ſelven den Anticheriſt te zyne / met raſenden —— 
arbept het Euangelium vervbolghende? Sal Bie prin. 
een nacomer etri zhn/die met per ende fweert * Bewijs 
ghewelt bedzijft/ om te neder te worpen al wat de hal 
Petrus ghetimmert heeft $ Sal die het hooft ieden 7 bat 
der Ghemeynte zijn / die be Ghemepute van ven Paus 
Cheiſts / die het ecnighe waeracht ighe haoft is Den Antie 
af nt eñ in haer felven verſcheurt· Of ſchoon KANE 
Foome booetijden Get hooft aller Gemepnten Danie. 
gheweeſt 3p/fo en is fp van Dien tijt aen / dat fp piche) 
is begonnen des Anticheiſts fkoel te zijne / niet meeninge 
meer ghebleven Dat fp Was. __… (infondere 
25 * Sommige mepnen dat Wp veel te bitter ——— 
ende onredelick zjn / als wy feagé dat delraom Berner 
ſche Paus is de Antichriſt· Maer de Bene wort, 
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2. Theſſ. 2.4 

Dan, 2je 

…_Paoozt alg Ip den Antichriſt met dit teecken be: 
ſcheift / te weten / dat hp fat Bode fijn eere ne- 

‘het voorneemſte teeeken zyn / dwelck wy moe⸗ 

Matter 
upt De 
fpreuche 
Pauli 
bolchts 

hicken vijcr. 
Derhalven 
en moet⸗ 
men geen⸗ 
fins die 
hoocheyt 
binden aen 
QNoome/ 
niet teghen⸗ 
ſtaende eer⸗ 
tijts D'eer- 
fre stoet ban 
alle kercken 

Weeft iS. 
t Eufcb.lib. 
3. cap. 5. 

opperſte regeerder der Ghemeynte geacht wor⸗ 

de Koomſche Biſſchop heeft ſchandelick tot 

Gode ende Chꝛiſto toe guam/ ſoo en moetmen 
hiet twyfelen / Dat Gp de leytſman ende voor⸗ 

outheyt tegen worpen / gelijck of in fuléke groo: 
“te berkeerthept aller Dingen / conde de eere des 

‘Die te Jeruſalẽ was / heeft gebracht meen ander; 

en eêmmael geſchiet te zijne, dat heeft mogen dick⸗ 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
alfo gevoelen / en verſtgen niet Dat fp gock Pau⸗ | men / Die voortijden is de aldereerſte ggeweeſt / 
tum met onmatichept befchuldigen / den ele: | dat is Beel te fpactelich ende ongheſchickt · Ick omvermeert / 
fen wy nac volghen als wy alfoo fpsekken : jac | fwijge wat grooter onder {fchept daer is tuſſchen overnurs 
upt des welckes mont wy alfoo fipsesen. Ende | des Paus canrelrie/ ende cen voel gefehjichte az ee 
op dat niemant ans tegen en worpe / Dat up de |Den der Gemepnte. Hoewel alle de twyfelinge over lange 
WwWoorden Pauli verkeerdelielt erdzaepen tegen | defes handels mach feer mel dear dit een ſtuckt in een Tanz 
Den Foamfchen Paus / ſoo fal ick met corte | wech ghenomen worden. Want niemant Die — 
waarden bewiſen / dat fp niet en connen anders | ahefont van verſtande is / en fal het Biſſchop⸗ taopenne 
dan van het Pauſdom Lerftaen Wazden. Pan | dam in het loot ende im de bullen befluptenzende Luge ber: 
lus ſchrft dat de Anticheiſt fal in den Tempel | veel min in Dat meefterichap des bedrochs ende andert is. 
Gods fitten. Ende de Beeft op een ander plaets liſticheyts / in welcke dingen dat geefteliche ryck 
fe/bet beelt des Antichriſts befchrijvende mm den | des Paus / gheljckimen meput gheleghen is. 
perſoon Antiachi / bewyſt dat fijn rijche fal in | Daerom Geeft een feer wel gefent/dat De Fraanre 
groot ſprekentheyt ende lafteringhe Gods abe: | fche Ghemeynte daer van de oude Selypversg 
leghen weſen. Wier upt verftaen Wp dat het is | melden / is over langen tijt verandert in cen haf/ 
een tp2annie / Die meer over De zielen / dan over Dat nu te Foame gheſien wort · Ick en ſtraffe 
de lichamen ſtreckt / ende Dat fp tegen het geefter | hier de ghebreken der perfaonen wiet £ maer ick 
licke rycke Cheiſti opghericht wort, Boven de: | bewijfe dat het Pauſdom felwe gantſchlick ende 
fen daf fp fulcr is / dat fp noch den naem Cheiſti / gheheel teghen de wſe der Gemeynte ſtryt · 
noch den naem Der Ghemeynte wech en neemt: | 27 Maer iſt dat wy willen tat de perfoanen Cot noch 
maer dat fp eer den naem Cheiſti tot een Dechifel | comen / ſoo weetmen wel ghenoech / hoedanighe erom 
mifbeupeht / ende ander den tijtel der Gemepn- | Stedehauders Cheiſti vap fulten binden: te we- aoefvranese 
te / ghelyck onder een momaenficht / verborgen: | ten/Julius/ ende Leo / ende Cleinens / eñ Pau⸗ nu wort + 
ig. Ende hoewel alle ketterien ende ſeckten die | lus (ullen pilaren des Cheiſtelicken gheloofs / —5* pers 
van DE begmne aen geweeſt zijn/tat Antichrifts | ende De opperſte nptieggere der Gelieve Wefen/ — — 
riche behooren: nochtans als Paulus fcpt/Dat | de welcke niet anders Ban Che ffa gehouden en voorcerſt/ 
de afwijckinghe ſal eerft camen / faa abeeft bn | Hebben / dan Bat fn m de Lucmenſche fchale gez fag eel de 
door deſe beſchrhvinghe te ennen / dat de floel | leert hadden. · Maer wat verlate ick azie afte gengact. 
der grouwelickheyt dan fat opabericht ader: | Bier Pauſen? geljck of het twnfelick Ware) hoe: De oom: 
alsde Ghemeynte fal doo cen alghemeyn af} danigetkeligie de Pauſen met het gantſche colle⸗ an Paufen 
Wijcktnahe bevanghen wefen / hoetuel alannme ja'e der Cardinalen over langen tijt beleden heb⸗ — F 
vele leden der Ghemeynte in de waerachtighe | betr, ende vock heden belden: Want het eerſte veteven, 
eenichept des gheloofs volherden· Ende als hy hooftſtuck Dier berborghen Cheologie / die on⸗ datter gee⸗ 
Daer bp ſtelt Dat te ſynẽ tide de Antichzift heeft | Der hen regneert / is / Dat Dier aleen Goden ig. I Boden 
in verborghentheyt het: Merck der ongherec⸗ | Wet tweede / Dat alat van Cheiſto gheſchre⸗ Bet —— 
tichept begonnen te bearbeyden / het welche hy 
Daer nae foude int apenbaer wercken : Daer upt 

ven is / enckel leughen ende bedroth is· Wet ders Belim ende 
de / Bat de leere ban de lact {te vaederapftandin- Ps icere ban 

verſtaen wy dat dit ongherief ende ellendichent 
niet en foude door eenen menfche aen gebracht, 

het eeuwige 

noch in eenen menfche gheepndicht worden. 

„3 

ge ende Get toecamende leven / enchel fabel ende tenen encz 
lenghen is. Spen gevoelen niet alle alfaa/ ende Kele faburen 
daer zijn weynige Die alfaa ſpreken:dat bekenne Dichten 
ichsmaer nochtans is over langen tijt dir bez zijn. 
gonnen De ordentlicke Keligie ende het gheloove Per Paus 
der Pauſen te zijne · Hoewel Dit feer penbaer is —— 
allen den ghenen die Roome kermen / ſoo en la⸗ igie 
ten nochtans de Papiſtiſche Cheologien niet 
af / te roemen dat bet daor het preuilegie Cheiſti 
verordent is / Dat de Paus niet en can Daalen) 
am dat Petro gheſeyt is « Acſ hebbe voor u ges Luc. 22,320 
beden/ap dat ude ghelaase niet en vergae· Ick 
bidde u / wat voordeel Haen fp-foonhefehaemdes 
lick ſpottende / anders Han dat de gantſche wer 
relt Daer door verſtaet / Dat fp ſoo feer-zijn tot de 
hoochſte ſchandelickheyt ghecramen / dat fp noch 
God / noch de menſchen en pꝛeeſen? 2004 
28 Maer laet ons dencken dat de godlooß Gock Jo⸗ 
heyt der voornoemder Pauſen verborũhen is / annes de zz 
om Dat fp Die mach dao? prcdilken mach): Doo? ue 
boecken geopenbaert / maer alleenliek aendetar mjckBeror 
fel ende in De flaepcamer/ ofte vmmers in huns geruche 
voortghebracht Gebben. Nochtaus iſt daf —— 
willen dat het privilegie dwelel ſ Maaren geeft non: 
den / ſelier eude vaſt zy / ſoo moeten Joannem derheyt 
den twee ende twinſtichſten npt het ghetal der Lr 
se fchzappen/de melche heeft openbaerlich der sieren 
houden ſtaende / dat de zielen flevffelte zyn / ende onſterffe⸗ 
met de lichamen — tot den dach der we⸗ — 
deropſtandinghe· Ende op datmen fic dat de ych 
gantſche ſtoel met fijne voorneemſte ſteumſelen Foannis. 
doe gantſchelick ghevallen was: daer en heeft Gerlonrnie 
niet eers Cardinact hem ſelnen tegen faa groote bean, EDE 
raferie gheſtelt / maer De Parſche fchale Geeft … 
Den Canincit van Prauckrijcke daer taoghee u + 
bracht / Dat Ip Dien Paus bedwanck te weder · 
roepen. Ende de Coninck verbaas den ſynen 

eenighe 

men din Die hem ſelven toe te ſcheyven:ſo ſal dit 

ten volgen als \up den Antieljrift foechen: voor⸗ 
nemeliek / Daer Gp door ſulcke hooveerdicheyt 
tot openbaer verſcheuringhe der. Ghemeynte 
voortgae · Daerom dewnſe het openbaer is dat 

hem: ghetrocken het ghene dat ſeer epghentlick 

gangher zy des ſelven godlooſen ende grouwe⸗ 

26 Taet nu de Papiſten comen / ende ons de 

ſtoels blyven ſtaende daer gheenen ſtoel en is 
Euſebnis verhaelt dat God ſyn Gemepnte 

ſtadt / ghenaemt Pella / ant dar hp ſynder wra⸗ 
ke / de welcke hÿ wilde over Jeruſalem doen / 
ſoude plaetſe mahen· Wet ghene Dat Yp hooren 

mael geſchien · Daerom datmen De eere des op⸗ 
perſten ſtoels alſoo aen een plaetſe bint / dat de 
ghene Die de alderverbolghenſte vpant Cheiſti / 
de opperſte teghenſtryder des Euangelnj / de al: 
dergrootſte verſcheurder ende verwoeſter der 

hemeynte / de alderwreetſte moorder ende 
vleeſchouwer alter heyligen is / moet niet te min 
de Stedehouder Clrifti/de nacomer Petri / eñ de 

7 

den / alleenlick om Dat hy Dien ſtoel heeft ingeno⸗ 



, 

Cap.7: ix 
eenighe ghemeynſchap met hem te hebben / ten 
Ware Dat hp hem terftont bekeerde: ende dat De: 
De hp nae ghewoonlicke Wife doop den uptroer 

pe paus “per Vercondigen, Sa Geeft dan de Paus Joan: 
Beowongen- nes / door Defen noot bedwongen zijnde / de dwa⸗ 
kpn (on linghe af ghefwozen, * Dit crempel maecht dat 
Dolder, ick miet meer en moet teghen mijne, vpanden, 
zospene __vffrijden ban het gene Dat ſy ſegghen / dat de 
» Derhald Soomſche fkoel ende ſyue Vauſen nier en counen 
ben benne in het geloove Dwalen / om dat tot JPetrum 

er _ ombefept is, Ick hebbe voor u gebeden / op dat 

ſchrappen / 
oftẽ vceel 

meer ri 
iſſet onghe⸗ im / di ke) ters en sijn, die finte 
Bafebh  * 
breugen 

ndra 48: Want iſt Dat fp Willen tot de nacomers Pe⸗ 
baut geloo⸗ 
ee DER & 

frons. ſcheu gele zijn / dewle de Veere aack tot Petrum gez 

beerger moet met ongbefchichthept : Daeram keere ich 
osje det wederom tat het ghene Dat ick ghelaten hadde, 

Vie Pauſen 
zijn {onder 
Sod / ofte 
—— 
hauden 

der Celigie / 

ant het verdriet nip ſoo ſtinckenden dreck te 
handelen: ende ick moet De eerbare ooren ver⸗ 
fchaanen: ende ich meyne dar ick meer Dan ghe⸗ 
noech bewefen hebbe dat ich wilde:te weten/ al 
hadde aoome voortjden et hooft der Bemepne 
ten gheweeſt / Dat fp nochtans Geden niet weer⸗ 

Het II. Boecks 

{alle even ghelck onder de Biſſchoppen· 

Fol.216, 
dich en is / voor den alderminſten teen der voe⸗ 
ten gheacht te worden · — 
zo Wengaende de Cardinalen (ghelijck ſy die we Cardi⸗ 
noemen ) ick en weet niet hoe het gheſchiet is/ nale 3. 4 
Dat fp foo haeftelick zijn tot foo groote weerdic⸗ Her anders 
heyt ghecomen · · Deſe naem en quam ten tijde geweeft alg 
Gregorn niemande toe / dan den Biſtchoppen Hnehers 
alleen, Want foo wanneer hp Cardinalen mel: Bpee kercke 
det / ſo en ſtelt hp Die niet in De Roomſche / maer ere waren 
in alderlep andere Ghemepnten: fao Dat in het bee! mindee 
corte een Cardinael-Priefter / niet anderg en is 33 
Dam een Biſſchop · Bo de Schreijvers die Boop * Ezitiss 
den tjt Gregor geweeft zijn /en vinde ich dien & 77-79 
naem niet» Jochtans fie ick dat de Priefterg te Liot eit 
Éoome die men nu Cardinalen noemt / waren myizis sJiis. 
minder dan de Biſſchoppen / de welcke fp nu $ 
Berre te boden gaen · Het is openbaer Dat Vugur 
ſtinus fept: Hoewel na de namen der eere Die In 
de Blemepnte ghewoonlick ghebzupckt wor⸗ 
den / een Biſſchop meerder ig Dan een Prieſter / 
foo is nochtans in vele dinghen Auguſtinus 
minder dan Hieronymus · Hier en onderfchept Epit.15, aq 
bp voorwaer eenen Priefter der Hoomscher Bez Hieron!- 
mepnte niet ban eenighen anderen: maer hg en 

u 
dit heeft foo (eer onderhouden gheweeſt / Dat in 
het Carthaginenfche Concilium doe Daer timee 
Legaten des Koomſchen floelg waren / te we⸗ 
ten een Biſſchop ende eer Prieſter / deſe Prieſter 
ig in de alderlaetſte plaetſe geſtelt. Maer op Dat 
ick niet te ſeer oude dinghen en verbale / daer isk 
ten tijde Geegorij een Concilium te Roome gez 
houden / in het welche de Pziefters ter laetſter 
plaetfe fitten / ende verſcheydẽ Lan de Biſſchop⸗ 
pen onderfchaïben ; ende de Diaconen en heb⸗ 
ben geen plaetfe in de onderſchr hyvinghe · Ende 

voorwaer te Dien tijde cn hadden de Prieftera 
die te Roome Waren/geen ander ampt/ban Dat 
fv den Biſſchop in de bedieninge der Heere ende 
der Sacramenten/holpen ende dienden. · Maer 
nu is de fake foo ſeer verandert / dat fp der Hep⸗ 
feren ende Coningen couſyns ende maechfchag 
gheworden zjn: Sp zijn fonder twijfel met Dern Maer ghe⸗ 
Paus haer hooft/ alfoa lancr foo meer ghewaf: DELEN 
fen / tot dat fp tot defe opperfte hoochent verbe: benemen fe 
ben worden, Nochtans hebbe ick Dit ooch al geen waer⸗ 
doorgaende met copte Wooden Willen aenvae: EP, Percer 
ren/om Dat de Leſers (ouden te bet verftaen/Dat tick amps 
de Koomſche ſtoel / ghelck hp heden is / ſrer aus in der 
gelijck ig ban Dien ouden Foomfehen (toel) met bercken · 
den welcken deſe hem felben wil beſchermen. 
Maer hoedanighe de Roomſche Pelefterg oock 
voortijden mogten geweeft zijn / dewijle fp gee⸗ 
nen oprechten noch waerachtighen dienſt in de 
Gemepnte en hebben / ſoo en hebben fp niet an⸗ 
ders dan een pdel verwe ende mom· aenſichte· 
Jae dewijle alle het ghene Dat fp hebben / gant: 
ſchelick den waerachtigen Prieſter ampte can 
trarie ig / foo moeſte hen gheſchien dat Grega⸗ 
rius foo dickmael ſchryft? Ick ſegghe het Wee: 18.4. pia 
nende / ick vercondighe Get ſůüchtende:dat dewi 25. 35. 
le de Prieſterlicke oeden van binnen ghevallen Liv Zeik 
ig / ooch niet en ſal connen laughe Ban burpzen 7* alia. 
ftaen. Jae cer moefte in hen vervult worden / 
dat Maſachias van ſulcken fept: Bhp zijt afge⸗ mara. 
weken van den wech / ende hebt vele menſchen 
in de Wet doen ſtruyckelen · Soo hebt ghy Dan 
het verbant Hewi te niet ghemaecht / fept de 
Heere. Daerom fiet ick hebbe u verſmadelick 
ende veracht ghemaeckt allen Den Bolche. Nu Beſturt ves 
fate ick alle Godfalighe bedenken / hoedanich ſes banders 
de opperfte hoocheyt der Koomfcher Hierarchie 
3p/der welcker de Papiſten niet en tuiyfelë door 
godlooſe onbeſchaemtheyt oock het woort Bodt 

id 

\ 



ap:6] Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
fe ouderworpen / het welck Behoorde den Hemel | boden alle andere ghehoort worden + maer hu 
enbe der aerde / den menſchen Ende Den Engelen / Wardt eerf met gheboden onder weren / dat bj 
eerweerdich cnde heplich te zijne. · gantſthelick niet en beſtae te wereondighen/.an= 

El Se oe Ch ders dan van den Heere. Dacram wort aljefept - 
} 0 ar ì dat het volck De leere Moſis acngenamen Gehe: 

Van de macht der Ghemeynte „ aengaende bende/beeft in Bod ende in Noſen fijner denke Erod.r481 
de sarticulen des geloofs:ende mer „wat onghe- knecht ghelooft. De autorisent der Pꝛrieſteren / Deut. 17.5 

bonden vryheyt deſe macht zy in het Paufdom, ig oock met ſware deepaingebevertieht / ep dat 
gherrocken gheweeft,om alle fuyverheyt der lee- ff niet veraeht er wozde: Rat detdeere beusift re re vervalfchems suna « fers | { C | | dock mede met tat conditie fp meefterngchodst 

wanve ND voccht de derde plactfe /_ ban de macht |Wasden/ale hn fept dat hof verbont gemaeet. 
— {pet Ghemepute / de welche eenſdeels in, [Geeft met Levi / om dat de Det der waerhept 
ingever teneu peghelichen Biffchop / eenfdeelg in Con⸗ foude in ſynen mont zijn. Ende weynich daer 
kercke is tilfen/De welche eens iants / ofte algemepn zyn /nae/ fept hp + De lippen des Perieſters ſuſlen de Malza, 
gegandelt gheſien Woet, Ick ſpreke alleeulich Ban de gee: wijflept Bewaren/ ende men fal de Wet vragen “de 6 
— fletiche macht / de welcke der Bemepnte eygent⸗ | Wpt ſynen mont: want huis de Engel des Heer 

pitieien. ick toe comt‚ nde defe is ghelegen in de leere/‚| ven Der heyrſcharen · Datromiftdar een Prie⸗ 
SPuwort ofte in De jurifdictie/ oft in de wetten te gheven. | fer Wil ghehoort oden / ſoo maet hp hem fel: _ 
burder Pe feere Geeft t\wee deelen/ te weten / De autovi- | Ben draghen als ven bove Gods/ dat is/denhe ⸗ 
felber 
macht ager tept om articuten deg gheloofs té maken / ende | Baden die hy ban ſynen autheur ontfanghen 
(roken, Die te verclarem Eer vp beginmë van een pege: | Heeft / meet hp ghetrouwelick verhalen. Ende Beuterzre 

biede lick ſtuck bpfonder te handelen / foa willen wp | Daer gheſproken Woet ban hem te hooren / daer 

gene De worden· alle het ghene dat van de macht Der Bemepiite | volgnendede je antwoorden. ——— 

Ver ere gheleert wordt / moeten voeghen tet dar eyinde / Mat macht de Prapheter int gemepn ghe Daer nain 
Benten _ tor het welche zp / geihe Paulus Betupcht/ge- | hadt hebben/ dat wordt ſeer wel bp sechieterm — 
werten geven igste weten / tat opbouwinge ende ſtich⸗ beſchreven 7 daer hp fent + Ghp ſone des men F? 

se jar tinahe / ende niet tat verbertinafje ende afeze- |fcheg/ ichs hebbe it tat eenen wachter ghegheven 

et atseviet. Finghe: nde de gene dieſe behooslick gebzupe- j den hupſe Iſrael: ſos ſult ghn dan het Woost Ezecy.3.17e 

Boo? were ken/en achten hen ſelven niet meer te zhne / dan | hooren pt mijnen mant / ende hen upt mp ver⸗ 

Keo (luc: Dienners Chiſti / ende oac mede-Dienaren Bes | Condigen: Doet Die miet perboden eenich dinck een voſcx in Chafto: Ende omde Ghemernte ap — iden — hoort Det 

E el Ep ont 
wort cen 8 L nd wer 
naooiage te bouwen ende ſtichten / ie defe eénighe middel, | Bie Ver vp: : 
beeiänm- te weten / dat de Dienaers ſelve arbepden om /hooren? Ende Wat ift van den Heere te vercon⸗ 
BOL Theiſto fijn autoritent te betuaren / De welche dighen / anders dan alfoo fijzeken / dat hp derf 
gantechen miet en can behouden ende ongGefthent blijven, ſtoutelick roemen / Dat het niet fijn epgen/maer 
bandets/ _ ten zp Dat fp Gem laten Dat hp heeft van DE Pa: | Dove woort ie / dat hp Heeft voortghebracht? 
— Der ontfanghen: te weten / Dat hp fp de eenighe | Dit ſelve is aack bp Ieremiam in andere woor⸗ Jere. 23.28, 
“2,Eor. io, MWeeſter ende Heeraer ber Bhemepnte. Want | den: Eẽ Prophete / ſeyt hp/die eenen droom heeft / 
Beenbe 13.10 pant hem alleen / ende wiet ban eertighen anderen f Die vertelle eenen D2aam / ende Die mijn woort 
der ge, Í& Daer gheſchreven Hooet het Soo moetmen } Heeft / Die fprehe mijn wacrachtich woort. Hp 
äluc. 035 Dan de macht der Gemepnte niét boofelick ver- | gheeft voorwaer hen allen een Det : ende Die is 
Beural.1o cieren / maer in ſekere palen befliipten: op Dat fp ulex / dat hp niet en lydt / dat pemant meer leere 
Act. z.22. miet nae ft der menſchen Geraerts eñ gintf- | dan hem geboden is · Ende Daer na noemt hp't 

waerts getrachen en worde· Hier toe fal het teer, al caf / wat van hem alleen niet gecamen en ist. 
nut wefen te aenmercken hoe ſy van de Po So en heeft dan niemant upt de Prꝛopheten ſy⸗ 
pheten ende Apaftelen beſrheevẽ wort. anr if: | ten mont open gedaen/ten zy Dat de Heere hem 
Dat np encheltek Den menſche tae laren ſulcke De Waarden heeft ingegeven· Daerom vintme (a 
macht aen te nemen / als fp willen / ſoo can een dickmael bp hen: Bet woort des l)eeren: De laft 

Det eerfte pegetich liehtelich fien / at grooter cen deure | des Heeren: Aldus fept De Deere: De mont des 
huehdefis Daer gheopent Wagt lot — be —— heeft — — B 
fraecimmoe Beast verre van de Gheneynte Cheiſti te zijn. | Cliuag riep DAE Ip onver ent hadde, ⸗ en 6e 

ieere waer 2 Daerom moetmen Gier gedencken dat alle | Mias bekende Dat hp nieten wiſte Wat Ip fepe Aere. nes 
oet elf Be autozitept Ertbe meerbirjept Die de Heplighe | de / am dat hp een-kint was. Hadden fp haer 
merken heeft in de Scheiftuere Den Paiefteren,| epaten Waart gheſproken / Wat Conde upt den 
comt/vat ofte Propheten / ofte Apoftelen / ofte nacome: | nvepnen afte upt den dwaſen mont comen / an⸗ 
Dr auto vender Apoſtelen toe ſcheyft / niet epyghentlick ders dan Dat ontepn ende dwaes ware? Maer 
Vereuiee dien felven menfchen / maer den dienfte / atser | Baer lippen waren heplich ende reyn / als fp bez 
ene vie ven Der welcken ſy geftelt zijn /ghegeven wort: ofte | Barmen inſtrumenten des heplighen Gheeſts te 
Bimaren „(op dat wy claerlicher fppzelien) Dat ie, ghege ke ns heben F — — 

is, VE adt den woorde / Wiens Dienft hen bea” 15u / dat fp abe ac 
——— vip —— of pie fcbaon Alie —— ger: | Anders dan dat fp ontfanghen hebben: daer nae 

menfehen haelden / foo ent fullen wap niet Vinden Dat fp ee- | Woorden fp met groote macht/ ende uptnemende __—— _ 
Ae rasitept om te leeren ofte antwoogden/ | tijtelen verciert· Want als de Heere betuycht Aere.a.aci baren vienge nighe autoritey fi twoor 
Daët fp over qiehadt Gebben / anders dan in den naem ende | dat hyſe geſtelt heeft over volcken ende rijcken/ 
geftelf zon, door Get oogt des Weeren. Want alg fp tot het | am upt te ſcheuren / upt te voepen/ te verderven / 
lige Bn ampt afgeroepen \o?den / foo wordt hen oock | afte breken te timmeren / ende planten:fao ſtelt 
toegefchre- mede bevalen niet woort te beengen upt hen fel: | hp terftant de oorſake daer by / te weten / om Dat 

ben mort. vem maer upt Der mont des Weeren te (preken. | hy fijne woorden heeft ín haren mont gheftelt. 
Blok, nde hp en boenatfe niek boort om Lan: ä Duif dat ee Ae ——— is Ten raete 

en wel met vele ſchoone tijtelen vercie ften in den nengeweſen 
tuostscers_ Den volcke ghehoort te worden / eer hp hen ghe⸗ ele ſ ú 
fieic stofe boden Geeft Wat fn ſpreken moeten / Dat fp niet | weten / dat fp het licht der werelt zijn / ende het enbebrita 

ende Den en meeten ſpreſkzen bupten het woort. Poe | faut der aerde: datmenſe moet gelijck Cheiſtus fore, 

—— ſes ſelve De Prince aller Peopheten / maefte | ſelve hooren:dat al wat fp op der aerde — 



Cap.8. : 

maties.r3 ofte ontbinden /fal oock in denl?emel gebonden 
Zur· o · is. ofte ontbonden worden. Maer hare naem geëft 
Joa.eo· a3 te kennen Gee veel hen in Baer ampt is toeghe⸗ 

laten:ie weten/ift dat fp Apoſtelen / (dat is ge⸗ 
ſonden Goden) zijn / ſa en moeten fp nies preken 
al ‘wat hen belieft: maer pp nroetén de gheboden 
des ghenes Dief gefonden heeft / getrauweliek 
over draghen. Ende de Woorden Chzifti zn 
claer gensech Anet de welcke hp haer bootſchap 
Befchzöft/ als hp hen ghebiedt te gaen/ ende te 

att, 28. jeeren alle Bepbenen/ al wat Hp hen gheboden 
* heeft: Fa hp ſelve heeft defe Wet aengenomen/ 

ende hem felven opgheleyt / om datſe niemant: 
Boang,26: En faude wepgheren, Myn leere (fept hp) en is 

niet mijne / maer des Daders die mp geſonden 
beeft. Hoewel hp altijrs de eeriige eri eeuwige 
Naetſman des Daders gheweeſt is / ende Gan 
den Dader een Heere ende Mecſter aller men⸗ 
fen gheftelt is / nochtans dewle hp het leer” 
ampt bedient / ſoo leert hp dos? ſyn erempel alle 
Dienaren / wat reghel ſy in Get leeren moeten 
volgen. Sos en is Dan de macht der Gemeynte 
niet ſonder epnde : maer tt den wosrde Gobs 
onder worpen / ende eenichſins daer in beſloten 
s Au hoewel Dit van den beginne aen Heeft 

Waer uDt glace gijchadt m de Ghemeynte / ende nioët 
Bat bal DE! gack noch te defé tijde plaetfe hebben, te meté/ 
Ee ghebon- Dat de Dienaerg Gods nier anders en moeten 
Den is aen leerẽ dã Dat fp ban Gem geleert hebbẽ / fa hebbẽ 
Has SCVDE fp nochtans na verfchepdenbept Bes igts ver⸗ 
Gons. ſchepden wijfen ban leeren ghehaöt: Ende De 

wy ſe vã leeré te deſẽ tijde / is Wijt verſcheyden 
Arden is van de wyſe der boorleden eeuwen den eerſtẽ / 
Pele 5 ven fEDat het warachtich is dat Chxfine eyt :te 
gemgêees weten / dat niemant Ben Bader geſien en heeft, 
raec Der amders/dan de Sone/ eñ dien het de Sorte wil 
Herckernke opeubaren: fo hebben vooz waer alle die moeten 
De Bies Van De eeuwighe mf hepdt alttg beweecht 
naers che⸗ worden / die wiſdẽ tof de kemifje Gods conen. 
bande sin gant Goe fouden fp de be eg 
wat fp Berftaen ofte uptgheſproken hebben / haddeſe 
anderenter niet Die geleert / welchen alleen alte berbozgent= 
baozmage. Deden des Daders openbger zyn? So en hebben 

ar.n. Dan voertiden De Beplighe mantien Gods niet 
27e anders bekent/Dan alg (p hem m den Säre alg 

fn eenen ſpieghel aenfchout hebben. Als ick dit - 
ſegghe / ſoo berftae ich dat Bod hem elven op 
gijeen ander Wijte den menfchen gheopenbaert - 
en heeft / dan doo, de Sone / dat is / door fijn ee⸗ 
nigbe wijf bept/ licht ende waerheyt. Wt deſe 

Deet DP fantepue hebbe Adam Poef Abzaham/faac/ 
x# beeft bp Gacob/ende andere, alie de hemelſche leere gez 
fe geleert, momen/Ddie 1 ghrhadt hebben, Wi de felbe fon⸗ 
Beene tepne hebber oock de Propheten alle de Pro⸗ 
Be Soda: Pherien ghehaelt die fp gheopenbaert hebben, 
Tigetotden Maer defe Wijf hz. en Heeft haer niet altjts- o 
Vee iegse cenderlep wijfe vertoont. Bp de Patriarchen 
gelep: bebe Geeft fp hepmelicke openbarmgen geb2uptkt : 
ben Eerfte: maer heeft ooch niede om Die te beveftighen 
veren” ſulcke teechenen ghegheven / dat fp niet en 
gben/ ende COnden tWwitelen Dar God de gene was Die 
de felbe tot hen ſpꝛack. tEndehet ghene dat de Pa⸗ 
Boete, triarchen ontfanghen hadden / dat hebben fp 
teh. Daer als ban hant tot bant den nacomeren overge⸗ 
nae/doorde geben:Want God hadde het Gen op die conditie 
— ghegbeven / Dat fp't alfon ſouden verbeepben. 

i “ Bare hinderen ende nacomerg hadden de ghe⸗ 
tupgheniffe Gods in haer herte / dat het pt. 
* Hemel ende nier upt ber aerde was / dat fp 
oorden. 

6 Maer alg het Gode belieft heefteë claerder 
fo2me der Bhemepnte te verwecken ‚foo heeft 
bp fn woort wilen laten befchzijven / am dat 
De Prieſters ſauden daer upt nemen/ dat fp ben 

Ed 

Het II 1. Boeck, 

volmaecktheyt in de Wet beftoten was. À 

ons met bollen monde gheopenbaert al wat { î 

Foòl 2175 

volcke machten leeren / ende ont dat alle de lee⸗ 
ringhe die fp gaven/ faude na Dien reghel ghe⸗ 
meten worden. Daerom alg nae de ghevinghe 
der Wet / den Prieſteren geboden worbt dar (p 
moeten upt den mont Gods leeren/ ſo is De ſi 
daer van / dat fp niet en moetẽ leerẽ Dat vꝛeem⸗ 
de zp ban Dien aert Der leere / Die in De Wer des 
Beeren vervaet is: ende het was hen ongeaore 
loft pet Baer toe ofte daer af te Doen. Daer nae 
sn ve Pzopheten ghecomen / door de welche 

od wel nieuwe voorſegginghen geopenbaert 
heeft / die tot de Wet ghedaen worden / maer en 
Waren nochtans ſoo nieu niet / maer quamen 
oock upt be Wet / eñ ſaghen daer op als op haer 
epgen merch, Want aengaende de leere (p zyn 
alleenlick uptlegghers der Wet gheweeſt: ende 
fp en hebben gheen dinck Daer toe ghedaen an: fa vele vd 
ders dan boorfegaingen Lan toecamende din: ieere aens 
ghen: Wtahenamen defe dinghen / en hebben fp get / 30u 
net anders booztghebzacht/Dan enche! verclae Biene, 
ringhe der Wet, Maer dewyle Get Gode be⸗ des wers, 
haecht heeft / dat de leere ſoude claerder eñ bree⸗ 
Ber upt comen / op dat fp machte den ſwacken 
confcientien te beter gendech doen/ fao heeft hp 
ooc geboden De Prophetien te beſchr yven / ende Be bare 
Boo? een deel fijns woorts te Gouden. Bier tae gereu 
$Ön oock mede de Hiſtorien gecomen /be Welcke heplige bis 
oock de Prophet (clve befchzenë hebben; maer :ozien ene 
dao? her ingheven des Gepligen Gheeſt s. De LePfaurt, 
Pfalmen telle ick onder de PrapGetien: Want 
Dat Yup den Prophetien toe ſcheyven / dat 18 anc 
ben Palmen ghöstepn Soo was dan Dit ghe⸗ 
heel gg Bet / Pꝛophetien / Pſalnen 
ende Hiſtorien gheiligeckt / vert Jraelitiſchen 
volcke Gods mooyt / nae des welcnes reghel ve 
Prifterg ende Treraers tot de toecomfte chei 
ſti mweſten haet leere voegen: ende hen en Watt 
hiet geaogloft ter rechter noch ter flincker hand 
‘af te wcken want haer gantfche ampt mag 
in Defe paleit beftatén/ dat fp den Valcke jorden 
upt den mont s antwoorde gheven: Wet 
welcke unt ten claer plaetſe Malachie verſtaen ai a4 
Wot / daer hp hen gebiet der Wer ghedachtich 
te zijne/ ende Baer op te fien /tat dat de verron⸗ 
dinghe deg Euangely quame Want alfoo bere 
biet Bp hen alle vreemde leerimgen/ ende en laet 
pen niet toe een hap? van Ben mech afte wijc- 
en / welcken Moſes hen getrouwelick getoont 

Mal.e, 7. 
Ben.s.5. 
ende 12,32, 

Aof-25.6. 

Welshe 
PBroʒꝓhetẽ / 

hadde. Ende dit is de oorſake / waerom David 
“De hoachept der Wet fo grootelick prijft / ende 
“haer fo bele tierlicke tjtelen toe ſchzyft/ te mez 
ten / om Dat de Foden nieten fauden eenighe 
vreemde leére begheeren / dewyle de gantiche 

7_ Waer alg vu ten laetfté def hept Gode Enden: 7 
wert in het bleeſch gheopenbaert / ſoo Geeft hp 7 

n_ den 
ban menfchelieken vernufte cã van denBemel- pieefche 
fehen Dader ghenaemt/ ende behoort ghedacht bem geopz- 
te wozdert. Baerom nae dat Theiſtus de fonte vaert beeft. 
“Der rechtbeerdichept heeft begonne te ſchhnen / 
‘foo hebben wp een bolmaechte clacrhept der Mal, 42e 
Sodlicker waerheyt / ghelyck het in den mid: 
dach pleecht feer lüchtich te zijne, hoewel / daer 
het te vorẽ wat dupfter mas. Want de Apoſtel 
en heeft voormaer niet e€ gemeyn Buch willen 
vercondigen / alg hp ſchreef dat Bod wel Looz- 
tydẽ heeft meniehfmg eñ op menigerlep wij fe 
tot de Daderen gefproken Doo? de Propheten: 
maer Dat hp indefe laetfte tijde heeft tot õs be⸗ 
gonne doo? fjnen liev Sone te fpzehen Want. 
bp beteechent/ ja geeft opêbaerlic te hermé/dat 
God Looztaen met meer/ gelijck te Lozen / door 
verſcheyden menſchen tatons fpychen foude/ 

Oo noch 

Beb: lele 



Cap.s. 
noch Pzophetien op Prophetien ſenden / ofte o⸗ 
penbaringẽ op openbaringẽ gevẽ / maer dat hp 
alfa alle (eere in ſynẽ Done vervult heeft / dat dit 
moet voozſyn upterſte eñ eeuwige getupgeniſſe 

LA gheacht worden Baeram woꝛrdt deſe gantſche 
e te Des neuwẽ Ceſtaments van dat Christus 
naêt vort / met de vercandinghe ſyns Euangeliunis ong 
detactfte verſchenen is / tot den dach deg oordeels toe / de 

hetſte ure / de laetſte tydẽ ende de laetſte dagen 
(atsgen met ghenaemt: te weten / om Dat wp met de vol⸗ 
De valmaec maecthept der lecre Cheiſti te vꝛede zijnde / ſau⸗ 
Enum te Den leeren gheen ander nieuwe leere dichten / 
breden zjn noch ban cenighenanderen ghedicht / aennez, 
de/geenan- mê,Baerom en iff niet te vergeefs Dat de Ba⸗ 
A gefedre Der ons hecht fonderlich (juen Sane tat venen 
be woort Keeraer verordent / gebiedende niet eenighen 

… Gods fouz menſche / + maer Gem te hoozen, Wp pet ong 
ben bere wel ſyn leerampt met copte woo den acu / alg 
tadat.:7s bp fept : Hoort hem / maer daer is meer m Herz 
Sart, „7e Vaer dan de ghemepne man meput, Want het 
Tuc 935, is alfoo veel als of hp ons Lan alle leermghen 

der menſchen afgebzacht/ende voor deſen eeni⸗ 
ghen Teeraer gheſtelt hadde / ghebiedende Lan 
hem alleen alle leere Der falichept tc begheeren / 

op hem alleen ſtaen / Gem alleen. aenhanggen : 
int copte/fún ſtemme alleen hooren / ghelijck de 
Wooden lupden, Ende voorwaer wat foude de 
menfche nu mogen verwachten ofte beghee 
ren / alg het woordt des levens ſelve ghemepn: 
ſaemlick ende teghenwoordichlick hem ſelven 
verclaert heeft? Jae het betaemt dat aller men: 
fchen manden geflaten zyn / nae Dat die cenmael 
gheſproken heeft, in den welcken de Demelfche 
Bader Geeft allefchatten der wetenſchap ende 
Wúf hept verborghen: ende Geeft alfa gheſpro⸗ 
ken / ghelyck het der wſheyt Gods (ve welche 
in gheenen deele ghebreckelick en is ende den 

Zoan,s.2s. Melag (van ben welckẽ men de openbaringe 
aller dingen verwachtede (betaemde:dat ig alg 
Dat hp den gené Die na hem machte comen/geë 
plaetfe en Geeft gelaten/om pet anders te leerẽ. 

— — 8 Daerom laet ons dit vaſte ende ſeker zyn / 
heie t dat Wp niet anders en moeten voor Gods 
gheooztoft woort achten / noch in de Ghemeynte plaetſe 
en de pet geben / dan dat eerſt in de Wet ende Propheten / 
ADE er mac in de Apoffalifche geſche ften bervaet 
te leerens is vende Dat daer gheen ander wijfe is / om bez 
en bat Ht oazlick in de Ohe meynte te leeren/ dan na den 
— reghel ſyns weorts Hier upt verſtaen wp oock 

e Los 

ſtoliſchen was / dag dat de Propheten voortjden hadden: 
Kee eeste maetë/ Dar fp de aude Schrifteute fouden ver: 
binabe des claren ende uptlegghen / ende bewij en Dat het 
Syheeſtes/ ghene dat daer in. gheleer: wordt / in Cheriſto 
geben ve, vervult is : ende dar ſy noch ang dit (elve niet 

„Boen en ſouden / anders dan upt den Heere / dat 
is Doop De leydinghe ende inghevinghe des hep: 
liggen Gheeſts. Want Chaftus heeft de boot: 
ſchap ende het ampt hen niet befe conditie bez 

Mat · ⁊d.ꝛo ꝓãelt / ale hy hen ghekoot / dat fp, fauden gaen 
Ende leeren / met vaar fp lichtveerdichlic gedicht 

1. Joa x i 

Colo.⁊.3. 

Daer npt 

„hadden / maer al wat bp hen gheboden hadde. 
Ende men cande niet claerders eggen / dan dat 
„haop een ander plaetfe fept: Bhp cn (ult u niet 
laten Abbi nafmen : want daer is een UWE 

Mat 23. 8, Meeſter / ze weten / Chriſtus. Ende om Die te 
’ Biever in haer herten te drucken / beeft hpt 

Kle ſo de ghene Bat fp upt den mont haers 
Meſters gjehhaort ende. gheleert hadden/ niet 

gaara; EENDEN OM Baerder grobvichendt wille ver⸗ 
ende 16,13, ſtaen / ſo aaps hen Se Bieeft der waerhept be: 

-loof,/van den welcken fp fouden tat het rechte 
verſtant aller dingen bemeecht Worden. Want 

dat den Apoſtelen niet anders toeghelaten en 

ern vooꝛwaer den Coꝛinthen een Apoſtel verordent 
weemael ap De elve plaerfe verhaelt. Ende de⸗ 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt. 
mien moet Dat wel genmercken / Dat Chriſtus 
fept dat be Beplighe Sheeſt fal ingbcaen met 
alierlep dinck / maer alleenlick alle het gene dat 
hp te voren met ſynen mont gheleert heeft. 
9 _Baerom Petrug fecr Wel van fien Mee⸗ Noch ten 
ſter ghelcert ** / hee veel hem gheoozloft ENE tt 
was /en fchzift hem ſelven noch aack eenigen -vosreren 
anderen gheen ander dinck toe dan dat Yp de 
leere Die Van God gegeven is/uptoeelt. “Bie 
fpzeecht / ſeyt hp / Die ſpreke gficlijck Boorg 
Woort / Dat i/t bp fpzehe miet twifciachtich/ 
ghelijck die pleghen te manchelen; Die niet feiser 
en zijn nach vaſt in haer coufcientie / 

ofte den Wz _ 
poftolifcë 
mannen/ 

noch oock 
Der gant⸗ 
cher ſerc⸗ 
ke deſe paz 

ie / Maer dat ten ober te 
bp ſpreke met een graat betrouwen) gelijcn ge Leeden. 
eenen dienſtknecht Gods beiaemt / Die wet fez vat Pee kere gheboden ghewapent is, Watis dit an tupgbemf- 
Bers / Dan alle Bonden des menſthelicken pers f 
nufg (wie bp ooch * dieſe voort bꝛenght) pers „Paule 
woꝛpen / op dai Het fuper Woot Gode inde un 
Ghemepnte Gods, Loo? gehouden ente ghe 
Yeert worde & ende aller menten (van wat 
orden fp oock moghen zijn) leeringte ofte cer 
gediehtfelen wech nemen/op Dat her guerre dat 
God berordent Heeft, alleen blue. B1: zijn die 
geeftelicke wapenen /De welche Mode cracherr 
zn om ſterckten daer mede neder te morpen/ 
met De welche de ghetrouwe krychſinechten 
Gods moghen allen vaer neder legggen / ende 
alle boochept Die haer verheft tegen de ken: 
niffe Gods: ende alle ghedachten ghevangsen 
lepden om Cheriſto ghehoorſaem te morden, 
iet hier een overgroote marit/maer mene de 
Bienaerg der Bhemepnte met wat naen: mp 
ghenaemt worden) behooren begacft te zijnef 
op dar fp met Godts wooꝛrt alle Binck ffoure: 
lick beftaë: ende alle cracht / eere w ſhept eude 

11. 

2, Coꝛ. i10.4 

hoocheyt der werelt bedwingen / der majeſtept 
deg woorts te Wijchen eñ gehoorſaem ce zj e⸗ 
‚op ſyn macht fteunende / over allen Lan den 
„meeften tot den minften bevel hebben:het hupst 
Chꝛiſti tinnneré/ des dunvels hups nederruoz- 
pen/de fchapen wepden/De Wolven berdrijben: 
pe ghene Die leerlick zyn /onder mij ſenende verz 
manen : De weder ſpannighe ende hartneckighe 
beriſpen / ſtraffen dwingen! binden e de ont? 
binden: ten laetſtẽ / is dat het noot is / bliemen 
ende donderẽ: maer al in Gods woort Boemel 
tuſſchen De Ap ſtelen ende hare nacamerg is Zercods, 
(gelijck Loorfept is dit onderichent/te meten! Bonsen er, 
Bat de Apoſtelen zyn ekere erde ontwmifeliese gument vã 
ſchrtvers des Geeſts geweeſt iede — zegd ö 
dat daerom hare gheſchre hen zijn voor Gons pre. me ns 
woopt te achten: maer de anneren hebben geen vaftel? za 
ander ampt dan te onderwiſen ende ze leeren / LC a ed 
bet ghene dat in de heylighe Schriftuere gaer= nonnen re: 
penbaert ende verſeghhelt ig, Soa beflupten wp weeft / boe 
Ban dat den ghetrouwen Dienaren nu nie: Peeltemeer 

„toegbelaten en is / Bat fp fauden maaken eenie Vie runen 
ghen nieuwen artdchel des ghelooſs meden / ®ienaers 
maer Dat fp moeten eenbaudelich im de leere Ber kercken 
bljvẽ / der welcker Bod ans alle fander upine: vat feroe ge 
men heeft onderworpen, Als teh Dit ſegghe / ſoo fcheben 
en wil ick niet alleenlick te Kernen gheben / wat bronst haus 
eenen peghelicken ghenorloft zu / maer aock den 
Wat dE gantſche Bhemepnte doen mach. Dea 
heel cenen peghelicken aengaet / Paulus was 

Banden Heere / nochtans fept hp dat ho gheen — 
heerſchappie en heeft ouer haer geloove, Die 
fal nu beftaen fulcke heerſchapdie hem felven 
tae te fch2öben / Die Paulus betuncht Hem 
felven niet toe te comen Madde Paulus nete 
onghebonden vryheyt in her teeven goct gier 
acht / dat een Paſtoor foude met rechte willen 

: ghelooft 
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gheloofte hebben al wat Ap leert: fo en ſoude hy 

Dele open nopt bp delezrarben ingheſtelt Geb 
ben /nat de andere ſoude oordeelẽ alg Luce ofte 

Driepdropgeten ſpraken:ende Dat de eerfte ſoude 

fi ge waert dat het eenẽ anderen fittenden/ 
ggcopenbaert ware, Want met deſe wife en 

geeft Gp niemat gefpaert/maer beeft eens pege⸗ 

úicr autogitept Den oordeele des woorts Gods 

Jae PAF grderwozpert. Fac aengaende de gantíche 
meer el  Ghemepute/ machte pemant fegghen / dat Bet 

heete kerez een ander Binck ware. Fe ant wocrde / dat Pau 

keu tzhe⸗ uus oock op een ander plaetfe deſe tiuijfelinge 

—— mech neẽt als hy fept/ + bat Get geloove is 
upt 

gende dat Het ghehoor / ende het gehoor upt Gods wooꝛt. 

——— ft dat het ghelaavetaen Ber eenighe Waart 

hehe Se. Gods hangt/ ft vat het Daer op alle fier ende 
Paul. tuft, wat plaetſe fal het woort ber gantfcher 

Ffiont oe merelt geben ? Ende gier aen ent can niemant 

zÁ tmifelen/fo verre Gp weet wat Ges geloove zp ; 
Want Get moet op ſulcke vaftichept ſteunẽ / dat 

Het teghen den ®upuel ende alle Belfche liften / 

ende tegen be gautyche werelt overwonnen 

ende oer aecht blijve ſtaende. Beje vaſtic⸗ 

heyt en ſullen Wp niet anders dan in het eeni⸗ 

Bewüs / ghe woort Godts vinden. Boven deſen is het 

feunetde gen agemeyn reden / de welcke wp Bier bez 
te weten / dat God daeram 

Erie aen / algeenen peghelicken gheloo⸗ 
ighe. 

faer iſt dat deſe macht der Shemepnte „, IO 

Der ten Daer van op geſproken bebben/ vergdeleken 
de Foam Wopdt met die macht daer op DE geeftelicke 

— tpranes / (die Biſſchoppen eude Prelaten der 

bre feligie valfchelick gemacmt worden) nu bele 

boozgedzas jaren in Het volck Gods Gen felven berheben 

gehe hebben / fa en ſullen fp niet ber ober EEn comen/ 

dan Chaftus met Bellal. Pcken hebbe Gier 

niet voopghenomen te verclacen / Boe ende opt 

Wat onbehogglicker Wpfe ſy Gacr Wzecde tp: 

rannie ghebzupcht Gebben: maer ick (al alleen? 

tick Baer leere verhalen / de welche fp eerft met 

fchzútven/ daer nae oock met weert ende bper 
befchermen. Bewijle fp voor teker houden / dat 

Dt ien Bet algbemiepn Concilium is cen waerachtich 

mieten con beelt ber. Semepme / als fp dit Booz cen fandar 

neu dwalë, ment geftelt hebben / fo achten fp het ooch ſon⸗ 

per twijfel te zijne /Dat ſulcke Concilia dao den 

Gepligen Sheeſt gheregeert worden / ende dat 

{p baeromt met en conuê Dwalen. Ende deijle 
fp feltae veCaucilta regeeren / jae oock in ſtellen / 

{aa trecken (pm der Waerhept hen ſelvẽ aen / al 

wat ſo feggen datmen den Concilien ſchuldich 

ig, Sos uilen fp dan / dat onte geloove ſal nae 

haer goetduncken ſtaen ende vallen / ſoo dat alle 

bet gene dat fp op bepde zijden verordenen ofte 

mfteïten | meet vaft ende (eer zijn in onfe her⸗ 
ten: foobat Bet ghene dat fp pryſen ende goet 

mat daers achten/ moet vans ons giepzerenn einde goet ge⸗ 

haer qhez acht worden: enbe Bet gene Dat fp Verdoemen/ 

ooloft SP ons moet alg verboemt zjn. Hierentuſſchen 

tingen te meden fp artpculen DES geloofs na 
haren luſt / 

íniehen/__ ende Gode Woort verachtende / millen datmen 

wetske ur Die alfoo gbeloaue. Want nae haer ghevoelen 
COMEN en ig miemant cen Chaſten / anders dan die alle 
Keten ves hare articulen feker ende Laft bewillicht ende 

— georlooft / ten minften mer een dupſter ende on: 

ben en ze Claer ghelsove / iſt dat Gp't nier en can claerlick 
ghelaoven ; om Hat Get (gheljck fp ſegghen) in 

Vat hare 

nemen, 

Het IIII. Boeck, Fol.218, 

der Bemepnten macht ig nieuwe articulen des 
gBeloofs te fimeden. Hi 
xr Taet ons ten eerften hooren met Wat ar Ber Par 
gumenten fp bebeftigen Bas defe autonitept der VEN De 
Ghemepnte ghegheben ig:daer nae fullen Wp rertot bes 
oock ſien / hoe veel hen dae mach helpen dat fp ſcheruunge 
ban deBemepnte boortbzengBen.tDp leggen s BEE LDS 
Be Bhemepnte Beeft feer choone beloften/ Dat le 
fp nemmermeer en fal ban Baren Bynpvegam t Be eerfte 
gerlaten worden / maer fal dooz fijne Gijeeft BEWIJDE 
gelept worden tot alle waerhept, “Maer onder ften gan 
de beloften die fp plegen vooet te brengen/ zjn: De kercke 
ber bele Die alfa mel eenen pegBelichen gelaa- gongelept 
vigen menfche alg der gantfcherSemepnte ge: —— ts 
geven zijn. Want hoewel de Heere tot de fmaclf * : t- 
Apoſtelen fpyach/doe bp fepbe: Sier ic bẽ met WILDE 
u tot de volepndinge Der werelt toe, Btem/ Fe Berre 
fal den Dader bidden / ende hy fal u eenen andes aende zät 
ren bertroofter geen /te weten / den Gheeſt der ſhe Kercke 
waerhept: foo en Geeft Bp dat niet alleenlick Den mac: voer 
twaelven te famen belooft /maer each eenen aen alle eit 

veghelicke 
geloobigen 

10, 

Joari4e16e 

Baer (wackBept bekennende / hen ſelnen ſorch⸗ geroonige 
vulbichtick Binnen De palen des Godlicken gerept woz 
oort houden:op Dat fp niet terſtont van den den/ ie ge⸗ 
veelhten mech en Dial jift Dat fp na Bact eygen pa gercheee 
ghevoelen verre af wijcken:te weren/ ſoo verre oen 5 woot 
fp noch pdel zijn Lan den Geeſt / door dert welc⸗ Sods, 

Ken alleen het goede Lan Bet quade onderfchen … 

den woydt. Want ſy beliermen alle met Paulo, PVS 12e 
Dat fp noch niet en zijn tat;Het voorgheſtelde 
werck gecomen. Daerom ſoeckẽ fp meer dage⸗ 

lichfehe voortgauck te Doen / dan in haer Vel: „Pirot re 
maechtBept te roemen. Epe 
12 * gRaer fp fullen hier teghen ſegghen / dat fte antz 

Get felbe dat eenen peghelicken der Hepligen woort / 

cenfeelst gegeven Modt/ oock al gamſcheſick — 
ende volconelick Der Ghemeynte toe COCME. verwoorde 

@o ij Hoewel 

“et tegen 



Cap ò. - 

Boewel dit eenichſins fchijnt der waerhept 
gelyck te Ll — Eee 
Waer zp. God eeft wel de gave jus Geeft: 
eenen pegBelicken lede uptgedeelt op mate/ dat 
den gatitſchen lichame niet en ghebreeckt / dat 
hem wóobich 5p/alg De leden Die gaven mt ghe⸗ 
mepn ghebrupcken. Maer de vchdam der Be: 
mepute is altjts ſulck / bat haer eel gebreeckt 
totde opperſte Bolmaechthept / op De welcke 
onfe tegenfirjjderg roem. Nochtans en Wozt 
de Gemepnte daerom niet verlaten in eenigen 
—— ei —— 

ect wat haer nodich zp. Maer op dat hp 
in ootmoedicheyt ende Godfalighe matichept 

De z,ex 3. houde / ſoo en gheeft hp haer niet meer dan hp 
— — weet haer nut te zijne. Ick meet wat fp hier 
Sapiſten vock pleghen teghen te worpen / te weten dat 
ís genom? DE Ghemepnte 18 gherepnicht dooz het Badt 
rt des waters in Ber woort des levens / om dat | 
Spaute foude zijn fonder vumpel ofte fmettezende dat fp 
Epi 5.25, Daer ban op een ander plaetfe ghenaemt wordt 
Yntwoort De pilaer ende Laftichept der waerhept, Maer 
DE in De eerfte plaetfe wort meer geleert watchei 
rede, waer ſtus daghelicx in de Shemepnre werckt / dan 
ble — wat bp nu volmaeckt heeft, Want iſt dat hp 
frets nine dagelicx alle de fine heplicht/fupvert/verciert/ 
fupverhept eũ Ban metten tepnicht/ fo iſt voorwaer open: 
Dez kerrke baer/Dat fp noch ſommighe fmetten ende rum⸗ 
geopent pelen heeft/ ende Dat tot haer heylichmakinghe 
"Tim. 3, Mach wat ghebreeckt: maer be Bhemepnte nu 
153 gantíchelick geplich / ende allefmg onbefimet 

achten / wiens leden alle befmet ende in eenigẽ 
es — — pdelheyt nd — 
iſt dan waer / dat de Bhemepnte gheheplicht i 
ban Chꝛiſto: maer in Dit leven wordt alleenlick 
bet beginſel deſer heylichmakinghẽ geſien:ende 

— an ſa ĩ 
Heplighe der Heyligen haer fal waerachtelick 
ende voltomelick met (ijn heplicheyt vervullen, 
Det is oock Waerachtich dat hare ſmetten ende 
rumpelen zijn uptghewiſcht maer alſoo dat fp 
ln a — nd 

heiſtus door ſyn toecomſte fal gantfchelie 
wech nemẽ al wat noch overgeblevẽ is, Want 
iſt dat Wp bit niet toe en laten / foo fal bet ons 
noodich weſen met de Pelagianen te ſegghen / 
Dat de rechtveerdicheyt ber gheloovighen vol⸗ 
maeckt is în dit leven: ende met De Catharen 
ende Bonatiften / gheen ſwackheyt in de Gez 

ophet zac geynte te lijden, Be tweede plactfe heeft gant⸗ 
mument, ſchelicke eené anderen fin dan fp Hao? wenden/ 
foonende/ gelijck wp ergens beweſen hebben, Want als 
De peren Paulus Timocheum onder weſen ende tat Get 
ahenaemt Waerachtighe Biſſchops ampt gheleert heeft, 
bant eẽ pis foo fepde Gp : dat hp dat ghedaen heeft / am dat 
jack ende hy oude meren/ Joe hp beoogt in de Gemepu- 

Antwoozrt 

sine te te wandeld. Enbe om dat Bp niet te meerder 
Jy ſorchvuldicheyt ende neerftichept ſoude daer in 

arberden / ſoo fept hp Daer bp/bat deBemepnte 
ſelve ig een pilacr eñ baftichept der waerhept. 
Wat willen defe woorden anders / dan dat de 
waerhept in de Ghemepnte bewaert wordt / te 
Weten / Boor ben dienft Ger predikinghe 4 Gee 

———— lück hp op ef ander plaetſe leert Dat Chriſtus 
Beeft Apoſtelen / Paſtooren / ende Teeraers gez 
gheven / om dat wy niet meer en ſouden met al⸗ 
lerley mint der leeringhe ommegedeeven / ende 
van de mentehen bedragen Worhen + maer met 
De Waerachtighe hemuffe des Soons Gods 
berlicht zijnde/alle te famen camé rot de eenitz 
hept bed ghetaofs, Soo dandat de Waerdepdt 
miet en wordt in de werelt uptghebluſcht / 
maer blijft ongheſchent / dat ghefchiet an 

van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
datde Gemeynte haer ghetrouwe berwaer: 
fier is / door der weſcker arbept ende dienſt ſp 
onderhouden wordt, Maer iff dar defe bewa⸗ 
ringe ie in den dienft der Propheten / eude Apo⸗ 
fielen gheleghen/faa volchi daer unt / dat fp gez 
Beel hier acn hangt/ te meten / dat Get Waart 
Gods getrouwelick bewaert worde / ende ſyn 
ſunverhept behoude. 
13 Ende op Dat de Leſers te Beter verſtaen / 
waer in deſe handelinge voornemelick ghele⸗ deeet 
gen is / ſoo ſal ick met corzte woorden vercla⸗ den 7 han: 
ren / wat ouſe tegenftrijders begeeren / ende ghende aen 
waer in wo hen wederftaen, Bat ſy ſeggen / De fes 
dat de Bemepnte niet en can dwalen / bat dient wozt , ghez 
Gier toe / ende ſy legghent alſoo upt / te weten/ pt mt alle 
Bat fp mac gheruftelick fander waart manne Wfthet / 
len /De\uijle (p dooz den Geeft Godts geregeert en can fu 
wordt / Dat (p miet en can geboelen nach (pzez ier Das 
KE/anderg dan de waerbent/Wwat fp oock Booz enne mat 
fept,Enbe dat daerom al wat ſy Berodent/oot boo: cer 
bupten Gods woort / moet niet anders geacht — de 
woꝛden dan eẽ ſeker waart Gods, Iſ dar wo Ipsertmee 
Dat eerſt toe laten / te meten dat de Sjemepnte noremen, 
niet en cant dwalen in dinghen die tot de falic⸗ Birwaozt 
Bept noodich ziju / fas is Dit onfe mepninghe / betoonde 
Dat Get daerom ig / om Dat fp atle Baer epghen mepninghe 
wyyſheyt verworpende / haer ſelbẽ {act ban den de Kercke 
Geplighen Geeft leeren Door Gode woort, Sa Heten can 
is dan bit onderfchept tuſſchen hen ende ons, % 
Sp fiellen de autoritept der Ghemepnte Ganz 
ten Bet woort Boda : maer up willen dat fp 
aen bet Woot gebonden zy / ende en lijden nick 
dat fp daer ban verſcheyden worde. Ende Wat 
Wonder ift Dat De bzupt eude de diſtipline Chziz 
ſti onder haren brupdegom ende Meeſter ghe⸗ 
ſtelt wordt / op dat ſy altyts neerſtichlick aen 
ſhnen mont hanghe? Want dit is de Wijte cent 
wel ghefchickten huys / te weten/ dat het wijf 
ber beerfchappiedes mans ghehoofaem zp : 
ende Dit isde veghel eender wel gheſchickter 
fchoole/ bat alleenlick des Meeſters leere daer 
gehoort worde. Daerom en moet de Gemeyn⸗ 
te niet upt haer felsen wis zyn / noch upt haer 
ſelven pet bedenken: maer moet haerder Wijf 
hept een eynde maken/als hp af laet te fpreken. 
Op defe wife en fal fp geen betrouwen hebben 
op alle hare banden : maer daer fp op Gode 
Woot ſteunt / Baer en fal fp doo? gheen onghe⸗ 
toobichept vorh twjfelinghe tranckelen/ maer 
fal met groote Berfeherthept ende onbeweghe 
licke flantwaftichevt ruften. Alſoo oock op de ge heben 
groote Belofte Die fin heeft / betrouwende / fal fp bent dee 
Gebben Waer mede fp Baer gheloove mach feer geloofs enz 
Wel onderhouden:fan dat fp met en twùfele bat 8 Ke 
de heplighe Sheeſt / die de alderbeſte leptſman 7 
Beg vechten wechs is / altjts by haer is: maer 
fp fal oock mede gedachtich weſen / wat vrucht 
God wil dat Wp upt ſynen Gheeſt ontfangen. 
De Geeft (fept Gp) welcken ick tal van den Paz 
der fende /Die fal u ín alle maerhs. lepdê. Iaer 
hoe Want hp fal (fept Gp)u in geven al wat ick 
tot u gheſproken hebbe. Soo vercondicht ja 
dan / dat Wp niet anders en moeten Ban fjnen 
Gheeſt verwachten / dan dat Hp anfe verſtant 
verlichte om de waerheydt ſynder leere te ver⸗ 
ſtaen. ®aeram ſpreeckt Chepſoſtomus ſeer 

Ber Wa. 
PIftE 4. be- 

Beveſti⸗ 
ginge ghe⸗ 
daẽ unt de 
genmerc⸗ 
kinghe der 
namen ban 
De Kercke, 

Fean.16.rs 
ENDE 13. 

wel / fegghende : Dele roemen op den hepli⸗ „Stide 
ghen Bheeft : maer die peen dat haer ——— 
epghen is / Hie bedecken on te bergheefg Spiritu, 
met den gheeft, Ghelyck Cheiſtus betupehde Vaar 2,50, 
Dat Ip niet Lan hem ſelven en prack/ nm We raro 
Dat hp upt De Det fprach endeupt De Pro⸗ 
pheten : alfoo iff dat one pet Gupren het 
CuangGelium wordt onder ben naem dee 

Gheeſts 



Caps. 
Gheeſts in de hant gheſteken / dat en filler: wy 

Wom.ro:4e niet ghelooven. Want gelyck Cheriſtus be ber: 
bullinghe ber Wet ende Propheten is: alſoo ig 
de Gheeſt de vervullinghe deg Euangely: dug 

onmefeoser verre Chepſoſtomus Pu machmen ſichtelick 
en goddez verſtaen / Boe qualick onſe tegenſtryders doen / 
toos bez die tot gheen ander eynde den Geeft voorwen⸗ 
PE eek Den/Dan am leeringé die Wan DE woorde Gods 
de Papirte VErfchepdê ende vreemde zyn / onder den nacm 
upr de booz des Gheeſts aen te prſen: hoewel wy wil ou⸗ 
Eens ge Berfchepdelick met het woort Bods zijn/gelijc 
billen mac Chriſtus dat felve ban hem betupeht / als Gp 

hem ſynder Ghemeynte belooft. Het ig vooꝛ⸗ 
Waer alfao, De foberhept die de Beere cenmael 

Deutst finder Öhemepnte gheboden heeft / die wil hp 
Jonzzóe Als onderhoudenhebben. Hp heeft verboden 

pet tot fijn woort toe te doẽ / ofte daer Lan af te 
trechen. ®at is een onBeranderlick ghebot 
Gods eñ des hepligen Geeſts / het welche onfe 
teghenſtryders Willen teniete maken/ als fp 
dichten dat de Gemepnte Waat daag den Geeft 
fonder woort / gheregeert, 5 

14 Bier murmelen fp wederom teghen ens/ 
— dat de Bhemepnte heeft moeten fange din: 
Papiyten/r Qhen fot Be gheſchriften der Apoftelen toedoen / 
Dat hef noo pfte dat He Apoftelen felve hebben moeten met 
DAS Ben mont bervullen/ dat fp niet claer ghenoech 
kebet ahe- beſchreven en hadden : ende om Dit te bewiten/ 
brupck des brenghen fp voorr dat Chriſtus tot fijne Siſci⸗ 
gelehaeben pnlen gefept heeft Ack hebbe u noch vele din⸗ 
Gods door ghen te feggen die ghy nu niet en cont dragen: 
aengbebins ende deſe dinghenlegghen fp upt / Dat het zĳn 
Bien ENDE peroedeninghen ende infertinggen die (onder 
abefchuft Schauftuere / ende alleenlick doo? ghewoonte 
foude vers ende ghebruyck aenghenomen Waren. Maer 
Pag. Wat onberchaembeptig dit 4 Fck bekenne bat 
Antwoor De Bifcipelen noch grof ende onverſtandich / 

jae bynae onleerlick waren doe de Heere Dit tot 
ben ſprack: maer waren fp oock doe met defe 
traechept bevanghen / doe fp haer leere beſchre⸗ 
ven / ſoo Dat het hen daer nae noodich gheweeſt 
zp mer den mont te vervullẽ / Dat ſp in Hare gez 
ſchriften dooronwetenheyt vergheten hadden? 

Zoa. 16,13. Iſt dat fp nu dooz den gheeft der waerhept in 
alle waerhept gelept zijnde / haer leere beſchre⸗ 
ven hebben / wat heeft hen verhindert de vol⸗ 
maeckte kenniffe der Euangelifcher leere daer 

2Antwoort in vervaten / ende verſegelt te laten? Maer mel 
acn/laet ons ben gheven dat fp begeeren / laetſe 
allcenlick die dinghen toonen / die fonder ghe⸗ 
ſchriſt moeften geopenbaert warden : ift dat fp 
beftaen Dit te aengeen / foo Wil ick met Augu⸗ 
fli Wooden teghen hen handelen /te meten : 

ken 

Homil,in Dew yle datfe de Heere verfmeghen heeft / Wie 
Ioan69, van ons fal ſegghen: Bet zjn deſe ofte Die din⸗ 

ghen? ofte ift Dat het pemant beftaet te ran, 
Waer mede fal hu’t bewijſẽ? Maer wat ffrijde 

3 Ants ichte bergheefs? Want het ig oock den kinde: 
wort. ren bekendt/Dat in de Apoſtoliſche gheſchriften 

die Defe menſchen achté creupel ende half te zj - 
ne / de bzucht dier openbaringe 3p/ die de Htere 
doe den fijnen belosfde, 

Bet 6. drs Maer fp feggen: Watiheeft Chriftug niet 
gument· allehet ghene dat de Ghemepnte vero dent / 
maat,:8.17 bupten twijfelinge gheftelt/ als hp ghebiet dien 

bop? eenen Heyden ende Publicaen te achten/ 
die beſtaet daer tegen te ſpꝛeken Antmaoz- 

Antwooert de. Ten eerften / en wordt daer met ghemel- 
Det Ban be leere / maer De authozitept der ſtraffe 
Wordt Haer alleenlick bevefticht om de ghebre⸗ 
ken te beteré/ op dat de gene Dre vermaent ofte 
gheſtraft zijn/ niet en beftaen hen ſelven tegen 
bet oogdeel der Gemepnte te ſtellen. Maer Get 
ig wonder Dat defe boeven foa onbefchaemt 

2. Ant⸗ 
woozt, 

Het III, Beeck, Fol.219. 
zn / dat fp ſulcke oxdeninge verlatendey niet en 
wyihfelen upt deſe plaette haer weeetheyt te gez 
bzupeken. Want wat fullen fp ten epnde daer 
upt beflupten / anders dan dat de eendrachtic⸗ 
Best der Ghemepnte niet en iste verworpen / 
Die nimmermeer anderg dan in de acrdepdt 
des woorts Gods gheleghen is? Sp legaten: 
Men moet be Ghemepnte Baosen. Wte bere 
ſaeckt datt Want fp en oordeelt niet anders dan 
upt des Beeren boort, Iſt dat fp pet meer 
epſchen / ſoo moeten fp weten dat deſe woorden 3. ores 
Chꝛiſti hen geen boordeel en daen. Ick er moet woort. 
oock daerom niet te ſtrtgierich fchönen / om 
Dat ick Dit ſoo ſterckelick houde ſtaende / dat bet 
der Bhemepnte niet gheoorloft en is eenighe 
nieuwe leere/ dat is / pet meer leeren / ende alg 
Gods wille vooꝛſtellẽ / anders dan Dat de Beer 
te dDooz fijn woort gheopenbaert heeft. Want 
be berftandige menſchen fien mel wat grooter 
perdchel het zy / iſt datmẽ de menfchen eenmael 
foo Beel rechts toe laet, Sp fien oock Wat groo⸗ 
ter een oorſake men den godlaofen geeft aur te 
fchimpen ende ſpotten / iff batmen ſeyt dat het 
ghene dat de mentchen verordenen / moet ouder 
de Chriſtenen aheacht Worden ghelck of het pe 
upt Gods weande quame, Boven deſen / moet⸗ soort, 
men oock aenmerchen dat Chriſtus nae ghele- smat 5.125 
genthept 1jns tits ſprekende deſen nacm geeft 
ben rade ofte vperſchare / op bat fac Diſcipu⸗ 
len namaels leeren de Geplighe tfamencominge 
der Bhemepnte in cere Houden. Iſt Dat Wp 
onfen tegbeftrjderen Willen gelooven / foa 
faude cen pegheliche ffadt ende dory de vrphend 
hebben nieuwe acticulen te fmeden, bet 6 Be erempelen die fp ghebrupcken en Hebei 
boen ben gheen voordeel. Ápteggherdat de Hoorgacde 
Kinderdapp niet foo ſeer en is upt cen openbaer fefte argus 
woort Bode / alg upt de o2deningde der Ghe- Wed En 
mepnte gecomen. Maer Get ſoude een ellendi⸗ noop is 
ghe uptblucht weſen / waert dat Wp om Den doo: her hee 
kinderdoop te befchermen / bedwongBen Waz: (KDE, ende 
den tot de bloote autozitept der Bhhemepnte te zer kerekzr 
vlien: maer het fal op eẽ ander plactfe* genoech int gebeupe 
gpenbaer worden dat het Geel anderg ig. Wef- Shecomens 
ghelycx dat (p ong teghenwoypen/ Dat het ner- zinghe van 
agens in de Schziftuerc en is / dat in het Nice⸗ dar geldcke 
niſche Concilium gheaardeclt is / dat de Soane de Ka 
is van Der ſelber fubftantie met DE Dader:daer vee aoons 
in doen fp den Daderen groot onrecht / ghelzck met den 
of fp Arrium lichtveerdſchlick verdoemt had⸗ Bader. 
ben | omt dat hp niet en heeft willen in Baere Defesvoerr, 
woorden ſweeren / Gaewel hp die gantſche lecre 
beleet / die in de Prophetiſche ende Apoſtoliſche Antwoot 
boecken berbaet is. Ick beſenne dat Die felipe OP ber taet⸗ 
woort / m de Scheiſtuere met enig. Waer de⸗ Bie. 
wijle Baer fa dickmael betuycht wort / dat Daer ende zo, 7. 
ee cenich God is eñ weberam Chꝛiſtus fo bic: E95 
mael glenaent wordt De wacrachtigge eeuwi⸗ An 20e 
abe God / een met dert Dader/wat doen de Daz zoa. voz0, 
bers deg Picenifchen Conciliums anders dan ende ray. 
Bat fp ber natuerlicken ſin BersSchaifruereeen- Tie 175, 
voudelick berclarent Ende Thedoritus Vere nic Eccieh. 
haelt / Dat de Kepſer Conftantinug heeft m Get 
begin des Conciliums aldus ghefpraken : Ald 
Wp van Godlicke dingken diſp interen / fo moe⸗ 
ten Wp he leere bes heplighen Geeſts Deo? var 
of hebben, Be Euangcliſche / ende Apoſtoli⸗ 
che/ende Piophetifege baechen/geven ons den 
wille Godts claerlick re kernen, Macrom laet 
ons den twiſt aflegghen / eyde upt de wosrden 
des Gheeſts verclatinghe der vraghe nemen, 
Daer en Was Hoe niemant Die tegen deſe Bep- 
ligBe vermanunghe ſprack. Niemant en Heeft 
Daer tegen uptgenomÊê vat de Gemeynte mach 

Ong ij ban 

| 



Cap, 9, 
van den haren wat Baer: toe ſtellen: ende dat de 
Gheeſt niet en Geeft alle dinck den Apoſtelen 
gheopenbaert / ofte pmmerg den nacomerente 
kennen ghegheven / ofte pet fnlchr. Iſt Dat Get 
Waerachtich ig dat onfe teghenſtryders willen 
ſeggen / ſoo heeft ten eerften Conftantinug verz 
heerdelick ghedaen/ Dat hp der Gemepnte haer 
macht heeft antnomen: ten anderen / is het een 
groate onghetrouwichept aller Biffchoppen 
ghewee ſt / dat daer niet een en is opgeftaen om 
de bryhent der Gemepnte te befchermen:want 
alfoe fwijahende/ hebben fp get recht der Ghe⸗ 
mepnte verraden, Maer dewijle Cheodoritus 
verhaet dat fp gheerne Gebben aenghenomen 
dat Be Yepfer fepde / ſoo iſt openbaer / dat deſe 
nieuwe leere doe gantſchelick onbekent was, 

Het ix. Capittel- 
Van de Concilien ende haer autoriteyt. 

N? of wp fchaon hen alle dinck toe lieten / 
Dat ban de Ghemepnte baosfept ig : faa en 

Bebe. fullen fp nochtans oock niet elf alfoo veel gez nen tnt ber wonnen hebbe Want al Wat van de Gemepnz 
dediginghe te gheſeyt wordt / dat brenghen ſy terftont op — der De Toncilien / om dat die nae haer mepninge de Beeke mm Gemepnte afbeelden. Bae bat fn foo Bartmee: het vaor⸗ kichlick ſtryden om be macht der Ghemeynte / rete dat en boen fp om gheen ander oorfake/dan ont helpen ve DET Paus ende fijnen dienaren toe te fchzijven Zapiten al wat fp conmen Gehouden, Maer eer ich defe gheenſins gueſtie et te —— — — 

„int corte twee dingẽ ſeggen. en eerften/dat ic — bier ſal den toom ſeer cort hauden/ fa dat ic den Bemelicke teghenſtr yderen niet en fal ichtelick pet tae lac 2- 

Pitge/waer 
in bewefen 
Woet door 
Eenigbe be z 
QUAME rez 
Bhels / wat 
ende hoeda 

Die fes 
voortghe⸗ 
brachte bez 

lien minder achte dan het betaemt, Want ick 
Goude Die van herte in eermeerdichept /ende bez geere Dat fp bp alle menfchen Baer eere Hebben, Maer hier 18 eenige mate te hauden/ te meten) 
Dat Chriſtus niet ontnomé en worde. Nu is dit bed tid Cheiſti vecht/ dat Bp de Overfte zp mm alle Lanz bebaozen te Cilien/enbe geenen menfche tat eene medegefelle wefen, en hebbe in defe weerdichept. Ende ick ſegghe / 
Dat lyp dan eerſt He overſte it 
fche bergaderinghe door fijn woort ende Geeft 
regeert. Cen anderen / Dat ick DE Concilien niet 
fa veel toe en late al& onfe tegenftrijders begees ten/Dat en Doe ick niet gelijck of ich de Loncí- 
tien vreeſde / ghelyck of fp haerder 1ake ghelijck 
gaden/ende onfer fake tegen waren. Want ge⸗ 
ick \up om onfe leere balcomelick te bewÿiſen / ende het gantſche ad dom omme te ffooten/ 
obervloedichlick ghenoech ghewapent zijn met 
Gods wooꝛt / ſoo dat het niet fcer naodich en zp pet meer te begeeren: alfao hebben wp oock tot 
bepben defe dinghen ghenoech in de oude Con- 
cilien/Waert dat Get naodich ware, 

Dan waer 2 Haet ong nu ban De fake felve ſpreken. Iſt de Zanelis datmẽ m de Schriſtuere foecht wat autopitept content De Concilien Gebben ſoo en ig baer gheen claer: 
hebben, der belofte dan ín deſe Woorden Chrfti : Waer 
Mat.ab.ꝛo twee ofte drie vergadert zyn in mijnen naem/ 

Daer Ben ic midden onder hen. Waer ditig alfoa 
wel vã allerlep clepne ende particuliere verga⸗ 
deringe / alg ban cen algemepn Concilium ghe⸗ 
ſprokẽ. Nochtans en is daer im bet gefchil niet 
ghelegheu: maer in De conditie bie daer bp ghe⸗ 
ſtelt wordt / te meten / dat Cheiſtus Ban fal cerſt 
midden in het Concilium weten / if dat Het in 
fijnen naem bergadert wordt. Baerom of onſe 
teghenſtrders fchaan bupfent Cancitien der 
Biffehoppen vaortbrenghen / foo en ſullen fp 
Daer door niet winnen! nach en fullen ons niet 
maken te gelooven bat fp feggen/ te Weten/bat 

ten/Dat en is niet daerom Dat ick de audeloncis B 

/ ale hp de gant: fi 

Van de uytwendige middelen der falicheyt, 
hare Concilia dao? den Geeft Godts getegeert 
worden / ten 3p bat fp cerft bewzhſẽ dat fp in dẽ Te weten? naem Ehzifit berfamelt wo den. Want alfoo GPi 
wel connen De godlooſe ende baofe Biffchoppen me verga tegen Chriſtum vaet houden / als de goede ende dert wordẽ Godfalige m ſhnen vaem Hergaverk. Dan defe 
fare hebben wp claer bemijs in vele o2deningé 
ende infettingen Die van fulcke Concilien geco⸗ 
men ziyn. Maer hier ban ſullen woe bier na hã⸗ 
belen. 2u antwoorde ick alleentick met eenen 
woorde / te weten / dat Chriſtus niet en belooft 
anders dan den ghenen die in ſynen naem ver⸗ bib de gaderen, Paerom lact ons fien wat hek zp/ in onsen tee 
Ben naem Cheiſti te vergaderen. Ich verfahe Hunts 
dat bie in den naem EChaufti vergaderen / die het ende gti gebot Bode /dwelck verbiet den moordedBong Twee 22 
pet af ofte toe tedoen / verwoꝛpende/ nae haer 
epgen goetduncken odineren wat fp Willen : 
ende met de Schꝛiftuere / dat is / die den cenigen 
regel der bolmaechter wijf hepd niet te beden 
znde / upt haer epgen haoft pet nieug dichten. — 
Doorwaer dewijie Cheiſtus niet beloof: en tich kentee 
beeft ín allerlep Cancilien te zijne / maer heeft ken va met 
Die Concilien / in de welche bp wil zijn/met een —— 
ſonderlick merch aheteeckent/ om daer Dao de 
oprechte ende behoozlicke Concilien van de anz 
dere te onderfchepden : heten betaemt ons niet 
deſe onderfchepdinge te verwachten. Dit is het 
Verbondt dat Godt voartijden met de Heuitiz 
fche Peiefteren gemaecht heeft / te weten/ dat 
fp fouden upt ſynen mont leeren, Bit heeft hi maar, 
altjtg ban de Propheten geepfcht:Wp fien dat 
bp deſe Iet oock den Wpoftelen gheftelt beeft. 
Die dit berbont fchenden / die en gheweerdicht Mat, 28. 

od noch de eere des Priefterdboms/ noch eeni= *°- 
ghe autozitept telaten. Waet de tegenſtrÿders 
mp deſe knoop ontdoen / iſt dat fp Willen mijn 
geloave / der menfchen infettingen ſonder Gobe 
Woost dienſtbaer maken, Tegenwor⸗ 
3__ Pant dat fp mepren dat de waerheyt in de pruae/in ve 
Gemepnte niet en blijft / ten zp dat fp onder de be en 
Paſtooꝛen zy / ende dat de Gemepnte ſelve niet waerbept 

upt den ou hadde. Ende van de Paftoozen fpreccht hp al- den Terras 

naenu hoewel ichfe niet gefonden noch gebaden 
en hebbe. Ende op dat wy't niet te lanc en ma⸗ 
ken/fipne woorden berhalende / men leſe wat hy 
in het gantſche drie ende twmtichſte / eude vier⸗ 
tichſte Capittel geſchreven heeft. Ende te dien 
ſelden tijden heeftſe Ezechiel niet fachtelicker 
gehaudelt. We opzoerige bergaderingGe (fept 
hy der Propheten is midden in hacr / gelijck 
gen lecu die brieſcht ende roof kinde 

e 

Ezec. 22. 25 



Cap. 5, 
ſters hebben mijn Wet gheſchent / ende mijn 
heylichdom outdeplicht : ende en Hebben gheen 
onderichept gemaeckt tuſſchen het heyligẽ ende 

_ onBepliaBe/ etc. Dierghelicke clachten zyn al⸗ ep 
onmie in de Propheten / ſoo datmen daer gheen 
dinck ſoo veel en vmdt. 

Antwodrt 4. Nemant mochte ſegghen dat deſe dinghen 
npt de men moghelick onder de Ioden plaetſe gehadt heb⸗ 
wenEeftt ben/maer dat onfe tijden vry zyn ban fa gront 
tn voosfent een quaet.Och of Dat waer ware: maer de hep: 
isdat onfë ighe Geeft heeft vercondicht / dat het faude ane 
tor van 104 per mefen : Want de woorden Petri zijn claer 
en Genin +Belück(fept hp) onder Het Iſraelitiſche volck 
en fal ven Valfche Propheten gheweeſt zn : alfa ſullen 
welsk voc onder u valſche Teeraers wefen/ de welche 
Bet.a. ſuflen verderffelicke ſecten in beengen Diet ghy 

hae hp vercondicht bat Daer ſtaet perijchel te 
comen/niet ban den gemepnen man / maer Lan 
de gene Die Ben (elven als Paſtooren ende Lee⸗ 

Matth. z4 raers uptgheven. Boven befen hae dickmael ig 
1.ende 24, Get Ban Cheiſto ende fijne Apoſtelen voorſept / 

dat ber Bemepnte font groot perijckel van de 
Paftoozen te comen? Dae Paulus bewijft opé- 
baerlick / dat de Antichryſt fal inden Tempel 
Gods ſitten. Waer mede hp te kennen gheeft/ 
Dat die grouwelicke cllenbichept daer Lan hy 
ſpreeckt /Van niemant en ig te verwachten / an⸗ 
berg dan Van De ghene Die alg Paſtoozen m De 
Ghemeynte fullen fitten. Ende hp beft op 
eẽ ander plaetfe/ dat de beginfelë fulckes groo⸗ 
ten quaets nu Booz de Deure zijn. Want als hp 
deEphefifche Biſſchoppen aen ſpꝛeeckt / fa fept 

Acto.o.i9. Bp: Fet Weet Dat na mju afſchepdẽ ſullẽ grij- 
pende wolvẽ tot u in comen/ De welcke De kud- 
de niet en ſullen paren. Ende upt u ſelven fullen 
mannen epftaen / bie verkeerde dinghen fullen 
ſpreken / om Die Diſtipulen afte trecken achter 
hen. Wart grooter Lerdo ventheptig daer mo⸗ 
ghencomen onder De — in deſen lan⸗ 

Beveſtigin dhen tijt / dewyle fp in ſoo corten tjt conden fo 
ge genome ſeer veranderen ende verkeeren? Ende op dat ic 
ban eremz nief veel papiecs én bulle met langhe verhalin⸗ 
Beits tet ger Wp wortẽ door erempelé bpna aller eeuwẽ 
allen tijven vermaent / dat de waerhept niet altts en wort 
—— inden ſchoot der Paſtooren bewaert / ende dat 
son, ooch be gefonthept dee Bhemepnte niet altĳjtg 

in der Paſtooren regiment gelegen en ig, 3 
Een voor⸗ S,. Nochtans en moetmen onfe woorden niet 
cominabe alſos nemen / ghelijc of ick De autozitept Her 
van een te⸗ Paſtoorẽ wilde alomme ende Licht beerdichtick 
Ber mater trancken. Ge vermane alleenlick dat wp moe- 
sendeeë wel ten tufichen be Paſtooren een onderschept ma⸗ 
— ee ken / op Dat Wp niet terſtont en denchen bat die 
Ae gers Alle Paftoozen zijn / Bie Paſtooren ghenoemt 
dersen sjun worden. Be Paus met de gant {che kudde ſn⸗ 
Die haer ber Biſſcheppen / handelen ende wenden alle 
uptgeven, Dinghen na haren luft/om gheen ander vorſaue 

dan am tat fp Paſtooren ghenaemt worden / 
hoewel ſy de geyoorſaemhept des woorts ver⸗ 
worpen hebben / ende hierentuſſchen arbeyden 
fp om ben menſchen wijste maken/ dat fp niet 
enconnen Bau het licht der waerheyt Lerlaten 
oden /dat de Geeft Gods eeuwichlick in hen 
blyft:dat de Ghemeynte in hen ffaet/ ende met 
ben fterft. Maer dut is ghelyck of de Beere nu 
gheen oordeel meer en hadde / om De werelt he⸗ 
den met De ſelve ſtraffe te ſtraffen / daer mede Gp 
Booptijden De ondanckbaerbept des Ffraelitiz 

ſchen valey ghewroken heeft « te Weten /de Paz 
ſtooren met Glinthept ende onverſtandt flacnde. 

Zach · i2.4. Beffe (eer dwaſe menſchẽ en verſtaen ooc niet / 
dar Mp het ſelve liet finger dat die andere voor⸗ 
tidentogueu/ doe fp teghen Gods woort ſtre⸗ 

FReren8,1 Den Pant de panden Zeremie hebben hen fel- 

8 Theſ. 2. 4. 

Hee IIII. Boeck, Fol,225, 

ven aldus teghen de waerheyt gewapent / ende 
efept: Come / ende taer ong gebachren tegen 
emiam bedencken: want de Der en fal niet 

bergaen Banden Pꝛieſter / noch de raet van den 
wyſen / noch Ber waart Ban den Propheten. 
6 Bier vpe can men lichtelick ant woorden op Be 5; Te⸗ 
dat ander Lan de ghemepne Concilien. Men cu En Zeg 
can niet verfaen var de Joden cen waerachte Bentrnae 
ghe Gemepnte ghehadt Hebben order De Pro⸗ Lonctien 
pheten, Badde men doe een gemepn Concilium Aad 
berfamelt upt De Priefters/ / wat een ghedaente mie ans 
der Bhemepnte (ude dat gemeeft hebben WDp der fits niet 
hooren Wat Bod met eenen ofte twee Prieſte⸗ en_ machte 
ren/maer der gantſcher oxdẽ vereandictje, “Be Ee 
Priefters (fept hp) fullen verfchricken / ende De maer in de 
Pꝛopheten fullen vꝛeeſen. Item / + De Wet ſal niet weers 
ban De Prieſters vergaen / ende de vaer van De Dekt hee 
Ouderlmgen, Gtem/+®e macht fal u voor een worpinathe 
gheſtchte wefen / ende dupſterniſſe voor een wet fomari 
raeiſel / ende de Donne fal over de Propheten Sentro 
onder gaf /ende de dach fat over he berdupftert eerrteticupt 
worden / ett. Del gen / hadden doe alle Die ſulcze dert onder 
in een Concilium vergadert geweeſt / wat geeft Fea 
faude haer vergadermghe gheregbeert hebbent port. 
Dan deſe ſake Hebben wp een ſchoon bewiys in Zere. 49. 
Dat Concilium dat Achab vergadert heeft. Tr, 
Daer waren Lier hondert Propheten. Maer 
dewijle fp met gheen ander voornemen verga⸗ 
dert en waren / dan om den Godloojen Coninck 
te pluymſtrycken: fa wordt de Satan banden Aeg. rus 
Deere ghefonden/am een leughenachtich gheeft 22. 
te zijne in haerder aller mont. Daer wordt de 
waerbept ban Gen allé verdoemt / Micha wort 
oop cen ketter verdoemt / gheſlaghen / in de gez 
vanckeniſſe geworpen. Alſoo iſt dock Jeremie 
ende oock andere Pyopheten gheſchiet. 
7 

niet Dat alle Concilien te verdodemen erde alte [AS smid 
Gare ordeningen te berkuorpen zijn, Maer Gier az ze nem, 

Oo üij mach 



Van de uytweudi ghe 
mach wederom pemant ſeggen / dat ickſe te feer 
vernedere / ſoo dar Het eenen pegbelicken vry zp 
aen te nemen ofte ze verworpẽ Bat de Eoncilia 

nd berosdent hebben, Ich ſegahe geen / maer ſoo 
Bdertehene Wanneer pet voertgebracht Wort bat in cenich 
ghemaectt Concilium verordent is / fa Wil ick darmen ten 
otE/ Date eerften neerftichlick acnmerche/te mat tijde dat far eriet Concilium 3p gehouden geweeft/ om wat oz: 

_ men/fo ber ſake ende tat watepnde het zp ghehauden ghe⸗ Wweeſt / ende mat menſchen daer in geweeſt zyn. 
— Cen anderen / datmẽ Bat five datnen handeit/ 
Schriftue⸗ nae den regel der Schriftuere onder ſoecke: ende 
ten over €€ Dac op ſuſcke wſe dat de verordeninghe dert OE Conciliumg haer cracht hebbe / ende zp alg een 

voordeel ende waerfchouwinghe /maer nocp- 
tang de voornoemde onderſoeckinghe niet en 

Nadat ge⸗ verhindere. Och of Die wife ban eenen peghe- 
tupgeufje kicken onderhoude worde /die Vuguftinus leert uguſtuu. in bet derde boeck tegen SParinianum. Want 

als bp defen ketter die van De verorden ingé der 
Concilien ſtreet / wilde met copte woordẽ Duin: 
ghen / heeft hp albus gheſproken: Ack en moet 
whet Nicemſche Concilium / noch afp mp het 
Breminenfche tegheworpen / om daer upt te 
gazdeelen cer De fake onderſocht zp: Ick en ben 
miet gebonden aen De autozitept des Ariminen⸗ 
fchen Conciliums / noch gho aen de autozitept 
des Niceniſchen Conciliums. Laet ons reden 
tegẽ vedé ſtelle / eñ de (ae handelẽ met de auto⸗ 
vitept derSchꝛiſtuere / die noch u noch mp epgẽ / 
maer ons bepbe gemeyn zyn. Aldus ſouden de 
Concilien haer behoorlice majeſtept hebben: 
maer hierentuſſchen (ande nochtans de Schꝛif⸗ 

je tere in de opperfte plaetſe zijn /op dat alle din: 
gen harẽ regel onderwagpen wordé. Aldus nez 
men wy Die oude Concilien geerne aen/ ale het 
Hiceniſche / het Loneftantinepalitaenfche, het 

hraenfcye eerſte Epheſiſche / herc halcedeniſche /ende dier⸗ 
endeEpber ghelicke Die ghehouven zjn om dwalinghe te 
Sinifchejecte mederlegghen / Wp houden de ſulcke Loop eer: Concilien. 

Cap.9, 

Evenpe 
haer bä zijn 
het Niceni⸗ 
fche/ Con: 
ſtantinopo⸗ 

geloofs aengaet: want fp en vervaten niet an⸗ 
Bers dan De ſupver ende recite uptlegginge der 
Scheiſtuere / de welche die heplighe Baders 
door gheeſtelicke mijthept gevoecht hebben om 
de Bpandé der Religie / die doe op ffondé / te we⸗ 
Berftaen, Wp fien dock in ſommige Later Con: 
cilien een waerachtige begheerte ende neerftic= 
Gept tat Godfalighept / Item clare teeckenen 
des berftants / der leere ende boorfichtichept, eek Maer ghelyck bpna alte dinghen plegen erger 

Conciten tE worden / alfoa machmen in de laetſte Conci- 
falen bets lien ſiẽ hoe wijt dedBemepnte is ondertufichen 
WEE Gan de ſupverhept Dier gulden eeuwen afghez 

weken. Ick en twijfele aock niet dat oet in Die 
verworpen tijden ſommige goebe Biſſchoppen 
zijn in be Concilien gheweeſt. Maer dat ig gez 
ſchiet / ggelyck be Traamfche Raetſheeren banz- 
tijden ſelve beclaecht hebben / dat het m haren 
vaet gefchiede, de weten / Dewijle de fententien 
ghetelt ende niet ghewegen en Mapden/fa moez 

Die tegẽ⸗ ſte het befte Deel dicmael ban bet quaetfte over⸗ 
ftehdende womnen word. Sp hebben voorwaer bele onz falen Hen Goddelicke fententien vaortgebracht. Waer het 
te vereem. EN is niet noodich ban allen ercmpelen baopt te 
gen: eg die beenghen / eenf deels om dat het ſoude Veel te twaecher: Tanck moyden/ofte eenfoeels om dat het andere 
Gons ober fan neerftichlichk gedaen hebben/datmen niet en 
ten comen/ ran Beel meer Daer tae Doen. 
amen" 9_+Doart/mat fal ic de oncitien verhalẽ die welcke daer Met anberedoncilien ſtryde? Nemant en maet 
bäsún berz nap Bier oock teghermorpen/dat ban de Conci⸗ fesenden/ üen die tegen malcanderen ſtryden het een niet 
—— oprecht en zp Want waer upt ſullẽ wp dat 002: 

weerdich ende heplicht foo veel dearticulen des 

middelen der falicheyt. 
Deelen? Te weten/ (ghelck ie mepne) om dat Wp ſullen upt de Scheiftuere oordeelen / dae het gere bat Daer in Beropdent ie, niet rechtſinnich Enis, Want dit is de ſeker Wet / waer mede menfe can onderfchende, Het is nu ontrent nee ghen hondert jaer / ar het Conciiium te Eon- ſtantinopolen onder den Viepferleo vergadert / gheoordeelt heeft /-Dat de beelden die in de Nerc⸗ ken waren / moeſten afgheworpen ende ghebro⸗ ken worden. Weyntch daer nae heefe her Nice⸗ niſche Concilium / dwelck Irene des kepſers moeder tot fpijt vergaerde / derordenmt⸗ datmen de beelden ſoude wederam oprechtẽ Welck van defe bepden fullen tp voor ten recht Concilium bekennen· et laetſte Beeft int gemepn de over- 
bant ghehouden / dwelck den beelden beeft in de herchen plactfe ghegheven. Maer Auguſtinus fept/ dat ſulex niet en can geſchien fander over: groof perijchel Der afgaderie, Ei Epiphanius Die boor Dien tijt was /ſpreeckt veel ſtrenghelic⸗ ker want bp ſept / dar het ongtaortoft en grou⸗ welic is / datmen beeldẽ fiet in Den Tempel der Cheiſtenen. De ghene die alſoo geſproken heb⸗ ben / ſouden dte Dit Concilium boa goet achté/ waert Dat fp beden leefden $ Gt vat Get wracr- achtich is Dat de Wiftozifchrijvers verhalen / eñ bar in de handelinghen des ſelven Contiliums gheſchreven ſtaet / faa en zyn niet alleenlick De beelben/ maer oock de eeringe Ber beelden / daer acnghenomen geweeft. Bet is voerwaer open: baer/ dat fulche berosbeninghe ig van den Sa: tan ghecomen Ende mat fullen wp feggen/dat fp de gantfche Schriftuere vervalicBende ende berfcheurende/be wijfen dat ſpſe befpat hebben? Wet welcke ick boven genoech berclaert hebbe, Doe bet zy / de Concilien die tegen malcanderen contrarie ende oneens zijn/en fullê mp niet an= ders cannen fchepden / Boemel daer vele futche geweeſt zijn/ten zp dat mpfe alle met de weech⸗ ſchale aller. menfchen endeEngelen/dat ig met ods woort onderfoechen.UIfa nemen Wpbet Itemdes Ehalrebomtche Concilium aen / ende verwar Cdateeno- pẽ het tweede Epbefifche/ om dat de Godloof- —— ept Eurichi ret in heveſticht mert / de welcke per tatie het Chalcedonifche verdoemde, Bet aopdeel dee Grfchen fet fake en hebben die heplige marmenniet ghe⸗ EO nomen/anders ban upt de Schriftuere + ef ap ums. volghenſe in onfe oozdecl/op fulcke conditie dat Gode woort / het melcke hen Baar ghelucht heeft / ons ooc voor luchte Laet nm de Papiften oock gaen/ ende nae haer ille roemen / dat de bepligbe Gheeſt aen haer Cancilicn ghebonden 

ende ghehecht is. 
10 ewel oock in Die ontfte ende 
Cancilien is oock ci \mat 
die mannen doe daer teghenmaaich / hoewel ciliet wat fp gheleert ende voorfichtich waren/ nochtans met De teghen oordige (aken becommert ende gehad heb⸗ belaſt zijnde / vele andere 

eis 
gheusmen 
Ban het er⸗ 
empel deg 
Conttan:rz 

uopolitaen⸗ 
ſchen ende 
Niceniſchẽ 
Concili⸗ 
uus, 

Exrempel 
— bier ban {ru ofte om Dat fp heel te ſeer beweecht ware, Dan vn in Ee 

Waer de Bif 
fchopven 

ende 



Cap.9, 
enbe ín de eendrachtichept ber gener Die am te 
gien Arrium te firijden /Daer geconten Waren / 
feer veel gheleghen was:ſo hebven fn nochtans 
in ſulcke groote peryckel gheruſt zijnde, ja ge⸗ 
wek of fp alle gheftadichept / matichept /ende 
menſcheliekheyt vergheten hadden / den Looze 
ghenaemden ſtrjt achter latende (ghelyck of fp 
met voorghenomen wille hadden gecomen gez 
weeſt om Arris Brientfchap te bewjfen (begon 
nen malcanderen met ouderlingen twiſt te bere 
ſcheuren / ende den ſtrjt tegen malkanderen te 
Wenden /welcken fp behoorden teghen Arrium 
te bewegen. Baer worden fchandelicke laſte⸗ 
ringen gehoort / beſchuldinghen geſchreven / 
ende daer en ſoude des twiſts gheen epnde gez 
eeft hebben / tat dat ſy malkanderen te niete 
ghemaecht hadden / hadde de kepſer Conſtanti⸗ 
nus dat niet verhindert / de welck weygerende 
over haer leven een Kichter te zijne / heeft ſulcke 
onmatighe ongheſchicktheyt meer met laf Ban 
met firaffe gebetert. Iſt niet wel der waerheyt 

_ ghelijch Dat de ander Concilia die daer nae gez 
volcht zyn / oack in Vele dinghen ghefeplt heb⸗ 
ben $ Bet welcke niet noodich en is met bele 
woorden te bewijſen: Want iſt dat pemant He 
handelinghen wil douzlefen / die fal daer bele 
ſwackheden Linden /op Dat ici niet fwaerderg 
en ſegghe. 7} 

Een ander rr Ende Keo de Roomſche Paus en twijfelt 
grenpe/n niet Ben Chalceaonifegen Eancilio/ het welche 
Borifbe Gp bekent rechtſinuich in De eere te zijne ject: 
Spnode/ miericheptende roekelooſe lichtveerdicheyt op 
die deo, A0 te leggen, Ps en ver ſaeckt niet dat Get cen op⸗ 
pen rented vecht Concilium mag: maer hp betupeht opẽt⸗ 
bror enne lick dat het dwalen mochte. Ick fal moghelick 
prvebachte fchinen ongzeſe chicktelick ende onbeguamelick 
Beene, ge doen As ick arbepde om fulcke dwalmgtjen 
tut, te beij enshewijle onſe tegenſtryders belijden 

pat de LConcilia maghen Dwalen in dinghen bie 
tor de faliegept niet noodich en zijn, JRaer defe 
arbept en ig niet te vergheefs. Want hoewel fp 
bedwongen zijnde / dat wel met den mont bez 
 den/nachtans als fp alle verordeningẽ aller 
Eoncllien / in allerlep ſakẽ (onder eenich onder: 
fchept witten alg een ſeker woort des hepligen 
GBheefts ong inde hant ficken / (aa epfjchen. ſp 

Waertoe meer dan fp in het Begin aBefept hadden; Wat 
er, Willen fp als fp alfa ſuden / ander dan dat de 
terende ge Concilia niet en connen dwalen: fte iſt dat fp 
teek: boort dwalen / dat het nochtans nic: geoozloften is 
gbegaelt, De waerhept te fren/maer datmen de dwalinge 

moet flatterẽ? Ick enn wilniet anders bewiſẽ / 
dan datmen daer unt can verſtaen / dat de hepli⸗ 
ghe Gheeſt alſoo be Bodſalighe ende-heplighe 
Toncilien gheregeert heeft / Dat hp daerentuf: 
ſchen hen wat menſchelicx liet gheſchien / om 

‚ Dat Wp niet te feer en foudé op menſchẽ betrou⸗ 
Boite sr. wen Dit genaelen is Heel beter Han het gevoe⸗ 

OPT fen Gregor Nazianzewi / te wetẽ / Dat hp nopt 
gheen goet eunde gheſten en heeft ban cenich 
CToncilium. Pant die ſept opentlick / dat alle de 

‚ Concitien/fonder oock eenich upt te nemen/eert 
guaet epnde gehabt hebhen/ende die en fact hen 

Even vie DOC niet Veel autoritents. Het en ig nu niet noo- 
fatmen oac Dich datick Lan de Concilien eens lants noch 
bar oe pie, Bpfonber (peeke:want upt de alghemepne Con- 
binriate cilien machmẽ mel lichtelick verſtaen / Boe veel 
Toncilien autogitept oock de andere moeten Gebben om 

articulen des gelaofst te maken / ende allerlep 
leere aen te — Dapiſten ſ 

Wtvluchet 12 Macr als enſe Papiſten fien dat alle de 
der Dopfté Dingen Daer mebe fp haer ſake betchermen/feer 
Beberzers, [AC zin /Nao comen fp ten epnde tot die upter- 

ſte ende ellendige uptvlurht/te weten / Hoewel 

Het III, Boeck, Fol 22 Ir, 

pPheten/ oz 
bermits 

geeften fat 
beproeven / 
eft die blin⸗ 
der niet na 
olghen. 

t Matt, rs, 
lo, 

germanen, u 
13 Bewile wy bemeten hebben / dat der Ger deer kel 
mepnte geen macht gegeven ent is / om nieuwe pitteis/ va 
leeringe oja te richten : oa laet ons nu ſprcken 3E Macht 
van de macht die de Papiften Baer geven in de aensrert 
uptlegginge der Dehriftuere, Wp bekennen de. uottegz 
vdorwaer geerne / (oa Wanneer Ban eenigen Zirabe der 
artichel des geloofs twift comt / Sat dan geen eelt rf 
beter nach fekerder middel eni / dan datmen 
cen Concilium verfamele ban waerachtighe 
Biſſchoppen / om Baer Dien artijchel / am den 
welcken twiſt ie/teonderfoechken. Want fulch 
een verclaringe (al Beel meer te achten meten / 
in Be welche De Paſtooren der Gemepntecenz 

drach⸗ 



Cap. 9, 
drachtichlick den naem Bode aenaBeroepen 
hebbende / eens geworden zjn / dan of cen yege⸗ 

lick bpfonber te hups fuicke verclaringe vonde 
ende deu volcke leerde / ofte wepnige menſchen 
Die maeckten. Boven deſen alg de Biſſchoppen 
bp een vergadert ziyn / daer connẽ fp bequame⸗ 
licker int ggemepu raetſlaghen / Wat ende op 
wat wife ſy moeten leeren / of dat be verſchey⸗ 
denbeyt geen ergeeniffe ca make. Cen derden / 
leert Paulus defe wujſe / am De leeringẽ te oor⸗ 
Deelen, Want alg hp eener pegelicker Gemepn⸗ 
te toe gheeft /Dat fp be leeringen fal onderſchep⸗ 
den / ſo bewyyſt hp wat orden men moet Gouden 
om ſware ſaken re handelen / tc weten / dar de 
Gemepnten ſullen te ſamen de fake onderſoec⸗ 
ken/ende kennigfe daer ban nemen, Ende de rez 
Den der Gobfalichept leert ong alſoo / ifk dat 
pemant de Gemepute verſtoort met eenen on⸗ 
ghewoonlicken artckel / ende de ſake foa Verre 
camt/dat daer ſwaerder twiſt ig te vreeſen / fp 

fallen ten cerftende Gemeynte vergaderen) eñ 

de voorgeſtelde fake ander ſoecken ende als ſpſe 

Pt wat Wel onderfocht hebben / ſo ſullẽ fpp de verclarm⸗ 
fontepn _ ge daer van upt de Schriſtuere voort beengen/ 
baets eff part boog de twifelinge wach onder het bolck 
ge hat ral. Weak genomen/ ende der Godlanfen mont ge= 

flopt worden / on dat fp niet en Beftaen voorder 

boogt te gaen. Blfoo/als Arrius is op geftaen/ 
ig Bet Piceniſche Concilium vergadert ghe⸗ 
Weckt / dewelcke door haer autozitept heeft het 
booſe voornemen Ber gebzoken / ende de Ghe⸗ 

meputeu Die Gp gequelt hadde / tot vrꝛede weder 

ghebracht / ende de eeuwighe Godert Cheiſti 
tegen fijn godlooſe leere beſchermt. Saer nae 
doe Ennomius ende Macedonius nieuwen 
oproer maeckten / ſoo heeftmen oack met ſulck 
een remedie door Bet Conftantinopolitaenfche 
Concilium Haer raſerie wederſtaen. Soor Get 
Epheſiſche Concilium ig de dwalinge Peſtorj 

1. Corꝛ.r4. 
29. 

verdreven. Epndelick dit is van DÉ beginne aen 
De ut pe orbentelicke wife gheweeſt in de Bemepnte 
Eoncitiens Om eenichept te houden / fo wanneer de Satan 
ende wofe / degonſte pet Boost te beenghen.JRaer Wp moe: 
gun te eer ten ghedaͤchtich zön / datmen niet in alle tjden 
de eenichs. ofte plaetfë ſulcke mannen en vint gelijc Atha⸗ 
inder keres nafius / Bafilius / Cprillus / ende diergelicke bez 
Ken, fchermerg der waerachtigher Heligie waren / 

be welcke de Meere boe verwerkte, Bac laet ons 
gedachtieh zyn / wat te Epheſen in het tweede 
——— Bt ' * De mee 

ide overhant gheBauden Beeft/ ende de 
fl Beplrghe man Flavianus met ſommige andere 

Rotbtans ‚ Godfaligke mannert ghebannen / ende upt den 
Da naedat lande gheworpen is / ende vele diergelicke booſe 
n beg ſtuckẽ gefchiet zn: Bet welcke baer daor qua/ 
peel Gods 0m dat Wiofeous een oproerich eit boog men: 
Be BHE Eide —— niet oee Geeft 

—— 8.Maer pemant mochte (eggen) daer en 
— ve was doe gheen Bemepnte.t Wat bekenne ick, 
sietaltuete Pant ick achte gantfchelick dat de Waerhept 
boerin in de Gemepnte daerom niet en vergaet / of fp 
ende dooz fchaon Ban Een Concilium verdruckt wordt: 
dee balfcher maer waagt wonderlic van Den Heere bewaert / 

geen, Dat ee — voor Lenen oaermr « | d 

tit pear tijt oat be waerachtighe ende ſeker uptleggin: 
Pepe onbe, gre der Schriftuere en 18 / Die door een Conci: 
fchaenthz. Lum bemillicht ende aenghenamen is, 
1 me ra 1Maer be Papiſtẽ ſoeckẽ eẽ ander epnde/ 
phare enz ALS (p leeren bat de Concilien macht hebben ont 
vanie mos De Schriftuere upt te leggen / ende datmen Lan 
—— — hd Eoncilten ie en — ap⸗ 

pelleren· Want deſe verwe ende voorwendinge 
— t mifbeupeken fp/ op Dat fp Ber uptlegginghe der 

Van de uy:weùdige middelen der falicheyt, 
Schpiftuere noemẽ / al wat in be Concilien ver⸗ 
orden is. Dan her Baghevper / vast De genbid⸗ 
dinghe der Heylighen / van de Oorbiechte / ende 
dierghelicke dinghen en ſalmen niet een ſpllabe 
vinden in de Schriſtuere. Nochtans dewijle fp Zer door / 
alle boo? de autozitept der Gijemepnte veroe oan, gee⸗ 
bent zhn/dat is / (op dat Wp waerachtichlicker Hebben ze 
ſpreken) doop mepnigge ende ghewaante aen- Daer Louz 
ghenonten: faa faimen ven pegtetich fuck daor Hrttgere 
Ban meeté achte Hag? uytlegginge ber Schrif: 5. Sibut 
tuere. Ende niet alicenlie Ditsmaer iſt dat eenich cete ſtedt · 
Concilium pet verordent tegen de Schriftuere / 
dat ſal oock uptlegginghe der Schaftuere gez 
noemt worden. Cheiſtus gjebiet eenen pegije: Tat 26,26 
ficken te driucken upt den Drinchbeker/De welc: Selijck 
ken he m bet Avontmael gheeft. Pet Conſtan⸗ var Be 
tienfche Concilium heeft berbaden den dine tuucht eers 
beker den Valcke te gheven / maer wil dat Gem {slick ber 
alleenlich de Priefterg vrincken. 32u tillen fp de vanen 
Dat dit / dwelc recht tegen De mfeetinge Chriſti ze des uz 
ftvijde/fal baar ef uptlegginge der Schrif uere Lontmaels 
gehouden wordẽ. * Paulus fept dar De verbie⸗ ae BE Ep 
dinghe deg houweliex / is cen geepufgept ber Paenten: 
dupvelensende de Geeft feprergens: *Getdous Deer nae 
welick is eenen pegelieken heplich ende cerlick deg Ws 
Dat fp nu hebben der Pzieſteren het houwelic welier. 
reken ge fp voor eeu Waerachti- Timot. 
ghe ende oprechtẽ upilegginge der Schrifzuere « zen 13. 
gebouden te Hebben hoewel geen — Bae Dt 
gedicht worden dat voorder zz Dan de Schrif⸗ 
tuere. ft Dat pemant beſtaet ſynen mont daer 
teghen open te Doen / Die fal een ketter geacht 
woꝛrden: want hef is een verordeninge der Bez 
mepnte/tegen be welcke men niee en mach ſpre⸗ 
Ken noch appelleré/eù van der welcker uptieg⸗ 
ginge men niet en mach twüfelen of fp waer⸗ 
achtich zp. Wat wil ick Beel regen defe ſo groo⸗ 
teonbefchaemthept ſpreken? want ick hebſe gez 
noech overwonnẽ / als ick beroont hebbe, Bat —— 
fp leeren ban de macht om de Schrifture goet bert/dat ra 
te maken /Dat late ick Willens baren. Bant dat de goetken⸗ 
fp het Woost Sods aiſdo den oordeel der men: Berre 
ſchen onderworpen / dat het daerom ſoude vaſt den oozdeez 
zijn/ om dat Bet den menfchen behaecht / dar is le ende bet 
au groot een ſaſteringhe dat fp niet weerdich mosP nee 
en is verhaelt te worden / eñ ick hebbe oac bo⸗ onderwerz 
ven Daer ban geſproben Nochtans wil ick hen PAN 
een dinck bragben. Pf Dat de autozitept der 7, SP: 
Schziftuere gefandeert is in het goetduncken Ibn k Gap 
ber menschen /upt wat Concilium fullé fp con= 
nen eenighe veror deninghe Daer ban beengen? 
Ick dencke daer en is geen. Waerom heeft dan 
Arrius hem ſelvẽ in het Niceniſche Concilium 
laten overwinnen doo? ghetupgeniffe upt het 
Euangelium Joanmis voortghebract? Want 
nae deſer menſchen mepninghe /was het vrp de 
Schyftuere te bermarpen / ant ſy en mag te 
bozer Doo gheen alge meyn Concilium bewil⸗ Antwaort / 
lieht noch goet ghemaeckt. Sp brengen een out op cen rez 
regifter voort / het welck ghenaemt wort Ca Bmfzeken 
non / ende ſeggen dat die is dao, het oordeel der telg 5 
Ghemennte ghemaecht, Maer ick vraghe uu 
Wederom /in Wat Concilium dat die Canon gez 
maeckt zp. Wier moeten fp fEam Worden, Weer 
wel ick begheere haven beten te weren / hoeda⸗ 
nich defe Canon nae haer mepninghe gheweeſt 
zp. Want ick fre Dat onder De oude Leeragers 
Gier vã niet ſekers en Was, dít is dat her moet 
pplaetſe hebben dat Wieranpmus fept/[aa moet⸗ 
men De boecken ver Machabeen j Cobiag) 
GErcleſiaeticus ende dierghelicke / ander de 

Apocrpphen gheſtelt warden: het 
welche deſe nenſchen gheen⸗ 

fing toe en laten, 
Het 



| 
Cap.ro, — 

…—… Het x.Capittel. 
Van de macht der Gemeynte om wetten te mae⸗ 

ken : waer in de Paus mer de fijne feer groote: 
wreerheyt over de zielen ghebruyckt heeft. 

N2 volcht het tmeede Deel Der macht der 
ae Ghemepnte / dewelcke gheljck fp willen) 
kee maebe, gheleghen ig in wetten te gheven upt welcken’ 
ts, ve fan: Do2fprontkontallicke vele menſchelicke inſet⸗ 
tepne ban tinghen ghecomen zijn / de welcke alle dienen 
feheriek une Om De arme conycientien te verworghen Want 
fettingen. fpen vreeſden met meer dan be Scheiſtgheleer⸗ 
Marrez3a Den ende Phatizeen den menfchen laften op de 

fchouderen té leggen/ de welche fp niet en had⸗ 
feer 4, ende Den willen met eenen vingher acn roeren. Ick 
navolgende hebbe erghens boven gheleert / wat graater een 
weeſt ect. vlceſchbanck ende quellinghe der zielen het is / 
* Dat fp van de Oorbiechte beloven, Fn andere 

etten enn wordt ſoo groot gheen ghemelt ghe⸗ 
fien/ nochtang de alber berdzagelichfte wetter 
Die (p gemaect hebbẽ / verdruckẽ de confcientien 
teer weeedelit. Ick verfwijge dat fp den dienſt 
Gods vervalſchen / eñ God ſelve Die de eenighe 

Ben hans Wet gever is/ vã ſyjn recht berooven. Ban deſe 
Belder ſa⸗ macht moeten Wp nu handelen / te weten / of het 
ke der Bhemepnte gheoovloft zp met Gare wetten 

De confcientjen ve verſtricken. An defe hadelin⸗ 
ghe en wort ban He Politiſche opdeninghe nict 
geroert/maer alleenltch dat Bad moet gedient 
worden nae Den regel van hem gegevens ende 
dat de gheeftelicke vepbhept / de Welche wp met 
God hebhen/ ong moet gefont ende ongefchent 
blpven.®aoo de ghemepne wyjſe Ban fpzeken/ 
Worden alle de geboden Hie De menſchen bupten 
Gods woort Ban den dienft Gods ghemaeckt 
hebben / menſchelicke inſettinghen ghenaemt. 
egen deſe ſtryden wy / ende niet tegen de hep: 

ander gez Whe ende nutte ordeninghe der Ghemevnte / 
zeben ce Die tot De regeermge/ofte eerbaerhept / ofte bre: 
en diens de die nen:ende wp ſtryden Daer teghen / op dat 

Boerde in, Die onmatighe ende Barbariſche heerſchappie / 
feitinghen, Die over de zielen gebruyckt wort / van de gene 

bie willen Paftoozen der Ghemepnte gengemt 
woꝛdẽ /maer metter daet ſeer wreede vieefchouz 
wers zijn. Want fp ſeggen dat de wetten die fp 
maken/gheeftclick zn / ende de zielen aen gaen / 
ende Dat fp noodich zyn tot het eeuwighe ſeben. 
Maer aldus Woet den rjche Chzifti(gelije boz 
ven gheſeyt is ghewelt aengebaen:aldus wort 
de vxhept die De Heere der confcientie der ghe⸗ 
loobighen ghegheven heeft / gantſchelick verz 
druckt / ende te neder geworpen. Tek berfwijge 
nu met wat grooter Sovlaof hept fp de onder: 
heudinghe haerder Wetten ghebieden / dewöle 
ſp leeren: Batmen moet daer Dao? verghevinghe 
Der zondẽ / ende rechtveerdichept ende (alichept/ 
bererijghen / dewyle fp de gansche ſomma der 
GBodfalichept dagt in ſtellen. Ick wil alleenlick 
bit Behouden / datmen niet en behoort den con 
ſcientien eenigen Haat op te leggen / in bie din⸗ 
ghen/ in de welche fp Ban Chriſto zyn Lap ghe⸗ 
maecktzende ghelck boven ghelecrt is / niet en 
connen fonder De felve Daphept bp God gheruſt 

hoewel __3ÌNDp moeten eenen eenigen Coninck Beken: 
dacfe de nen / te weten / Chriſtum Garen verloffer:ende fp 
Pepifen moetẽ daag ren Wet der vrohept / te wetẽ / daag 
tieke tte, Det heylighe waart des Euangely gheregeert 
ten vperctie / worden / iſt Dat fo de gheuade / die fp it Cheiſto 
pe — eenmael vercreghen hebben / willen behouden / 
Pet alleen ſos en mohen fp in gheen dienſtbaerhept ghe⸗ 
ſwaer/ Gouden / noch met gheene banden ghebonden 
niaer oock worden. 

onmogelie oefe wetgevers veynſen wel Bat hare „5 
ed 

Bit twees 
De deel der 

Lib.3.cap:4 

Alleen 
kwozdt den 

Die god⸗ 
delooſheyt 
deſer infet- 
tiugen⸗ 

Jac.a. 11 

ont te onz 

dechdiden. ſettingen zjn Wetten der vrphept / ende een lie 

uck jock / ende een licht pack : maer wie en fiet 

Boeck, Fol, ‘222. 

niet dat fp Dat enckelic ſiegen? Het is wei wier 
dat fp ghten ſwaricheyt in hare wetten en gez 
voelen / dewyjle fp be vreefe Gods verworpen 
hebbende /alfoa mel de werten Gode / als hare 
epghene Wetten forghelaoflick ende graatelick 
verlaten. Maer de gene Die pet foxchauldich zijn 
boog haer falichept/Dre zijn Herre daer van / dat 
{er ſouden hen (elven bekennen Lap te zijne /foa 
lange alg ſy in deſe ſtrickẽ er merrer zijn. Wy 
fien hoe ſorrhvuldichlick Paulus inderen Deele 
ghewandelt heeft ſoo Bat hp niet ſelfs en heeft 
beftaen in eenighe fake de confcientte te beſwa⸗ 
ren. Hoe welche niet en was ſo der oorfake Bp 
fach voorwaer hae feer de conſcientien fauden 
ghewondet worden / waert dat De dinghen Hie 
be Heere heeft vry gelaten / hen als noodch gez 
boden worden Hierentegen zyn de inſettingen 
byna ontellick / die deſe menſchen ſeer ſtrenghe⸗ 
lick met De ſtraffe der eeuwigher doot gebieden 
ende oplegghen / ghelyck of p tat de ſalicheyt 
noodich Waren, Cit order defe ſelve inſettingẽ 
zijn vele feer ſwaer om onderhouden:ert Maert 
datmenſe allt bp een bzachte/faa zijn fp onmo⸗ 
gelic/fon groot 18 de hoop daer Lan, Hoe Ware 
het dart mogelic dat fp niet ent ſoudẽ mer vder- 
groote benautheyt ende vzeeſe bevanghen wor⸗ 
den / die met fa groote fwarichept serlanen zyn? 
oa wil ick dan hier teghen dufvanigde imet⸗ 
tinghen ſtryden / de welche ingheſtelt worden / 
om de zielen inwendichlick vaa? Bad te binden 
ende bevreeſt te maken/geltje of ſy digen verz 
vaten / die tot falichept nacbich waren. 
3 In deſe fake worden Hele daeram verwer⸗ 
ret / omt bat fp geen goet onderfchept en maken be 
tuſſchen het geefteliche oordeel Bong) ende der seeeraect 
canfcientien/ende het upt wendighe oordeel Der morven/ fa 
menſchen Bovẽ defé Wast de fwarichept dieg Galen ek 
te meerder/ omdat Paulus gebiet de Overice BEENIE 
bept ghehoorſaem te zijne / niet alleenlick upt vercheövin- 
veele der ſtraffe / maer oor om der cantcientien ge * con⸗ 
wille, Daer upt volcht dat de conſcientien ooch (am. 
aen Politifehe Wetten verbondẽ zijn. Waer het 
alfo fo mare het al te niete dat wp in het Loor: 
gaende Capittel gefept hebben/ende nu van de 
geeftclicke vegeeringe feggen fullen. Op dat 
Xp deſen knoop ontbinden / ſo ig bet ten cerften 
noodich/te weten / wat de contctentie zp. Ende 
be beſchr Linge — * moeten Wp nez 
men upt de bedupdinge des woorts: want gez 
Ic de menfchen alst fp door den geeft ende ver⸗ 
nuft de kenniſſe ende Wetenfchap der dinghen 
vaten/ende Daer upt ghefept worden bie te we⸗ 
ten / waer upt dat Woost Wetenfchap comt / 
dwelck in het Latijn ig Scientia : alfa als de 
menfchen een gevoelẽ des oordeels Bode heb⸗ 
ben tot een ghetupahe in hem felven / dou het 
welcke het comt bat fp niet en connẽ hare zon⸗ 
den bedecken /maer wordẽ alg ſchuldich znde / 
tot den Aichtſtoel getrocken / wort bit gevoelen 
ghenaemt Conſcientia. Want fp ig een weten⸗ 
fchap tuffehen God ende Ben menſche / want fn 
en lijdt miet dat de menſche in hem ſyne zonden 
bedecke / ofte gantfchelick Berghete/ maer verz 
volcht heim foo berre bat hp hem felven ſchul⸗ 
dich bekent, Dit is het ghene dat Paulus wil / dom, 1,15: 
als hp fept: bat de tánftientie oor mede DÉ mẽ⸗ 
ſchen betupcht / als fp boor Hare ghedachten bez 
ſchuldicht ofte ontſchuldicht woẽ in het oor⸗ 
deel Gods.Een enckel kenniſſe ſaude magen in 
den menſche als beflaten blyven Do is dan dit 
gevoelen / dwelck den men che Bao? den Aicht⸗ 
ftael Gods ſtelt / den menſche als eé bewaerder 
ghegeven / om alle fine ſecreten te fien ende bez 

sh 3e merc⸗ 

1. Coꝛ.7.35 

Op dat de 
ſake te be⸗ 
quamer 

Wat de r6- 
ſcientie sn, 



Cap ro. 
merckë/ op dat geë dinc in duyſterniſſe verbor⸗ 
gẽ en blijve, Wier upt comt ooc Dat oude ſpreec⸗ 
woopt : We confcientie ig alfa veel als, Dupfent 
ggetupgen. Op deſe ſelve wije Geeft Petrus de 

z. Bet.z.21 gpaginge der goeder conftientie tot, Bod geftelt 
vao? gheruftichept des her ten / alg Wp Lan De 
ghenade Chꝛiſti ſeker zijnde/ong ſelven onver⸗ 
tlaccht vooz God frellen. Ende de Autheur deg 
Sendtbzicfg tot de Hebreen tept : Gheen con- 
fcientie der zonden meer hebben / voor / ghevryt 
ende verloſt zijn/ fa dar de zonde ons Met NEET 

gecer en befchuldicht, 

— ſchen aenſien / alſo gaet De confcientie Bod aen / 
ne — ſo dat de goede confciërie. niet anders ei sp dan 

de conſcien⸗ * —** eg 
tie noodich geboelen ſcheyft Paulus t dat de, berdullinge 
ig F det 5p/ be liefde upt fupverder cofcientië/ 
Eis ende onghevepufben geloove. Baert na bewiſt 

hp asch in das ſelpe Lapittel / hee fter fp. vers 

feigepden it ‘oan een cuchel genoeles/ feggende/ 
dat fammuigge zjn Lan, den geloove gheballen/ 
om bat fp de goede couftieutie verlaten, Hadde, 
Pant mer deſe Wao2dé geeſt hp te kennen / Dat 
fp ig een levende gefinthept om God te Dienen/ 
ende omechte begceite om Godfalichlick ende 
heplichůck te leen, Somrijts ſtreckt 9 oock 
totde menſchen / gelck alg fried! cam 

Act. 24.10 betupcht / dat Bp neerftichept ghedaen ceſt / am 

met goeder caufcicutie te wandelen voor Bod 
ende voor de menfchë, Maer bit is daerom ge: 
fept om Dat de vruchten der goeder conſcientiẽ 
tot de menfchen camen; maer epghentlich ſpre⸗ 
kenbde/aenfret de confcientie alleenlick dad /ge: 
Yeh ick nu ghjefept hebbe Wievam ſegghen Dy 
dat de een — de — denk klas er 
menfche enckelic verbint miet cent | 

Bind 1 maer Godt aenfiende.Erempel/ Bod en heeft 

berclarë be niet alieenlich gheboden dat onft Herte moet 

beleDDbn” (ippber ende reyn zn ban alle one ple maer 
ferentie, enn verbiet allerley onreyn 
datfe alt uptwertdingge dertelhept, Pf ſchoon niet cen 

pwendiag 
or et menſche in de gant (che werelt en Ware / ſoo is 

“_ nochtans mijn confciëtië befer Wet onderwor⸗ 
pen.Waerom ſoo wie hein felven ontupfehelick 
draecht / die en ſondicht niet alleenlic om Bat bp 

fipnen broeder? quaet erempel.geeft /niaer fn 

tonfcientie is oech voor Bod fchuldich. Bet is 
een ander fake in middelmatige Dingen die in 

+ Ende dez haer ſelben moghen ghedaen ofte gelaten woz⸗ 

toote „Ar ben Mant wp maetent ans ban fulche dingen 
wetten “en onthouden / ſo Wanneer Daer doo eenige erger⸗ 

infettingen niſſe comt : maer dat ghefchiet met beper cone 

geente de (rienticn,NIfo ſpreeckt Paulus ban bleef dat 
Ber men, Den afgoden geoffert is Iſt bat pernant (fept 
fcb bebaos Bp) daer fwaerichept in maeckt / ſoo en eet Dat 

zen gebon” jet /om ber cantcientien wille:maer ick feaghe 
Wee ik bat miet omm uwer confcientien wille : maer am Des 
Paulus / voefken ronfcientie, Een gheloovich wenfche 

teerfdenat” (oude faudighen / waert Dat hp eerft bermacnt 
— ge: 3ijnbe / nochtans dies niet te min fulck vleeſch 
bopfacm ate Maer hocwel hem am ſyns broeders Wille 
{alson ont poobicty 18 Daer van te onthoude / auehen Dat 
entier) Van God verordent is ſoo en laet hp nochtans 

(wiësmens daerom niet De vryhz. ſynder canfcientie te bez 

hinge wort houden, Soa fien Wp dan hoe defe Wet geen 

gegheven ) Qhehoorfaemhept en epfcht / anders dan acht” 
gef(ing det gaende het uptmendige werch/ ende De tonſci⸗ 
Bette entie bep laet. ’ 
be ns s tAkact ons nu tot de mẽſchelicke mette Mez 
fetringben/ Der keeren, Iſt dat fp ghemaecht Worden am 
Diede cans ons bevreeſt te maken/gelijck of fp in Haer fel 
beten, Wert noodich waren onderhouden te ozden/( 
toeftemte {eggen wp dat der conscientie ten onbehooglick 

*1.Coꝛ.io. 
28. 

4 ®aerom gelijck be goede werchen de men⸗ 

de inwendighe gelieelbept des heres ae dit. 

ichept der moogdenende i 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
Taft opghelept most. Want onte confcientien ma 
hebben niet te doen met de menſchen / maer met 
Godt, Hiertoe dient dat ghemepn onderfchept 
tuſſchen Get uyt wendige wereltlicke ende Po⸗ 
litifche oordeel / ende het oordeel ber conſcienuue. 
Doede gãtſche werelt met ſeer grove dupſter ⸗ 
niſſe der onwetenheyt bevangen was / is noch⸗ 
tang deſe cleyn glinfter des lichts overgheble⸗ 
ven / dat (p bekendẽ De conſcientie des menſches 
boven alle menfchelicke oordeelen te zjne. Boe⸗ 
wiel ſy het ghene dat B ef —— — bele⸗ 
den daer nae metter daet ghekreuckt ende ver⸗ 
ſaeckt hebben: ſoo heeft Bod nochtans gewilt / 
dat oock doe eenighe ghetuygheniſſe ber Chri⸗ 
ſtelicker vophept ſoude over blijven) Waer dooz 
be canfctentien machte var de wzeede t pranme 
ber Menſchen ahezijt Worden, Maer noch en 
is de ſwaricheyt niet wech ghenomen / Die upt 
B ie Pauli camt. Want iff datmen ben 

ince moet ghehoorſaem zijn / hiet alleenlick 
om ber ſtraffe maer ooch am der conſcientie / ſo 
ſchnt daer upt te volghen / dat de wetten der 
Prmcen osck in de conjcientien heerfthappie 
Hebben. Ehde is Het fake Dat Dir waerachtich 
is / ſo ſal aac} at felue Waer zjn Ban De mette 
der. gheeſtelicker Prelaten. Ick ant woorde datz 
men moet onderſcheyt maken / / tuſſchen het al⸗ 
gemeyn / ende de ſtucken befonder, Tant hoes 
wel eene pegclicht Wet byſonder De canfcientie 
niet eri verbint / ſoo worden Wp nachtang door 
bet alghemepn ghebode Sods ghebonden / het 
welcke ons de autoriteyt der Doecrichept bez 
heelt ende gebiet Ende hier m is de handeln 
ghe Pauli ahelegen/ te Weten / Dat de Oberic⸗ 
Bept moet geeert zijn / om Darfe Bod beropdent 
beeft Hierentuſſchẽ en leert hy niet dat de wet⸗ 
ten bie Ban hen ghegheven Worden / de in wen⸗ 
dige regéermge Der ziele aen gaen / dewyle hp 
allonime den dienſt Gods ende den geeftelicken 
dt lom rechtveerdichlick te leven /hovenalle … 
infettinggen aller menſchen berheft, Daer is Een 
Bock noch een ander dinck aen te mercken (het weete 
welcke dochtans aen het boorgaende hangt)te Sers 
meten/ dat be menfcheliche wetten eñ inſettin⸗ ve, 
gen van der Bherichept ofte ban de Gemepnte 
ghemaeckt ende ingbeftelt / hoewel het noodich 
ig datmenfe onderheude / ic ſpeeke vande goe⸗ 
de ende rechte wetten) nochtans in haer felvben 
daerom be confcientien niet en verbinden / om 
dat de gantfche noot der anderhaudinge ig om 
het ghemepn epnde (te meten/op datander ons 
goede oden ende Politie zp) ende niet m de ge⸗ 
boden dinghen gBeleghen 1. Maer ban deſen 
oꝛden zijn de Metten berre aje eld Die een 
nieuwe forme ende veghel des Godſdienſts gez 
bieden/ende eenen naat ſtellen in vꝛye dinghen. 
MWat fuler zijn hedẽ de geeſtelicke ofte kere ome 
kelicke infettingen in het Pauſdom / de welche fat ve fake 
tot waerachtighen ende nootſakelicken Godſ⸗ elfs. 
dienſt maheftelt worden. Ende ghelck fp onz 
tellick zjn / alſoo zyn fp oock ontellicke banden 
ende ſtricken om de zielen daer mede te vangen 
ende te binden, Eri hoewel wp in de uptleggin⸗ 
ghe der Wet / een wepnich hier van gheroert 
hebbẽ / nochtans dewiyle deſe plaetfe beguamer 
is / om volcomelic daer Ban te handelen / fo wil 
ick nu arbepdẽ om de gantſche ſamme daer vã 
te vergaderen / ende nae de beſte oren die mp 
mogelic i/te handelen. Ende dewyle va van 
De weede heerfchappie/die de valſche Biſſchop⸗ 
en hen ſelven aen trecken om te leeren al mat 
en luſt / boven ghenoech ghefept hebben / fo ſal Waer in de 

ich dat ſtuck nut geheel achter laten:ende fal al⸗ —— — 
leenlic de macht verclaren Die fp Willen hebben beftaet. 

om 

ARonuiz · x. 

andere 



Cap. 10, 

em wetten te geven. So Berladen dan onfe val: 
(che Biffchoppen de confcientien met nieuwe 
metten / voorwendende dat fp zijn geeftelicke 
wetgevers van den Heere ingeftelt / dewle de 
regeeringe der Gemeynte hen bevolen is · Daer: 

4 om feggen ſy / dat het Chriſten voltk moet noot: 
fakelick onderhouden al wat fp ghebieden ofte 
infetten + ende Dat De ghene Die ſulcx overtreden, 

met dobbel onghehoorſaemheyt fondighen / te 
weten / Dat ſy teghen Bod ende teghen de Ghe⸗ 

Gastenener: Mepnte wederfpannich zyn. Doorwaer Waert 
waumge des Dar fp Waerachtighe Biffchoppen Waren, ſoo 
zoafts alfo0 foude ick en in Defen Deele eenige autozitept toe, 
geven: niet foa beef als fp witten, maer foo beel 
pinghe vez alg tot de verordeninghe eender goeder Politie , 

maersk ENDE noodigh is · Maer nu / dewyle fp gheenfms en 
Apoera 3u dat fp willen geacht worden / ſos en connen 
‘egeene ba ſogheen dinck / hoecleyn het ooch zy / hen ſelven 
(essen wil gentrecken / ſonder hen ſelben te veel aen te trec⸗ 

toegelaten Gen. Maer dewyle wp dit felbe ooch op een an⸗ 
* der plaetfe gefept hebben / foo laet ons hen hier 

tegenwoordigh ‘oo veel machts geven / algen 
wacrachtigen Biſſchoppen toe komt : foo fegge 
ich nochtans dat fp daerom niet en zijn wetghe⸗ 
bees over de geloovige geftelt/ foo Dat ſy upt Hen | 
ſelven ſouden moghen tenen reghel des levens ! 

tent datter 
geloachent 
weꝛrot / want 

ten is den 

maßen / ofte het volck dat Gen devolen is / tot 
ioofs hare inſettingen dwinghen · Wis ick dat fegae / 
ronficntien fog verſtae ick dat het hen niet gheoorzlooft en is / 
eet Seng Het ghene Dat fp fander Gods woort upt hen 
na scopie Felgen bedacht hebben: der Ghemeynte te ghe⸗ 

keygen. bieden / ende op re legghen / als Bar nootfakelick 
maer onderauden waagden.  Dewijle Dit recht 
den Apoſtelen onbekent wes / ende foo dickmael 
den Bienaren der Gemepnre daarden mont des 
Heeren benamen is / ſoo if Wander hoe fp het 
bupten der Apoſtelen exempel / ende teghen het 
gpenbaer verbodt Gods / hebben beſtaen acn te 
nemen / ende Geden dorven beſchermen. 

Dantit 7 UL war tot dew volmaeckten reghel / om wel 
Dr ope televen/Diende/dat Heeft Bod gehrel alfa in fijn 
teecr een vote Wet Bervaet / Dat hp aen menſchen niet ghela⸗ 
komen ego Een en heeft / dat fp fouden mogen Daer toe bzen = 
om Den: den. Ende dat heeft hp ten eerften daerom ge 
en om twee Daer, om dar hp fonde voor de eenighe Meeſter 
gozfaken 18 ende Bewegher onſes tevens geacht Worden: dez 

° ®a unt An Wijte de gant fche gerechtighept des evens daer 
gever. jn gheleghen ie / Dat wp alie onfe wercken nae 

fijnen wille(die de rechte regel is ſchicken. den 
anderen / om dat hp ons foude betupgen dat hp 
van ong geen dinck feerder en begeert / dan gez 

Zac·a. ac. hoorſaemheyt. Wierom fept Jatobus: So mie 
hnen broeder oasdeelt;Die oordeelt be Wet: eñ ſo 
wie de Wet oordeelt / die en is niet een onderhou⸗ 
der / maer cen Richter der Wet. Haer daer is cen 
Wetgever / Be welcke de macht heeft ſalich te 
maken ende te Herderen. Wp hooren dat God 
dat alleen hem taefchzift / dat hyons doo fijn 
Woot ende doo? fijn Wetten regeert. Ende dit 
felve was te voꝛen van Eſaia ghefept / hoewel 

Gſa33.22. at dupfterick : De Heere is onfe Honinch/ de 
Deere is onfe Wetgever / de Deere is onfe Aich⸗ 
ter / hy fal ons faligh maken. Doorwaer in bepz 
de plaetfen wordt beweſen / dat die macht heeft 
over leven ende doot / die recht heeft over de ziele, 
ae Jacobus betupght dat klaerlick. Nu / Dit 
en Ran geen menfche hem felven toe ſchrven. 
Soo moetmen dan bekennen dat Godt de eeni: 
ghe Koninck der zielen is / De welcke alleen De 
macht heeft om ſaligh te maken / ofte om te ber: 
Derden, gelijck die woorden Eſaie lupden/dat hy 
ig de Coninck ende Hichter / ende Wetghever 
ende Dalichmaker. Daerom / als Petrus de 

— Paftaogen vermaent van haer ampt / foo ber: 

Het HH. Boeck, Fol.22 Je 

maent hyſe bat ſy alſoo He kudde weyden / Pat ſu 
gheen heerſchappye en ghebruycben teghen de 
Clergie / met weichen naem hp de erve Bode) F 
dat is / het gheloovighe wolcis beteeckent. Iſt 
dat Wp dit overleggen / Dat het niet gheoorlooft 
en is eenigen menfche toe te ſchrhven / dat od 
betupgbt hem (elven alleen toe te comen: fo (ul: 
fen Wp verſtaen / dat hier doog alle de macht is 
afabekoat / Die fp Ben ſelpen aen trecken / Bie hen 
felven willen verheffen om cenich dinck in De 
Glemepnte fon der Gods woordt te ghebieden. Operleggin⸗ 
8 Daozt/ dewyle de gantſche facche bier in is zhe van: bz 
ghelegen/ te weten / Dat het den menſchen niet kade oozfa 
gheoozlooft en is hem ſelven te verheffen om “* 
Werten te gheven) iff dat Bob de eenighe Wet: 
ghever is: foo moeten Wp ooch mede Die twee 
rede ien onthouden Die Wp geftelt hebben / waer⸗ 
em Godt dit hem feìven alleen aen treckt. Ve 
eerſte is / op dat de wille Bode ong zp een bol: 
maeckte regel alter rechtveerdighept erde bep: 
lighept: ende op dat alfa in de keimiſſe des Gade 
lichen willes 3u De volmaechte weienſchap OM Zverleggin⸗ 
wel te leben. De tweede is dat God alleen alfe ene vaude 
men de wijſe foecht om hem recht ende Wel te dorede. 
leeren ) heerſchapppe heeft over onſe zielen / den 
welcken wy moeten ghehoorſgem zijn / ende fli 
nen wille volgen. BIS wp defe twee redenen —— 
aenmercken / (oa ſal het licht zijn te oordeelen e ee 
Wat infertingen der menfchen zyn tegen Gods de imenichez 
Woozt. Want ſulck zijn alle de inſettinghen Die gn Eels 
ghedicht worden tot den waerachtiggen Godſ ian 
dienft te behooren / ende acn der welcker onder: Baufvamt 
houdinghe de confcientien ghebonden worden / beerterr wor⸗ 
ghelgeks of het noodigh are Batmenfe onder: yn, 40 
hielde · Soo moeten kep Dan gedencken / Dat alie sans cone 
der menſchen Wetten / moeten metdefe weegh⸗ trarp sijn 
ſchale ghewegen oden / ift dat Wp willen een 
ſeker onderſoeckinghe ende beproebinge hebben, 
Die ons nergensen late dalen. Met de eers 
fte reden ſtryt Paulus in den Sendtbeief tot de 
Coloſſenſen / teghen de valſche Apoſtelen / die 
ſochten de Ghenieynte met nieuwe laften te ver⸗ 
drucken. Ende de tweede gebruyckt hp meer tot 
de Galaten oock in ſultken ſake Sos handelt 
hp dan in den Sendebzief tot den Colloſſenſen/ 
datmen de leere ban Den Weerachtigen Godſ⸗ 
dienſt / nief en moet Galen ban menſchen: Want 
de Beere heeft ons getrouwelick ende volkome⸗ 
lick onderwefen hoe hp wil nbedient zjn. Ende 
om Dit te bewifen!fept hp in het eerfie Capittelz 
dat in het Euangelium alle wyſheyt bervaet is / 
waer Doo? De menſche volmaeckt Woet in Chri⸗ 
fo. Fn bet begin des tweeden Capittels / ſeyt 
hp / dat alie (chatten der wſhept ende des verz 
ſtants zijn in Chriſto verborgen / Dac nae bez 
flupt hp daer npt dat de gheloovighe moeten toes 
fien / datfe niet doo2 pdel Philofophie afgheleyt 
Wozden ban de kudde Cheiſti / na infettingen der 
menfchen. Eu in het epnde des Capittels / ver⸗ 
doemt ph noch ffoutelicher alter epgen- Willigen 
Godſ dienſt / dat is / alleen gedichten diemſ / wel⸗ 
ken de menſchen voor Gen ſelven dichten / ofte 
van anderen ontfanghen / in alle geboden die de 
menſchen beſtaen upt her (elven van den Godf⸗ 
Dfenft te gheven. Soehebben wp dan dat alle 
die infettingen ongodlick zyn / inder Welcker 
anderbhoudinge de Godſdienſt ghedicht wort / 
gelegente zijne. De plactfen daer mede ip in 
den Sendtbeief tot de Malaten Drijft/ Darmen Get, r, 
niet En moet den confcientien eenen ſtrick aen 
worpen (om dat (p meeten Lan God atieen ghe⸗ 
regeert moden ) zijn klaer genoegh / voozneimez 
lich in het vijfde Capittel. Daerom ſal bet ghe⸗ 
noegh zijn dat ickſe ka hebbe. 

B 

Waer ure 

Eol,2,3, 
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Cap. 16. 

9 Maer dewnſe de gantſche ſake beter ſal door 
erempelenverhlaert worden / ſoo fal het nut we⸗ 
ſen / eer wp boorder gaen / deſe leere tot ouſe tij: 
den te voeghen · Wy ſegghen dat de Geeſtelicke 
inſettinghen daer mede De Paus ende fijne Die: 
naers de Ghemeynte befwaren/ ſchadelick ende 
Ongodtlick zjn /maer onfe Teghenfirijders be 
ſchermen dat fp hepligh ende ſaligh zjn. De in⸗ 
ſettinghen zijn twederley / want de fommige zjn 

van ceremonien / ende de ſommighe gaen meer 

de regeeringhe aen. Hebben Wp dan oorſake om 
teghen deſe be pder lep infettingen te firijden? wy 
hebben boorwaer grooter oo?faeche dan wp bez 

gheeren. Ten eerſten / leeren de Autheuren daer 

ban niet klaerlick / dat de rechte Godſ dienſt daer 
ín verbaet wordt? Waer toe ghebruycken fp ha: 
re ceremonien / anders dan op dat Godt daer 

door ghedient worde ? Ende dat en gefchiet niet 

alleenlich Daar enverftant des ongheleer den ge: 
mepnen bolckg : maer Doo De ghene Die De Lee⸗ 
raerg ende Megeerders zijn. Icken ſpreke noch 
vande groote grouwelen/Daer mede ſy gearbept 

Gebben om alle Godtfalighept wech te nemen : 
maer fp en fouden niet dichten dat het foa grou 
elickte zonde ware/eenige haerder infettinghen! 
hoe Klepne fp ook zjn, niet te bolbeengen/Wacr't 

Dat fp den dienſt Godts met haren ahedichtfelen 

en onderwazpen: Daerom iff dat up heden niet 

en konnen verdraghen het gheene dat Paulus 
gheleert heeft onverdraghelych te zjne/te weten / 

dat de wyſe am Godt te dienen / onder der men 

ſchen gaetdunchen gheftelt worden / wat ſondi⸗ 

ghen wp daer aen? voornemelick alg fp ons ge⸗ 

bieden Gadt te dienen /na de Elementen ende in 

ſettinghen Defer Werelt / het welche Paulus be 

tupgbtteahen Chziftumte zijne, Wederom en 

ig ’t niet onbekent met wat grooter noot fp de 
tonfcientien dringen om te onderhouden al Wat 
fp abebteden. Ais wp hier teaben ſpreken / foo 
hebben wp de fake ghemepn met Paulo / dewelc⸗ 
ke gheenfms en lydt / dat de canfcientien tot 

bienftbaerhept der menfchen ghedronghen wor⸗ 

Col · za 20. 

Gal. se le 

2· Om haren 
dt wilie wort 
Gods gebot 
te Miete. 

den. 
zo oven defenig 't nach ergher Dat alg men 

eenmael begonnen Geeft den Bodtf dienft ín tul 

he pdele ohedichtſelen te ſtellen / terſtont na de 
verkeertheyt altijts een ander grouwelijke booſ⸗ 

hept volght / dewelcke Chriſtus den Pharizeen 

berwmijt /te weten / dat het gebodt Godts te niete 

Wordt om Der menſchen inſettinghen. Ick en 
wil met mine epghene Wooden niet ſtryden 
tegen on fe Wet-ghevers/ die te deſen tijde zijn: 
ick afeene hen toe Dat (p ’t ghewonnen hebben! 

is t dat (p hen felven kannen eenighfing van defe 
Bets ban hefchuldinghe Cheifti ontfchuldighen. Maer 

Dele theede hoe (ouden fp hen ſelven konnen ontfchuldigen ? 

Beorofks, want het ig bo hen veel grooter zonde in het 

| Dat cenighe epnde des jaers de oorbiechte achter te laten; dan 

fucken verz het gantfche jaer langh een het alderboofte leben 

aclt / SDE gheieyt te Geen : fp achten 't beel fa aerder een 
tingen ber: Wepnigfy vleeſch op den Dzpdagt abefmaecht te 
geieken woze Geen) Dan alle daghe het gantſche lichacm met 

Den be S00S Hoereren befimet te Gebben: (p achten t grooter 
*___mífdaet/ op eenen dagh die ick en Weet niet tot 

welcher Weplighen eere ghevyert wort / de handt 

aen cen eerlick werck gheſteecken te hebben / dan 

alte de leeden ghedueriglick in feex booſe fluchen 
ghebruyckt te hebben: fp achten 't ſchandelicker 

dar cen Priefter cen Maf trout / dan dat hp ín 
dupſent over ſpelen verwerret wordt : fp achten’t 
fchadelicker dat grun een belaof de peregri⸗ 
mage repfe/ofte henaert niet en betaelt / dan of hp 
alle andere beloften breke: ſp achten 't Ougodde⸗ 
Wicher niet uptghequiſt te Gebben tot de onghe⸗ 

Van de uytwendighe middelen der faligheyt, 
ſchickte / pele ende onnutte overdaet der Cem⸗ 
pelen/Dan de armen in Garen upterften noot niet 
geholpen te hebben: ſy achten 't grouwelicher ee 
nen afgod boozbp te gaen/fonder hem eere te bes 
Wijfen/dan atlerlep menfchen ſchandelik gehan⸗ 
delt te hebben : (pachten ’t booſer op ſeecker uren 
heele woorden fonder berftant niet uvtghemum⸗ 
melt te hebben’ dan nopt cenapzecht ghebedt / in 
het herte bedacht te hebben. Wat is 't/het gebot 
Godts te niete maken om haerder epghen inſet⸗ 
tingen \ille/ig ’t dat Dit het niet en i?te weten! 7, 
Dat ſy de onderhoudinghe der gheboden Godts Eid dende 3 
flauwelic ende alg voorby gaende / bevelen / ende (en vaer uet 
de onderhoudinghe haerder eyghener gheboden / dat Sods ge⸗ 
foo nauwe ende ffrengbelick epffchen/ atjeltich Let in het 
of de gantſche kracht der Godtfalighept daer in Paurfvoimn 
abelegen ware) alg fp de obertredinge der Bod: beracht/ 
licker Wet met Blepne voldoeningben ſtraffen ar Sok 
ende de alderminfte overtredinghe eeniger haer: Lau befe An: 
der gheboden / met gheen minder ſtraffe en wee⸗ ſettinahen te 
ken / dan met ghevankeniffe/verbanninge/bper/ Mae, EEn 
en (weert. Tegen de Perachters Godts en zĳn beaten 
fp niet (cherpmoch onghenadigh / maer de gheene wozven. 
Die haer verachten / Die vervoſghen fp tot het up⸗ 
teefte met onverfienlicken haet ; ende alte de eene 
voudighe Die fp doop haer valſche leere gevangen 
houden / Die onderuijfen fp alfaa / dat fp beter 
fouden verdraghen dat de gantfche Wet Godts 
te niete ghemaeckt worde / dan dat een letterken 
in de gheboden der Kercken (ghelyck ſy die noe: 
men) verginghe @en eerften wordt ſwaerlitk zoeberten: 
daer ín gheſondight / dat d'een den anderen vers gingbe ban 
acht/ verdoemt / beroopdeelt ende Lerwwazpt/ om IASSAEDE 
feer Klepne dingen ende dewelcke bep zijn Waer 't Betooriabense 
datmen met Gods oordeel te voeden ware. · Maer 
nu worden de onnutte infettingen ende Elemen⸗ 
ten defer Werelt (abelijck Paulus die naemt tot ar. 4. 5; 
de Galaten fchzübende) meer gheacht / dan het 
Demelfche moogt Godts) gelijck ofdat een Klepn 
quaet ware. Ende de ghene die bp na gherecht⸗ 
veerdight wordt in Oberfpel die wordt in ſpſe 
veroogdeelt s fp berbieden een wijf te trouwen / 
ende laten toe/hoeren te houden. Dit ig de vꝛucht 
defer ghehoo2faemhept Die ol overtredinghe is / 
dewelcke alfao Wijt van Godt afwücht/ als fp 
haer feer na de menfchen buyght. 5 
tr Baer zon ooch noch twee andere ſware, De papi- 
feplen/ de welcke wy in deſelve infettinghen mifz nifcpe mferz 
pehten. Cen eerften/dat fp ten meeften Deele ons tinghen zu 
nutte ende ſom ite oock ongheſchickte ende on: gna fepreke 
beguame dinatjen ghebieden : ten anderen / dat” — KEN 
de Godtfalighe confcientien doorde ontellicke 4 Ontellich, 
groote menighte verdruckt ende overladen wor⸗ — pe 
den / ende ghelijck in eerren Jodendom verval⸗ nieuweude. 
lende)alfoo aen de ſehaduwen ghehecht worden / 
dat (p nieten kennen tot Chreiſtum komen. Dat 
ickſe onnut ende ongbefchickt noeme / dat en fal 
der Wijf hept des bleefch niet geloovelick ſchj⸗ 
nensder welcker fp fo feer behagen/dat fp ment 
dat de Bhemepnte gantſchelick mit-maecht 
wort / als fulche Dingen Worden wech genomerte 
Maer dit ig ’t dat Paulus fchzift / dat ſy eenen 
fchijn der mf hept hebben in Godtſ ghedichten 
dienft / ín ootmoedighept ende vernederthept/ 
ende om Hat fp ſchynen doop haer ſtrengigheyt 
hee lichaem te konnen temmen. Ditig boor cor. a, „3 
waer eer: (eer goede vermaninghe dewelche op e 
nemmermeer en behooren te vergeten. De men: , morfaecke 
fcheliche infettinghen bedziegten (fept hp) Daag waer upt dat 
eenen ſchyn der wſheyt. f Maer Waer upt heb: deſe onnutte 
ben fp deſe verwe 2te weten /Dewijle fp van mens fien in Ss 
fchen abedicht zn / foo bekent het menſchelick fertimgen een 
vernuft daer Dat fijne is /en neemt het liever aẽ / berwe ban 
dan het afderbefte dat met fn pdelhept niet fao piiberthebs 

wel °° 
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E 
Cap. 10, 

wel overeenkomt. Bosen defen / dewyle ſy 
ſchhnuen beguame oeffeninghen te zijne tot oot: 
moedigkept/ om dat fp Bao? haer jock den gheeft 
Der menſchen neder geducht Gouden / daer uyt 
worden fp ten tweden aengepzefen. Ten laetften / 
om dat fp fchijnen te dienen / om den luft des 
vleeſchs te bedwingen, daerom fchijnen fp Wijf 
felick ghevondente zijne. Maer wat fept Pau 
Tus Gier toc ? heeft bp die mam-aenfichtên anders 
ſocht / ende verklaert / op Dat fp de eenvoudighe 
miet Dao? valſchen (chin en bedriegen ? dewijle 
hp achtede Dat Get ghenoegh was om die te nez 
der te legghen / dat hyſe ahenoemt hadde men: 
ſchen ghedichtſelen / faa gact hyſe àlle ander we⸗ 
derlegginghe voorby / ghelhek of hyſe niet en ach⸗ 
tede: ja om Dat hy wiſte dat alle gedichte Godtſ⸗ 
dienſten in de Gemeynte verdoemt waren / ende 
dat de gheloovighe ſoo veel te min betrouwens 
daer in heben / hoe fp den menſchelicken ver⸗ 
nufte ſeerder behaghen: om dat hp wiſte dat de 
vaiſchen ſchyn der uptwendigher ootmoedig⸗ 
hent / ſoo vant ban de waerachtighe ootmoedig⸗ 
hept verſcheyden is / datmenſe lichtelick mochte 
onderfchepden : eyndelick / dewyle hp wiſte dat 
ſulcke firengiahept niet meer gheacht en was 
Dau lichamelicke oeffeninahe / foo heeft bp ghez 
Wilt Dat De menſchelick infettingen (ouden doo? 
Die ſelve Dinghen wederlept Wazden / doo? de 
welcke fp den ongeleerden aengepzefen Worden, 

De poelbert 12 Alloo oock heden en wozdt níet alleenlick 
„ende vedziee Get ongheleerde ghemeyn volck / Dao? den fchún 
Boslickoent Der ceremonten ghevanghen / maer oock hoe cen 
tinagen/ vie veghelycke meer met wereltlieke wyſheyt opge: 
met het Joe Biafen is / ſoo veel te lichtelicker wordt hp daer 
dendaut ende Hoo? bedroghen. De gevepnfde hypocriten / ende 
Bee pe dwaſe Broukend/ mepnen datmen niet beters 
Bebben/ wozt noch cierlickers en tan vinden. Haer de ghene 
poozdbeftees pie grondelick onderſoecken / ende na den regel 
* der Godſalicheyt waerachtelick overlegghen / 

waer toe ſulcke ende fo vele ceremonien dienen/ 
Die verſtaen ten eerſten dat het betiſelingen zjn / 
ende gheen nut noch vrucht en hebben : ten an: 
deren dat het verſtrickinghen zijn / om dat fp de 
ooghen der aenſchouweren met pdel pemperpe 
bedriegen. Ick ſpreke ban de ceremonien/ on: 
Der De welcke na der Papiften mepninge groo⸗ 
te verborgentheden fchjuplen : maer Wp bevin⸗ 
den Dat het enchel bedriegheryen zjn. Wet en is 
gheen Wonder dat de Autheuren Daer van faa 
verre ghevalten zijn / dat fp met onnutte beufe: 
linghen / hen ſebben ende andere bedzoghen heb: 
Ben: want fp hebben eenſdeels een exempel ghe⸗ 
nemen upt de raferpen der Hepdenen / ende eenſ⸗ 
Deels zijn fp de oude ceremonien der Wet Moſis 
nae ghevolcht / de welcke niet meer ons toe en 
guamen dan de offerhanden Der beeften ende an: 
dere diergelicke dingẽ · Boor waer of daer ſthoon 
gheen ander argument en ware / nochtans upt 
Die tſamenlappinghe die foo qualick vereenicht 
is / en can niemant die gheſont verſtant heeft / 
wat goets verwachten. Ende de fake felve be: 
Wirt ghenoech / dat vele ceremonien gheen ander 
gebrußck en hebben / dan dat fp het bolck ber: 
Blinden/ meer dan leeren. Alſos achten ooch de 
Gppacrijten / dat veel geleghen ig in die nieuwe 
Canones/de welke de vegeeringe meer verkeeren 
dan bewaren: maer iff datfe pemant beter inſiet / 
Die fal bevinden dat fp niet anderen hebben 

— dan eenen ydelen ende onnutten ſchn. 

13 _T Pu (op Dat wp tot het ander fepl comen) 
meernere /_Wieenfiet níet dat de inſettinghe / tot de welche 
vate om dee ſy altys meer ende meer toeghehoort hebben / 
mene: Vn ſod vele gheworden / ende tot fulcls een groot 
pzagelik zjn. getal gecomen / datfe de Chriſtelicke Gemeente 

Der felber 
wederleg⸗ 

Vinghe· 

Het III. Boeck: 

ſwaer bleefchbanch ende quellinghe. 

er — 
Fol 224. 

gheenſms en kan dragen? Dier uptift gheco⸗ 
men Dat in de ceremonen een Wacrachtich Boz 
dendom abeften Wozdt / ende ſommighe onder: 
houdinghen zjn des Godſalighen herten cen d'Delck van 

Auguſti⸗ awauffino/ — 
nus klaeghde te ſynen tyde / Dar alamme het Vads leriuse 
woort Godts veracht zijnde / foo beel Boorne: ser vafr 5, 
meng was / dat Die (eerder beriſpt wiert }Biein Ad Januar. 
Be acht daghen na ſynen doop de Herde met den Feit. :15- 
blooten Boet gheraeckt hadde / dan die hem fel 
ben met dronckenſchap befimet hadde. Bp klaegt 
dat de Bhemepnte / dewelche Bodt door ſyn 
barmbertighept heeft Willen vry hebben / foo feer 
verladen ende verdruckt Wordt / Dat de canditie 
der Joden verdraghelicker gheweeſt zp. · Hadde 
de heplighe man te onfen tijde ghelceft/ met wat 
grooter klaghe foude hp De Dienfthaerhept bez 
weent hebben / Daer ide Bhemepntenuisg 2 
Want her ghetal der ceremanien is thienmaet 
meerder / ende een pegbelicke letter wordt hon⸗ 
dertmael ſtrenghelicker gheboden ende geeyſcht? 
Alſoo pleeght het te gheſchien: als Die berkeerde 
Wet-ghjebers eenmael hebben heerfchapppe gez 
reghen / foo en maken fp geen epnde ban gebiez 
den ende verbieden / totdat fp tat de upterfie 
ſtrengigheyt ende engenfimnighept Kamen. Bet 
welcke Paulus ook wel te Kennen geeft met deſe 
Woorden: Iſt dat ghu der Werelt geſtorven zijt / Col. 2. zo. 
wat wordt gip aen infettinghen ghebonden / 
gelck of ghy der Werelt leefdet> En eet Dat niet/ 
en ſmaeckt dat niet! en voert dat niet aen. Hier 
beſchryft hy voorwaer feer mel den voertganck 
Der vbaiſcher Apoſtelen. Het begin is upt fuperz 
ſtie / te weten / dat ſy verbieden oock een wepnigh 
van eenighe ſpyſe te eten: ende als fp Dat verkre⸗ 
en hebben/ foo verbieden fp oock datmenſe niet 
elf en mach proeven noch ſmaecken: ende als 
hen dit oock wordt toeghegheven / ſoo achten fp 't 
ongheoorloft dat men t met eenen vingher aen⸗ 
roere + { 

14 Defe Waecde regeevinghe ín menfcheliche hoe ſchade⸗ 
inſettinghen / ſtraffen Wp heden te rechte: om Dat tick dar die 
be ellendighe confeientien wonderlick ghequeit ontelbacr, 
worden daa? ontelliche bele gheboden/ende Doo frrranaten) 
de onmatighe ſtrenghe oplegginghe daer ban. voorùckerke — 
Pan de Canones die tat de Bifcipline ende re⸗ geweeſt is. 
geeringhe Dienen/ is nuerghens gheſeyt Wat Boven int 
ſal ick aan van de ceremonien/doa? dewelchie nn htac, 
het gheſchiet is / dat Chriſtus halfbegraven is / Hecte can.12. 
ende wp tot Jodiſche ceremonien vervallen zijn? ende mfonz 
Auguſtinus fept : * Chꝛiſtus onte Meere heeft heek en lin 
ſyn bolck te famen ghebonden met Sacramen: « rit. — 
ten / die ſeer weyniche in't ghetal / ſeer groot int ad anuu. 
bedundinghe / ende feet licht am te onderhouden 
zijn. Maer die menighte ende berfchepdenbept 
der ceremonien/Daer in wp heden de Ghemeynte 
verwerret (ien / is foo wijt Ban deſe flechte cen= 
voudighept / dat men ’t niet genoeg en kan vertel⸗ 
len. Pek eet met Swat liſtigheyt ſommighe 
ſcherpſinnighe menſchen defe boof Gept ontſchul⸗ 
digen. Sp feggen/dat onder ons vele menſchen 
zĳn fa grof ende onverſtandig / als in het Iſrae⸗ 
titifche bolck maren zende Dat am der ſucker / 
wille Defe Dingen zijn tot een onderwyſinge inz 
gefteltsende hoewel fp den verftandigen niet noo⸗ 
digh en zn / ſo en maeten ſyſe nochtans niet verz 
achtẽ / dewyle fp fien dat ſulcr den ſwacken braez 
deren nut is Ick antwoorde Dat wy wel weten 
wat men den ſwathen broederen ſchuldigh is: 
maer wp ſeggen hierentegẽ / Dat dit Be wyſe niet 
en is om DÉ ſwacken broederẽ te hulpe te komen / 
te wetẽ Dat fp met grote hopẽ der ceremonien Le 
lade warden. Bod en Geeft niet te Ageefs bit on: 
derfehept geftelt tuſſchen ons eñ her Iſraelitiſche 

pH voick / 



Cap. to. 

Sal. s.n 

Mant fp 
lepden ons 
wederom tot 
her Joden⸗ 
Daine. 

oan, 4. 23: 

Me geeſt elic⸗ 
ke aenroe⸗ 
vinghe ver⸗ 
donckeren ſy 
wederom 
door hare ce⸗ 
xemouien. 

Eyndelick fa 
verdupſteren 
fp De klaer⸗ 

Dept Cheitti ende niet verdupft 
ſoo ſeer / Dat 
Ye niet en 
kaun erkent 
worden·. 

Van de uytwendighe middelen der ſaligheyt, 
volck / Dat hyhet Iſraelitiſche volck heeft wil⸗ 
len kinderlick onder wijſen met teechenen ende 
figuren tende dat hp ons heeft willen flechtelic: 
Ker ſeeren / fonder ſoo vele uptwendighe dinghen. 
Paulusfept : Ghelijck een kint Woet na de mate 
fijnder jonckhept van den Schaol-meefter gever 
geert /ende in bewarinafie ghehouden: alſo wor⸗ 
Den ook De Joden bewaert onder de Wets Maer 
tap zĳn den volwaſſenen ghelyck / dieupt de 
Pooghdije ende beſorginghe der boornomboren 
berloft Inde / de kinderliche onderwijfinghe 
niet en behoeven. De Heere beeft voor waer wel 

boozgheften/ hoedanigh de ghemeyne man ſoude 

efen in ſyn Ghemepnte, ende hóe hp moefte 
gheregeert worden Ende nochtans beeft hp oy 
deſe voornoemde Wtjfe ons van de Joden onder: 
fchephen. Soa ghebruycken fp dan eenen dwa⸗ 
fen mddel / als fp willen den onverſtandighen te 
hulpe kamen / het Jodendom weder op rechten: 
de / d welck Thriſtus wech genomen heeft. Deſe 
verſchepdenheyt des ouden ende nieuwen volcx / 

Geeft ooch Thriſtus met ſyne woorden bedupt / 

Doe hp tot de Samaritsenſche vrouwe fepde/ 
Boe de thdt ghekomen was / inden welcken de 
waerachtighe Aenbidders Godt (ouden aenbid” 
Ben ín den eeft ende waerheyt. Dit was voor: 
Waer te allen tijde gefchiet maer Dit onderſcheyt 

is tuſf heu den ouden Godtſdienſt ende den nie: 

wen/te weten / dat ten tijde Moſis de geeſtelicke 

aenbiddinghe Godts mag met vele ceremoníen 

afahebeeldet ende eenighſins bewimpelt: maer 

nu ais die wech ahenomen zijn, ſoo aenbidt men 
eenvoudighlicker. Daerom die Dit onderfchept 

meet nemen / die verderven de Opden Die ban 

Chꝛiſto ingheſtelt ende beveſtight is Pemant 

mochte ſeggen: Sal men nu den groven onver⸗ 

ſtandighen menſchen gheen ceremonten gheven / 

om Gaer onverſtam Daer mede te Gulpe te hoz 
men? Dat en ſegge ich niet:Want ick achte gant: 

(chhelich dat hen fulcke hulpe noodigh is · Maer 

ick vuil hier alleenlick dat men ſulcke mate Daer 

in ghebaupehe/dat Cheiſtus daer door verklaert / 

ert aA Godt Geeft ong 

daerom weynighe ende lichte ceremonren g
hege⸗ Ì 

ben/om dat fp de tegenwoordigheyt Chꝛiſti fou: 

den toonen. Den Joden ziyn vele ceremonien gez 

gBeven / om dat fp ſouden beelden Cheiſti zijn / 

die doe niet tegenwoordigh en was. Ick ſegge 

dat hp niet teghenwoordigh en was / niet aen= 

gaende zijn Kracht / maer aengaende de wfe/ 

Daer mede hy bedupt ende boo? ooghen abeftelt 

wert. Darrom / op dat hier in mate ghehouden 

Worde / ſo iſ nodig Die weynighept in getal /
ende 

tichtighept in de onderhoudinghe ende weerdig⸗ 

hept in de bedupdinahe / Die ooch haer klaerh
eyt 

heeft / te Lehouden· Det en is niet noodigh te ſeg⸗ 

Zhen / dat dit miet gheſchiet en iS want een pege⸗ 

tic kan het met fijne ooghen fien. 
. Bewapi ys Wier ga ick voorby wat ſchadelicker mep: 
ſtiſche inſet⸗ 
kingen dezij⸗ 

ninghen den menſchen inghegheven Worden / te 
ben de fuperz Meten/ dat DE ghedichte cercmonien zijn Offer: 

ſtitieuſe 
menſchen 

Baer DENN gen fegahjen dat de dinghen die goet zyn / miet en 
ke aenghedichte dDWalingen gez 

cile oock in wercken Die ban 

fĳn Sacrite Got acboden zyn vock alſoo ſwaerlick kan gez 
fondigijt oorden. Maer Dit is onverdraghelie⸗ 

Ker / dat men den wercken / Die lichtbeerdighlick 

daor menfchjen goetbunchen ghedicht zijn / ſo veel 

laten boor: koren door fulc 
ftaen / hari ſchent moden : d 

tien miet alz 
Jeen om te 
berioenen 
maer aac om 

handen daer mede Godt ghedient / de ſon
de Ver: 

foent/ende ve ſaligheyt verkregten 
Woet. Zp ſul⸗ 

te verdienen. cere ta efcurdft 1 bat fn gheacht worden het eeu⸗ 

wighe leven te verdienen. Want de wercken Die 

odt gheboden Geeft / worden daeram bergol 

Bei J om dat fp am der ghehoorſaemhept willen 

* 

den Wet-gheber behaghen · Soo er worden fp 
dan niet om haer epghen weerdighept / noch om 
haer epghen verdienſte gheloont ; maer omda 
Godt onfe ghehoorſaemhepyt / die wy hem bew: 
ſen / ſoo graot acht. Fick ſpreke hier van de vol⸗ 

Dederleg⸗ 
ginghe bart 
deſe dwalius 
gie. 

taechthept der wercken / die van Godt ghebos , 
den / ende van den menfchen niet volbzacht en 
wort. Want daerom en zijn de wercken die war 
doen / níet aengenaem / anders dan upt de onz 
berdiende mildighept Godts / om dat onfe ghe⸗ 
hoorſaemheyt daer ín kranck ende kreupel is · 
daer dele hier gheen twiſt en is wat de 
wercken fonder Chriſto vermogen / fo fulten us 
bie vrage laten baren: Maer dat de tegenwoaze 
dige handelinge aengaet/ dat verbale ick wederz 
om: te weten, dat alle prijs Ende laf welcken be 
wercken ín haer hebben / is alleenlik upt het acn= 
fien der ghehoorſaemhept / Dewelche alleen wort 
van Godt aengeften/acljk De Prophete betupat/ 
feggende: Icken hebbe niet geboden Lan Offers Tet. 2128 
handen/ maer alleenlick dat ap foudt neerſtigh⸗ 
lich mijn ſtemme hoogen. Ende van ghedichte 
wercken ſpreeckt hy erghens / fegabhende: Ghu Era. ss. zi 
geeft uwe ghelt upt/ende niet om beoots Item / ENDE 29 13° 
Te vergheefs Dienen fp mp met menfthen abe: 
boden. Daerom en fullen fp dat geenfins connen 
ontſchuldighen dat ſy het ellendigte volck laten 

Matt.· 15.30 

de rechtveerdigheyt Die fp ſouden Loo? Godt ſtel⸗ 
len / ende daer door Hoo? Den Richt · ſtoel Godts 
blijven ſtaende / in die nyiwendighe beufelinahen 
ſoecken Boven deſen is dit ghebreck niet Weer⸗ 6, Die iuſet⸗ 
— te jn / ep a — * 
nien te ghebruycken / ghelyck of fp een Guychel⸗ eere Der= 
ſpei vertoonden ofte ooberſche woorden lafen. Gortonerd ans 
Want het ig openbacr / dat alle ceremonien ghe⸗ vers miet ban 
breckelik ende ſchadelick zijn / ten zp dat de mene ten Bupchel- 
{chen daer doo? tot Ehziftum beweeght ende (Pel/erte Co 
ghelept worden· Ende de ceremonien die in't 

bere. 

Pauf dom ghebruyckt worden zijn ban der Icere 
berfchepden / op dat fp de menfchen behouden in 
teechenen Diegeen bedupdinge en hebben. L B 
lactften fchijnen fp bele ban nierighe IPif-papen 7: 2P Pr ale act om 
ghebonden ende ghedicht te zijne, om gheit daer cpanneick 
door te gekrygen gelijck De buyck een vernuftig gewin mgee 
Honftenaer ig, Maer hocdaniah de oorſpronck ſtelt. 
zy / Daer upt fp ahekomen zyn / fa zn fp alle alfa 
tot fchandelick ghewin verordent / dat het meefte 
deel daer Van moet afgekort worden / ift dat wt 
willen maken dat die Onheplige ende Godtlooſe 
Koopmanſchap / in de Gemepnte niet gebrupckt 
en worde. f 
16 Hoewel het gheene dat ich ſegghe ban de 
menfchelicke inſettinghen / ſchjnt alteenlick van 
defen teghenwoordighen tijt geſproken te pore e 
ſoo fal nochtans het gheene dat ick hier gheſeyt 
hebbe / een eeuwighe leere te allen tijde nut ende 
voorderlick Welfen. Want foo wanneer de men: 
ſchen nret defe fuperftitie bevanghen worden / 
dat fp willen Godt dienen met Gare eygene ghe⸗ 
dichtfelen / foo worden alle de wetten die fp tat 
dit epnde maecken / terftant ghetrocken tot deſe 
grove mif beupeken/die Wp nu verhaelt hebben. 
Want Bod en deepgt niet cen ofte twee eeuwen / 
maer alle tijden met defe vervloeckinghe / dat hy 
de ghene Die hem met menſchen leeringe dienen / 
fal met blinthept ende onverſtant ſlaeñ  Defe 
berblinthept maeckt terftont dat fp gheenderlep 
onabefchickthept en blien / Die foo veele verma⸗ 
ninghen Godts verfmadende/ Boo? haren cpgez 
nen wille ſelve deſe dootlicke ſtricken ben ſelven 
aentrecken· Iſt dat pemant wilenckelick ſonder 
eenighe circomſtantien weten / wat menſchelicke 
infettinghen ten alien tijde moeten Lan de Ghe⸗ - 
mepnte verworpẽ / en van alle Bodfalige wijde 

or⸗ 

Nu komt hy 
weert ende 
fept in't ghe⸗ 
mepn/dat ala 
le andere ſoo⸗ 
danige uiſet⸗ 
Engen dier⸗ 
gelgke gebzts 
ken zjn oua 
derworpen; 
enen waer⸗ 
om upt Efa. 
19,1. 

Efa. 29, 13 

Tat. baog 
inſettinghen 
van delierke 
belogen herz 
worden te 
3, 



sap. 8, 
woꝛden : foo fal bit een ſeker ende klaer befchzijs 
binghe daer van weſen dewelcke wp boven gez 
ſtelt Gebben/te weten: Dat fulfte zijn alle de wet⸗ 
ten die fonder Gods moogt ban de menfchen gez 
maecht worden om te leeren Defe Wife hoe men 

maoet Godt dienen / ofte om de confcientfen aen 
eenighe fuperftitie te binden / abelijch of fp ſaken 
geboden die tot de ſaligheyt noodiah waren: Iſt 
dat tot een ban defen ofte tot bepde oock noch 
andere ghebreecken komen/te weten / dat fp door 
haer menighte de hlaerhept des Euangeliums 
verdunſteren: Dat fp niet en ſtichten / maer meer 
onnutte ende fpatteliche bekommeringhen zijn / 
dan waerachtighe oefeningen der Godtſalig⸗ 
heyt: dat fp tot onrepnighept ende bupl ghewin 
dienen: dat fp veel te ſwaer zyn om te onderhou⸗ 
Den: ofte dat fp met boofe fuperftitien befmet 
zijn : foo ſullen wy door deſe dinghen te lichtelic: 
her bekennen / hoe veel quaets in ſulcke menſche⸗ 

liche wetten gheleghen zy. 
Der Paris 17 Ick hoore mat fp voor hen ſelven ant: 
rear dee Woorden / teweten/ dat Gare infettinghen niet 
zefcpeemin: Van hen/maer ban Bodt komen : Want de Ge: 
ze van hare mepnte wodt van Godts woot gheregeert / 
erde, foo Dat fp niet en han Dwalen : ende De autozitept 
nfettinggen Der Ghemeynte / ghelck fp roemen / ist in hen 
gu ban _ ghelegen. Als (p Dit verkregen Gebben /fa volght 
ad 7 Tee oock Daer upt/ dat haer Ínfettinghen zjn opens 
rercke / vie baringhen des hepligen Gheefts / de welche niet 
er Dwaten en konnen veracht worden /ten zp dat Gob god: 
is KAL, loofiich veracht worde. Ende op dat fp niet en 

fchünen pet fonder graote Autheuren te doen / fo 
doen fp te verſtaen / Dat het meefte Beel haerder 
infettinghen zy van de Npoftelen gekomen : ende 
ſegghen dat Get doo? een erempel ghenoegh han 
beweſen worden / wat de Apogelen in ander din: 
ghen ghedaen hebben / dewyle fp in een Concie 
lium bergadert zjnde / upt het gheboelen ded 
Conciliums allen Heydenen berkondight heb⸗ 
ben / bat fp hen ſelven ſouden van Af· goden of 
fer / bloet / ende verſtickten onthouden. Mp hebe 
ben boven erghens verklaert / hoe valſchelick fp 
den tijtel der Ghemeynte aenmemen om hen fels 

2. Antwoort. Vern te befchermen. Ende ſoo veel de tegen woor⸗ 
— met dighe fake aengaet / iſt dat wp alle mom aenſich⸗ 

Bons sp vie ten ende valſche coleuren wilien aftrecken / ende 
het geene daer Voor Wp vooꝛnemelick behooren 

moo:DeB0Dg te ſorgen / ende d'welck ong ooch aldermeeſt aen 
ten wit op gaet / waerachtighlick willen aenfien / te weten/ 
boeggens _hoedanigh een Ghemepnte Chziftug wil hebe 

ben/op dat Wp ons na fnen regel ſchitken ende 
voeghen: foo fal het ong lichtelick openbaer we⸗ 
fen / Bat be gheene Die de palen det Boùtlijcken 
wooꝛrts vooꝛbp gaen/ende lichtveerdig / ende dere 
tel zjn om nieuwe wetten te maken / gheen Ghe: 
mepnte Gods en zijn ant fal die Wet / die cen 
mael der Shemepnte geacven is / niet eeuwelick 
blven / te weten / deſe Wat ik u gebiede / dat ful: 
dp onderhouden ende doer + ghy en ſult daer niet 
tae noch af doen: Ende op cen ander plaetfe: Bhp 
en fult tot het moot des Beeren niet toe doen / 
ende afp en fult oock daer niet af Doen: op dat hp 
u moghelick niet en ſtraffe / ende ghy een leughe⸗ 
naer bevonden wort. Dewyle fp niet en konnen 

> 2 Ante gerfaechen dat Dit tot de Ghemepnte gheſproken 
moor: OI ig / mat doen fp dan anders dan bat fp de harte 
fer Lafreciik neckighe verachtinghe der Ghewepnte paifen/ 
regeu be aas roemende dat fp na ſulck verbodt oies niet te 
ve heee?! min beftaen Geeft / van den Garen tot de leere 
Ben gefenzer Godt te doen ende daer in te bermengen? Det 
ben waor zp. Berre dat Wp fouden der fulcker leugenen be: 
— willighen / met dewelcke fp dec Ghemeynte foo 
— daer Groote ſchade doen : maer Wp ſullen verſtaen dat 
af eu Dott. 

Actoa 15,20. 
ende :ge 

Cap.v. ſet. 20 

Deut. 12.32. 

Pro, Je. 6. 

Het IIII. Boeck. 

p balfchelich den naem der Ghemepnte vooz: | te zijne / foo is tot J ſaecke veel noodigher te 

Fol. 225. * 
wenden / foo wanneer fp ſulcke begheerlickhept 
der menſchelicker lichtveerdighept voortbzens 
ghen / dewelcke haer ſelve niet en kan binnen 
be palen Godts houden / (onder hoveerdighlick 
daer over te treden / ende na Gare bonden upt te 
loopen. Daer en ig niet bedeckt / noch dupſter / 
noch twijfelachtigh in de woorden des Weeren/ 
met dewelcke de gantfche Bhemepnte verboden 
Wozt/ den woorde Godts pet toe ofte af te doen/ 
Daer ban Den Dienft Godts ende geboden der fas 
ligbept ghehandelt woꝛdt. Maer men mochte 
ſegghen Dat dit was alleenlichk van de Iet ghe⸗ 
ſproocken / na dewelcke noch de Propheten ende 
be gantfche bedieninge des Euangelij gekomen 
is. Ick bekenne Dat voorwaer eñnde ſegge oock 
daer toe / dat het meer vervullinghen der Wet 
zijn / dan toeſettinghen ofte aftrechinghen. Iſt 3.Antwoort. 
dat Godt niet en heeft gheleden dat den dieſte ier zvun;- 
Moſis / die nochtans dao} vele bewimpelinghen raft per tor 
(op dat ick ’t alfoofegge) dupfter was / foude pet ve teere ves 
toeghedaen worden / tot Dat hy doop fijne Pꝛo⸗ Peis bo re 
pheten / ende ten epnde door fijnen lieven Soone man io: ve 
hlaerder leeringhe gave : waerom eri fullen Wp icere den 
niet dencken dat het ong veel ſtrenghelicker et: Cuangelg. 
boden is pet toe tedoen tor de Wet / ofte Dao: 
pheten / ofte Pſalmen / ofte Euangeclium ? De 
Heere en ig niet Verandert / dewelcke over lans 
ghen tijt betupgbt heeft / dat hp door geen dingh 
foo feer vertoont en Wazt/Dan als hy door men” 
ſchen inſettinghen gedient wort. ier upt kos 
men die klare Woorden / dewelcke behoorden als 
tijts in onfe oogen te lupden:Fch en hebbe uwen qer.,: 2. 
Paderen op den dagh doe ickſe ot E gppten lep: 
de / niet gheſproocken van offerhande: maer Dit 
hebbe ick hen gheboden / ſegghende: Koopt mijn 
ſtemme / ende ick fal uwe Bodt zijn / ende ghy 
{ult mn bolck zijn / ende fuit Wandelen inalle 
weghen die ich u fal ghebieden. Ftem/Feh heb, Acre "+7: 
be uwe Daders ſterckelick betuyght / ſegahende: 
Boozt mijn ſtemme / ende andere diergheliclie 
fententien : maer deſe is boben andere uptnez 
mende: Begeert Bodt oock offerhande / ende niet 1. Sam, 15: 
beel meer dat men fjnder fleme ghehoozfaem : 
zp ? Want de gehoorſaemhept iS beter dan de of» 
ferhandesende gehoor geven 18 beter dan het bet: 
teder Fammen te offeren. Want tegbenftrijden 
ig gelijck een zonde der Waerfeggerde : ende niet 
gehoorſaem zijn / is ghelyck de ongherechtigheyt 
ber Af⸗goderhe · Do iſt ban licht te bewifen date 
men alle de menfcheliche bonden die in deſen deez 
fe doop de authozitept Der Ghemepnte befcherme 
Worden / valfchelick der Ghemeynte toeſchryft / 
dewijle ſy niet en konnen van Godlooſ hept ont» 
ſchuldight worden · 
18 Hierom ſtryden op vryelick teghen deſe Antwoozt. 
wreede heerſchapphe der menſchelicker inſettin⸗ mar de ſe onz 
gen / die ong wort onder den naem der Gemeyn⸗ beſchaemt⸗ 
tehobeerdighlick tegen geworpen· Maut wp en Pr nen, 
befpotten noch lafteren de Ghemeynte niet/ abe- vat men ate 
lk onfe vpandeu Lan ong liegen om ons fpijt fe tje Ban de 
boen : maer op gheven haer ben lof der gehoor⸗ g;arhe PF 
faembent / dewelcke de meefte lof is Dien fp Bez epen , enne 
geert. Ap felbe doen eer der Bemepnte feet groot ondertuf⸗ 
onrecht / als fpfe tegẽ haren eere wederfpanmig ſehen verz 
mafen/dichtende dat p voorder getreden is dan [LIE s, ven 
haer door Godts woort geoo2looft was: op Dat geere bebo⸗ 
ich verſwghe dat het cen uptnemende onbez ten 15/ ende 
fchaemthept en booſheyt is / altjts van de macht pel be ls 
derBemepnte te roepenzende hierentuſſchen niet 5e ren — 
te willen weten wat haer van den Heere ghebo⸗ (epuiorspre. 
den is / ende wat ghehoorſaemhent fp Gode 
fchuldigh zp: Haer iſt dat wp (ghelijck Get bez 
taemt) ſoecken met de Bhemepnte eendrachtigh 

pij aes 



Cap. 10. 
aenfierrende gedencken wat de Heere ong ende 
de Gemepnte gebiet / op dat wp hem eendrach⸗ 
tiehlick gehaerfaem zijn. Want op fullen fon- 
der twyfel feer Wel met de Bhemepnte aber een 
Bomen / iff dat \up allefmg den Deere ghehoor⸗ 

Pet 2. argue faembept beten, Dat fp feagen dat de. oor⸗ 
ment DEED fggonch der infetringe/ Daer mede De Gemevnte 
Dareiufet: dus lange berdzucht ie/zp ban de Apoſtelen gez 
tingen Apo⸗ komen / dat was euckel bedroch:dewhhle de aante 
folifed zon, (che leere Der Apoſtelen arbept ans te. verhinde⸗ 
matsmeer, ren dat de confricntien met gheene nieuwe on- 
taachent. Ja derhondingen beſwaert en worden / ofte dat de 
pat meer i3/ Godfdienft met oufe bande níet befmet eñ wor⸗ 
ten (Ön Maf De, Bove defen/ iſt datmẽ DE Hiſtorien en ouden 
brregergen. Zehehveren eenſch geloove geeft / foo ig het den 

Apo ſtelen nier alleenlijck onbekent / maet oock 

onafjehoort gheweeſt dat Defe menſchen hen toe 

fchzüven. Spen hebben hier niet te eggen dat, 
bete infertinghen dee Apoftelen door ghebzunck 
ende gewoonte waren aenghenomen / de wele⸗ 

he nochtans met beſchreven en Worden / te Wez 

Joan · is. re · den / die / de welcke ſy / doe Chriſtus nochicefde / 

niet verſtaen en konden: maer nae fijn Hemel⸗ 

baert Haarde opendaringe des Gepligen Geeſts 

geleert hebben. Wan de untlegging defer plaetſe 

@fteveel Gebben op ergens gheſproken· Ende gengaen⸗ 
meer fea fÉn De de tegenwoozdighe handelinge: ſn maken 

te Joadſche hen ſelven voorwaer befpotteliekk/als fp (eggen / 

ofte DPO St Die over groote verborghentheden die den e ondere * 
an ningen Apoſtelen foo Langhe tijt onbekent waren / Sijn 

ofte ongbez genfocelg gheweeſt Jodiſche ofte Hepdenſche 
ſehickte ende 
poete ghebees 
Ken €ll cere⸗ 
monien. 

onderhoudingen / Die lange te bazen ſommighe 

Baer geweeſt zyn: ende eenfdeels onnutte. ghe⸗ 

beeren ofte bewegingen des lichaems/ en pdele 
reremonien / de welcke eselachtige miſpapen / die 

noch fwemmen noch leſen en konnen / ſeer wet” 
konnen volbrengen: jac Die de hinderen ende ſot⸗ 

ten fo beguamelik honnen na dichten / dat fp maz 

afbenfchijnen de alderbeguaemfte Biſſchoppen 

Swelck upt fler hepligen dienſts te zhne · Al waert dat daer) 
geene Wiftogien en waren/ foo fauden nochtans be neerſtighe 

merckin⸗ — 
at Veer hell: de verftandighe menfchen upt der fakefelne gez 

hetdekebiftoe noegh dencken / dat die groote hoperber: Anders 

cie kennelie Boudingen ende ceremonien / niet en zy haeſtigh⸗ 

* tiek in de Ghemepnte Boorgebzaneisen /-maer 
meeter tt weynigh te flamen ingeſlopen · Pant 

Demüle de heplige Biſſchoppen / die aldernaett 

Ber Apoſtelen tijt waren / ſommighe dingen inz 

gheſtelt hadden / die tot goede orden ende regee⸗ 

gingedienden £ foo zijn Daer nae menſchen ge: 

komen d'een nae den anderen / Die wiet gevoegh 

Boosfiehtich/ ende veel te curieus ende begeerigh 

Maren : onder de welcke De-laet{te-altijts door 

bare vierigheyt ghearrebeyt hebben om haere 

Hoorfaten te baven te gaen in nieuwe dinghen te 

irene Ende dewne het te vreeſen mas) dat 

hare nieuwe vonden / unt DE welcke fp: laf ende 

ijs 
— 5 tijt vergaen: ſoo hebben fpde onder⸗ 

hond ne deer van/met ſoo groote ſtrengighept 

Behefigin⸗ ghebaden. Dt deſe verkeerde vpeichent is ons 

ghe ban De Het meeſe Veel der ceremonien gekomen /de wel⸗ 
Boorgarnde fe fy dus waor Apoſtoliſche inſettinghen in De 

bet ut hant ficken. du dit betupgen aack de Hiſtorien⸗ 

mane/ghenoe 19 f Ende op dat Wp t niet te lanch en maken / 

menvan bet fg ſullen op met cen exempel te vreden zijns Het 
eren de, Parhytmael des Heeren Wert (ecv eenvoudichlik 
welcke ale _ Dan de Wpoftelen wptgedeelt. De eerſte naeko 

tenchens ges mers der Apoftelen Gebben om de weerdighent 

bjuvekt3i Dee berbozgenthept te bercieren / at daer toe 
gef De eegdent/Dat nier te verwozpen en was, Mac 
bant Abonte Haer nae zijn Die dwaſe finmen ofte navolghers 

Meern gekomen / de welcke ondertuſſche
n menigerleg 

bp de Joden / ſommige bp ale Hepdenen open⸗ 

begeerden / ooch bu de nae komers (ouden 

Van deuytwendighemiddelenderfaligheyt, 
ftuchf hens daer aen lappende / de Priefterliche 
kleedinghe / vercieringhe der altaren / ghebeeren 
ende bewegingen des lichaems / ende den gant: 
fchen hupfraet bet onmutter dinghen / welcken 
top in de Miſſe ſien / ons ghemaecht hebben. pier tegten 
Maer ſy fegghen dat-men voostijden ghelooft beengen ;p 
beeft / Dat attest dat in de gantſche Gyemeynte guguftmum 
eendrachtichlich gheſchiede was var de Apo⸗ °2°P* 
ftelen ghekamen & endefp Brengen Auguſtinum 
voort tateenen ghetuyghe daer van: Maer ick 
fat deſe haere teghenworpinghe alleenlijck met 
Auguſtini wooꝛden wederlegghen. De dingen epie. 118 
(fept hp) die in De gantſche weerelt onderhouden 
waden / die machmen berftaen / verordent te 
zijne ban de Apoftelen/ ofte algemepne Conci⸗ 
lien / der welcker autotitept in de Gemepnte feet 
nut is: ghelgckdat het lijden des Heeren / ende 
de Wederopftandinah/ ende de opbaert ten Wez 
mel / ende de comfte des Gepligen Gheeſts jaer: 
lier ghehouden wort: ende ift dar daer nach pet 
ſulex is, dat alomme van de gantfche Gemeyn⸗ 
te onderhouden wordt. Dewhle hp foo wepnige autwoort en 
etempelen verhaelt / wie en Kan niet fien Dat hp paer teghen 
de onderhoudingen die doe gewoonlik Waren, te (wecken. 
weten/alleenlick/die eenvoudige en weynige / en⸗ 
de matige onderhoudinghen / door de welcke het 
nut was de Ghemeynte in orden te Behouden / 
heeft willen den ghetrouwen ende eerweerdigen 
Autheuren toc ſchruven? Maer hot wijt ig dit 
noch van het genedat de Papiftifche Leeraers 
willen te weten / dat (p niet een fao Klepn ceres 
monie en hebben f die niet en moet boor Apoſto⸗ 
liſch geacht zyn 9e Bk 

Í 

zo Opdat ick t odt macke/ ſod ſal ick alleerts De tweede 
liek een exempel voortbrengen. Iſt dat hen pe? seren 
| t vaaegt ban Waer zp het Wij water hebben ger wijwater 
foo antmoorden fp terftont + Van de Apoſtelen. 
Maer deſe vont des wywaters / Wort / ick ent 
weet niet welcken KRoomſchen Biſſchopye toe 
geſchreven / de welcke noyt en ſoude den Doop, 
met (nich een vbreemt ende onbequaem teecken 
beſmet hebben / hadde hy den Apoſtel raet ghe⸗ 
waeght· Woe tael heten ſchynt mp der waere 
heyt niet gheijck/ dat dele hey iginghe des wijs 
waters ſoo oudt zy als die Hiſtorie meldet; 
Mant dewyle Auguſtinus ſeyt / dat ſommighe 
Ghemeynnten te fijentijde de waſſchinghe der 
voeren weygerden/ hae Cheifti evénipel te glee Pan sar 
Benpeher / vm dat die ceremonie nfet en foude … … 
ſchnen den Daar aêrt te gaen / ſao gheeft hu 
Baecmedete kennen / Dat te Dien tijde gheender⸗ 
ley wafſchinge en was / Bie miet deit Doop eeni⸗ 
abe gljeljchteriiffesadde: Woe het zy / ick en fat, 
gheenſens toe laeten dat dit zy BAN eenen Apo⸗ 
ſtoliſehen gheeſt gekomen / dat de Doop eenigh⸗ 
ſins vernieut wordt / als hp door een daghelickr 

Epiſt. 11% 

teecher in ghedarhteniſſe ghebracht ost. Ick 
en vꝛzaghe aoctepuerniet na/ Dat de felve Aunque 
ſtinus dy eert ander plaetſe oockandere dinghen 
den Apoſtelen toe ſchryft Mant dewhle hy niet” 
ſekers daer van en heeft / maer alleemck fonts 
mighe giſſingen / (od ein moetnien ſoo groot eert” 
ſake daer upt niet oordeelen Tentactfien/of Wp De tweede 
ſchoon toe lieten) Dat Be dingen die Auguſtinus Der er 
vorlactt/ zijn Bens der Apaftelen tijdt gekomen) men: : jo vee 
foo is nochtans dier in cen groot onderfchept / nracceremo= 
datmen eeniahe eeffeninahe der Godfalighept ns * den 
it flolt/ De welche Be gheioovighen moghen met ven ennn” 
vꝛper conſcientie ghebruncken ende oock hen fel: Den zijnnefela 
ven haer bart onthduden / iſt dat Het ghebrupcke be zn ſeer 
daer van hen miet fihten iszofte datmen cen wet 33 
maecktr / waer Daar de tanfcientien in dienſtbaer⸗ iſen 
heyt verſtriat worden Maer niu wie ook de Au⸗ in 
theuw Det van $P/ Detwijle Woo fier Dat fp tot 9 ER 

groo 



áp. 16. 

Det 3 arars exempel der Apoſtelen voorwenden sm haer tp 
ment oer Pa⸗ 
pitten: dwelk 
is ghenomen 
bah ber Apo⸗ 
ſtelen ſlotre⸗ 
abel. ‘ 

Actozt 5-20: 

1. Anwoozt / 
verklarende 
die plaetſe 
bau dehiio⸗ het welcke ick lichtelick kan met ſtercke reden 
rin 

2232 J 29 

Het IIII. Boeck. 
atoot mif bruyelk gekomen Sijn} foe moogertfp | ban den Beevc verboden sin: Ben kan ook nick 
fander cengen laſter des Aufheurs vermarpen | meer ban de Apoſtelen ſeggen der weſcker voer⸗ 
worden: want 3e en zun nopt alſoo bevelen ges | nemen niet anders en ag / dan dat fp wilden 
weeſt / Dat ſy londen meeten eeu\uieislietr bijen. | de Wet van eraerniffe te Wien / voo Houden / 
zr Het en helpt hen ooekt niet vele / dat zpbet | ende alſoo de oorſgecke det ergherniſſe wech wer 

men: gleich of fis gheſeyt hadden: Wet is ded 
Weeren ghebodt dat ghy niet en ſult de ſwacke 
broeders verergeren nach hinderen: Wet ghene 
dat den afgoden gheoffert is / noch vat verſtickt 
is/ noch bloet en Bent ghy miet eten fender de 
ſwacke broeders te ergheren. Sar gebieden Wa 
u dan in des Hrercu Woort / dat on ſulcx nieten 
cet met ergherniſſe· Dat de Apoſtelen Dit ſeſve 
aengeſten hebben / daer van is Pauus een ſeer 
gcer getupge de welcke ſonder twyffel mee haer 
Concilium overeen komende / adus feh2ijft: 
Aengaende De ſpyſe die Den afgedern glicafjert tCor. 8 £ 
wort / wy weten dat cen afgod rietentg. Maer 
ſo mmigue ctenſe met (uleke conſrentie / ghelyck 

rannpedaer mede:te ontſchuldighen. p ſeg⸗ 
gen : Be Apoſtelen ende Duderlingen der eer: 
fter Gljemepnte Gebben buyten het bevel Cheiſti 
een met gemaecht / waer door ſy allen Heydenen 
geboden / dat fp ouden henfelben ban afgeden 
offer / verftichten / ende blact onthouden. Bft 
dat hen dit gheoorlooft was / waerom er fal ha⸗ 
ren nakomeren niet gheoorlooft weſen Het ſelve 
nae te volghen / ſoo Wanneer het de ſake eyſeht? | 
Maer ach of ſy altijts / ende oock in deſe ſake na | 
volgden. Want ick ſegge dat de Apoſtelen daer | 
niet nieus ingheſtelt nach verordent en Gebben s 

beveſtigen. Want dewijle Petrus in dat Can: 
cilium fept/ dat Bodt verſocht wort / iſt datnien 
den Diſcipulen eenich jock op leyt / foa fpreecht 
he teghen fijn eyghen ſententie / iſt dat hp daer 
nae toe laet dat men hen eenich joch opegghe⸗ 

Ende hen Wardt Daer een jock opghelept / iſt dat 
De Apoſtelen Doo? haer epahen authoriteyt ver⸗ 
ordenen / datmen moet den Hepdenen verbieden 
afgoden affer/Sloet/ende verſtickten te eten De 
ſwarichept blyft noch / te weten / dat ſy het noch⸗ 
tans ſchynen te verbieden. Maer deſe ſwarig 
hept fat ſichtelyck wech ghenomen worden / iſt 
dat pemant den ſin deſer verordeninghe naerder 

Vert eerſte acnsuertht : ín het welcke Get cerſte ende meeſte 
Geofstuck ſtuck is / datmen den Hepdenen moer haer vru⸗ 
.A bee hept laten / ende datmen ſe niet en moet beroeren, 
flspes  Ofte Van De onderhoudinghen der Wet ſwarig 

bept maken. Dug verre comt Dic weropdenirge 
ſeer wel met ans over een-Endede uptneminge 
Die terſtont daer na bolgt/en ig nier een nieuwe 
Mer van de Apoſtelen gemaecht/ maer een eeu” 

wich ghebot Gods / vañ de liefde niet te beelen : 
ende Daer door en wordt oock nieteen hap? upt 

a De vepjept verkort: maer de Wepderen worden 
alleenlick vermaent hoe fp Gen ſelven ſullen nae 

—hare bracders matighen / en voegen / ap Dat fp 
haer vapdept niet tot der beoederen ergerniſſe en 

Dat tweede miſbruutken. Daerom laet dit het tweede fuck: 
booft· ſtuck. in deſe verordennige zyn / te weten / dat de Heyde⸗ 

bbrocders te hinderen ofte berergeren. Remant 
miochte ſeggem Sp ae Siedert nochtans cen ſeker 

dinck. Wuraraorde: Sn letren ende bedußden ſos wy de harde heerſchapore der afjerier Die over fen. 

of fp den afgoden gheoffert ware: ende De ople 
(ner conferentie fwack is / foo wordt ſy beſmet. 
Diet tac Dat uwe macht niet een ergherniſſe en 
worde den fwacken. Soo wie dit Wel aenmerkt/ 
die en fal voortaen niet bedrogen worden daar 
de ghene Die haer wreede regeeringhe willen bes 
decken mer de Apoſtelen / gheluck af defe door 
haer verordeningen hadden begonnen de vpe 
heyt der Blhemepute re benemen. Maer op dat mes ante 
fp bedwonghen worden dele mijn Wederieggin: woort genos 
ghe geet te maecken / toa daetſe mo nn antmeage men bander 
den/met wat rech fp beftaen Gebben befe béror (USE 
deninge werf te nemen : te weren! om Dat Daer reniff::uant 
gheen perijchel mees en Mas van die ergerniſſe (plieden ma- 
ende tcedracht Die de Apoſtelen mitden vee: ELTA P oe 
deren: erde fp \miften darmen de Wet moer ach}: re mers) nae 
tennae haer eynde⸗ Bacromdetugie defe Wet welckers 
ghegheden i8/ om Pe liefde te onder onden / ſo en temvel 
is daer im gheen dich geboden / anders dan foo Heere P 
verre Get De liefde aengaet. AIS fp bekennen dat gren witten … 
de overtredinge Defer Wet niet anders en is dan verſtercken. 
eert berkoetinge der liefde: bekennen fp niet oock 
Daer miede Dat fp niet en is een qediehttel tot de 
Wet Sods gedaen / maer ecn opzechten en eenz 
voudige toeboeginge tat de tijden ende zeden det 
genen Dier (p gegeven Wert, 
23 Maer omſe teghenſtryders houden ffacnde Dez ents 
dat wp Gare Wetten macten Hooven forder-cenis V9021: Sul: 

- E: Ke tprannis/ qfre uptnemimahe , al Waren fp ousooëh Ganz reunende op 
nen futen haet venijep: gebtupehenfonder Kare; Dertmaet onkehooelickernde hinderlick: om Dat bet erempel 

hier niet geeyſcht en wordt / Dar wy maerende — — 
dwal ghe geet achten / meer Menſgen Dat re maspzse 

L Om 
veel te bierttijve nut was⸗ miet Wat diughen ſy ons gjeftelt zyn / mocten dragen) de weleke ong patfe nier als 

mochten hare Broeders verergeren / op DAE 1 Gen 
ſelven daer Bau onthaserti Nochtans en doen 
fm niet nirus banden haeren tot die céururghe 
Ier Gods / daor de welche De verergeringe der: 
bꝛoederen Berbodenis. …_ — ——*—— 

Wocerge⸗ 22 Ghelck of de Paſtooren die Blemepnte 

niet ei be eint te vuewgheren. Haer bier kamt „u Perichas 
ans deldeere dok feer Wael te hulpe Door de waer⸗ zoek de cone 
heyt fijns woorts / ende Vetioft ons upt ſulcke n 
dienſtbaerheyt / Die brvhept gevende die Ip ans „ Pe 
door fijn hepligh bloet verkregen Beeft + De welc⸗ jn — 
Ke jo meer dan eenmael in fijn woort verſeghelt chapheve 

ſcientien bifa — 

niuge deſer 

Alaetſe waer len den haeren verboden openbaerlick des vry⸗ 
tubecta.nt 
wordt bar 
fommixje 
Dingen int 

aut dour 
Deeemket 
eenen tudt 
NAm ban Den nochtans ſonder fept niet geſchien / ſoo Wanneer 
godſalighen 

n De tijt is utz/ Dat De geloovige ſuſx nieten Bou: | 
kain toe⸗ | 
getaren woz Ger confcientien ſwaerliek te Wanden Wie ſou⸗ 
Den om der %, 

ſwacken 
tzocderen 

Watt. 

tegeeren die noch niet wel gheſehickt en zijn / al⸗ | heeft. Want fp dieyteu booſe ick gar heer gfteen Bencemte / 
tick gheenfcht wort eeniade (ware berdantheme PPE HILDE 
ghe imouſe lichaem te dragen: maer daer wort rehzickelijcke 
geeyſcht dat de conſcientien ban haer Baphent j oordeelen 
Dat iS / bande weldacdt des bleets Cheiſti be⸗ velgen. 
rooft en dienſtbaerlick gequelt worren Boemel 
ap willen oock Dir laten varen, ghelyck of Get 
weynig tat der fac diende. Maer hoe Heel men⸗ 
reu wp dat daer gen gheleghen is / Bat fp det 
Veere fijn Bye ounemen / d weick Hp fo ſtren⸗ 
ghelick hem ſelven acutrecht? Dun Anche west 
hem ontnomen fea Wanneer lp met Welten der 
menſchelicker inſet inghe ghedient wort? waut 

daegs vlees de eten / oft op pperdage a opentlick 
te arbepden / ofte pet Gulet“ tot at de ſwacke on” 
Der de welche ſy leven, fetchet warden. ant 
hoewel deſe dinghen in haer ſelven van zyn / als 
fp fonder ſuper ſtitie gheſrhien / foo en konnen fp 

De broeders Baer Door gheergeet worden. dEnde | 

nen woor de ſwacke broeders doen / ſonder der felz 

Be ſegghen dat de ghene die ſultx verbaden / een 
_ pieuwe Wermaccten / Devrjle ſy atteenliek De 
ergerniſſen wederſtaen / die opeutlick ghenoend) | Cn op dat niemant dit cert Klep fatie eu actes 
Cb PP tij tag 

hp wilaiteen De Metaticher fijns Dienfte sin. — 

Fo'.226. ‚4 



Cap. ra. 

Eſo 29.13. 

Matter5.9. 

Weg 17024: 
sz 

ke 

zeg. 221: 
eude elders 

Meg.15. 10 · 

ze Meger. 5e 

Tenis ooch 
ghren won⸗ 
Ber / want de 
menſchelicke 
ganden miſ⸗ 
hagen Hod 
Yer inde far 
ke der velie 
0 

Van de uytwendighe middelen der faligheyt, BE 5 
fag tact ans hooren hoe groot Get de Beere acht. | te hoozen/ foo fouden (p oock nrede ſi 
Vemijte / fept im, dit volck mp giebzeeft Geeft | geen kleyn oorſake en ie) waerom ——— 
met menſchen gheboden ende leeringen : fiet/foo | ken verkeerden Dienft verworpt / die hem nae | 
ſal ick hem met cen groot ende verſchrickelick ben luft deg menfchelicken vernufts ghedaen | 
wonderlick merch verſchricken: want de Wijf: | wort, Want hoewel de gene Die ſulcken wetten tete is deſe. 
hept fat van fue wyſen bergaen / ende fet ver⸗ | tot godfdienft ghemaeckt / onderdani:h zijn / ec: Bar deſe É 
fant fal van de oude Wijchen. Op cen ander | nen ſchyn der ootmoedic wfbept 

plaetſe: Sy dienen mp te vergeef ®; lecrende leez dn behept heven in beer OP | boozfaembept : fooen 3 iet ot: Boe komE 
ringen bie menſchen geboden zijn. Ende voor: | moedigh — ———— 

waer bat de kinderen Iſraels hen ſelven met vez | ten opleggen Die ſy houden. Dit ig de oorſaecke eù gebepnfts 
te afgoderie befinet hebben / de gantfche oogfahe | ¶ waerom Paulug ons foo neerftighlich ghebiet ian 
Bier ban wort deſer onrepner vermenginge toe: | toete fien / Dat Wp niet bedroghen en Worden 
gheſchreven / te weten / dat fp de geboden Gods | door menſchen leeringen / ende door eyghen wil⸗ ——— 
overtredende / nieuwe gheboden Godſdienſt ge⸗ lighen dienſt die bugten Gods woort ik van 
dicht hebben. Daerom wort in de heylighe Hi⸗menſchen bedacht. Het is voorwaer alfoo: onſe 
ſtorie verhaelt / dat de nicuwe inwoonders Die | ende alter menfchen Wijfhept moet ong dwaes 
de Babplanifche Coninck in Samariam ghe⸗ | wosden/op dat wp Gods alleen laten wijs zijn. 
bzacht hadde om Get lant te bewoonen / zyn van | Defen wech en volghen die niet / die Gen felven 
De wilde beeſten berfcheurt ende verſlonden ge: | doo? onderhoudin ghen Pie nae menfchen goet⸗ 
weeft / om dat fp De oordeelen ende wetten De duncken gedicht zijn / willen Gode aengenaem 
Sods diens lant niet en wiften. lhaddenfp | maken, ende Gem ecn overtredenfche ghehoor⸗ 
in de ceremonien niet ghefondicht / foaen foude | faembept oock teghen ſynen wille bewiſen / de 
nochtans de pdel pomperie Bode niet behaeght | welcke den menfchen ende niet Gade ghedaen 
hebben: maer Gierentuffchen heeft Bod defe ont; | wordt · Ghelyck het lavgBen tit hier te bogen / Dweick met 
Gepligtnge fijns dienftg willen Weken / om dat | ende oock tot onfen tijde gheſchiet is / ende noch — 
de menſchen gedichtſelen inbzachten die vreem⸗ heden gheſchiet in de plactfen in de welcke de —— 
de waren Van fijn woort · Dier upt woꝛt daer | heerfchappie des fchepfels meer gheacht wort / 
nae gefept / dat ſy door ſulcke ſtraffe verſchrickt Dandeg Scheppers (elve : daer de Heligie ende 
zijnde, hebben de ceremonien aengenomen die in | Godfbienft (iff batment alfoo noemen (al ) met 
De Wet verordent waren: maer dewyſe fp den | meer ende Dwafer fuperftiten ontrepuicht ig! 
waevachtigen Gob noch niet ſuyver en Diens | dan opt eenich Wepdenfchap. Pant wat foude 
den / foo wordt daer tweemael verhaelt / Dat fp | het menfchelick vernuft konnen voortbrengen / 
God vreefden ende niet en vacefden. Waer upt | anderg Dan alle dinck dat vleeſchelick en dwaes 
xop verftacn/ Dat een deel Der eerbiedinge Die WP ware / ende dat waerachtichlick bewefe van wat 
gem ſchudigh zijn / daer in geleghen is / dat wu | authen Get ghekomen 3p. 
in ſynen dienſt enckelick volgen dat gp ong ghe: (25 Datoochdebefchermerg Der ſuperſtitien pee 4 argu⸗ 
biet/enbe geene onfe bonden Daer in vermengen. | Boormenden /* dat Samuel Geeft in Ramatha ment der Pas, 
Ende hierom worden dickmael de Bodfalighe geoffert / ende dat het Sode behaeght heeft/ hoes viften zero 

Coninggen qhepzefen / om dat fp ghedaen heb | wel Get tegen be Wet gefchiede : bacr op is licht Mias erempes 
ben nae aile de gijebaden/ enbde mier en sijn afge” | te anttuoorben/ tat daer niet en Was ecn ander len. 
weken ter rechter noch ter flincher hant. · Ick | altaer teghen den eenighen altaer opgbericht : “1Bame.1r 
home voorder: al iſt ſchoon dat ineentgen ghe⸗ | maer Dat hp de ſtadt daer hp woonde / Geeft f Aniwoorr 

dichten dienft opentlick gheen gobloolhept cn | boog de beguaemtte beropdent/ ora Daer De offer⸗ ee in 
— an — bo hij in. Ba te Doen / dewijle de arcke des verbonts * 
en Gheeſt verdoemt / dewijle Daer a thinge noch ghe a . 

van Gods gebot ig. De altaer Die Achas maet: — 

te/ des weſckes cxemplaer uyt Samaria ghe⸗ EE ik Hat ꝛrenghen in den ienſt / 
bracht was / machte ſchnen De vercieringe des God foo ——— verboden — * 
Tempels te vermeeren / dewyle het voornemen | toe ofte Daer af tedoen. · Aengaende het erempel Ida3 

was) Gode alleen Daer offerhande te doen / het Manoah / ich ſegge bat bet is ſonderlick en bup⸗ epen 
welche hy cierlicher (oude op befen nieuwen al: | ten orden geweeft. Hp beeft Bode geoffert / hoe⸗ —— 

tacr doen Dan op Dien eerſten ende ouden: noch⸗ wel hp een gemeyn man was / eñ Det Heeft Ba: ' 

tans fien wp dat de Gheeſt defe ſtouticheyt ber de belhaeght: te Weten/om Dat hp t gedaen heeft / 
doemt om gheen ander oorſake / Dan omdat de niet doop lichtbeerbige beweginghe ſons herten / 
panden der menſchen in den dienft Gods onten: maer Door Bemelfche ingevinghe. MWaer hoe 

ne vervalfchingen zyn. Ende hoe de Wille Gods ſeer Bodde dingen verworpt / Die be menſchen 
ong hlaerlicher gheopenbaert is / foo veel temin upt hen ſelven dichten om Godt te dienen / dat 

Kan de ſtoute hooveerdicheyt om Wat nieuste wort boor Gedeons ercmpel wel beweſen / 

dichten / ontſchuldicht worden⸗ Ende daerom wiens Ephod niet alleenlick hem ende (nen Kuu.8.rr. 

Bordi De zoude Manaſſe te rechte met deſo gele · huyſgeſmne / maer oock den gantſchen votcke ig 
ghenheyt beſwaert / dat hy eenen nieuwen al: | tot eenen bal bedegen · Somma / gllerley men⸗ 
taer gemaecht heeft in Jeruſalem / van welche ſchelicke vont / daer mede de menſchen ſoecken 

ſtadt God afefprohen hadde: Ick ſal mijnen | God te bienen/en is niet anders dan een ontrep⸗ 

naem Daer ſtellen: Want alfoo wordt de autozie | ningtje der waerachtiger Beplichept. 
tept Gods ghelyck met boorgenomen rade ber: | 26 Pp feggen/ Waerom heeft dan Chriſtus pers ende 

Worpen. · : gewilt / * Dat de menſchen fouden de onverdra⸗ lactite argus 

24 Sommighe menfchen zjn verwondert / | gheliche pachen draghen / die De Schriben ende Meitberda: 

maerom obd fo ſtrenghelick drengijt verſchric⸗ | Pharizeen bonden Maer ich vraghe hen hier⸗ AGL 
heliche dingen te doen den bolcke / van welcken | entegen/ waerom Cheiſtus op een ander plact/e —— eed 

(ppp met menfchen leere ghedient mogt: cht waer | gebiet T oog Ben ſuiurdeeſeni Det Pharizcen te wet Leeft 
om Gp fept / dat hp te vergheefs gedient wordt | Wachten? bp den fuurdeefem verſtaende / alle welten zac 

miet menfclhen gheboben. _Faer waert dat fp | Gaer engen leeringhe Die fp ín De fupwerigept des raar. 13-3 
faggen mat het 3p in de fahe ber Religie (Bat ist wooris Gods vermengden. Wat willen Wp + art1e-e 
der hemeiſcher vonfhept den mont Gods alleen | klaerders/ Dan dat ong geboden wordt ger 

gantſche 

* 



gantſche leere te ſchouwen ende vlien· Dierupt 
moghen wp ſeker weten / dat de Heere oock in 
Die andere plaetfe niet en heeft gewilt bat de cons. 
fcientie fijng volcks foude met der Pharizeen 

infeftinghe ende. leere ghequeſt * 
Antwoort / enghen infettingh 4, glieque orden. 

waer in aen⸗ 

pes Heeren De Heere daer wde Get leven der Pharizeen bit⸗ 
Chaiſti boo⸗ terlich befchelden / foo heeft hp fijne toehoorders 
Rele te bogen een voudelicken onderwefen / hoewel fp 

in het leben der Pharizeen niet en ſaghen dat (p 
machten navolghen / dat fp nochtans niet en 
fouden laten doen / dat Lan hem gheleert wert / 
als fp faten in den (koel Moſis / datis / om de 
Wet te berklaren. Da heeft dan Chziftug alleen: 
lick Willen waerſchouwen / dat het bolck niet 
en ſoude de leere verachten om de booſe erempe 
len der Leeraren. Maer bewijle ſommige daor 
geene reden beweegt en worden / eñ altjts auto⸗ 

2 Antwoozt. riteyt epfchen / ſoo ſal ick de woorden Auguſtini 

Auguſt. in 
roan uact46. bedupden · Over de ſchaepſtal des Heeren (fept 

bp) zijn ſommighe gheſtelt die ghetrouwe zijn / 
ende ſommighe die huerlinghen zijn. Die ghe⸗ 
trouwe zijn / Die zijn waerachtighe Paſtooren: 
Hooꝛt nochtans dat ooch De huerlinghen noa: 
digh zijn. Want veele in de Gepmepnte die gert⸗ 
ſche goeden ſoecken /pzedicken Chriſtum / ende de 
ſtemme Cheiſti wordt door hen ghehoort: ende 
de ſchapen volgen niet den huerlinck / maer den 
Herder dao? den huerlinck · Hoort hee den Heere 
ons de huerlingen beweſen heeft: We Schrift⸗ 
geleerden, fept hp/ en de Pharizeen fitten op den 
ſtoel Moſis: doet het gene dat fp u gebieden / 
maer en wilt niet doen Get ghene dat fp daens 
Wat heeft hp daer anders gheſeyt / dan dat (p 

Ä fouden dooz de huerlinghen de ſtemme des Beez 
ren hooren? ant in den ſtoel Moſis fittende / 

7 leeren (p de Wet Gods: foo leert dan God doo? 
hen. Maer iff dat zp leeren dat haer epgen ig / 

{oo en wiltſe niet hooren / nochen wilt het niet 
Doen. Dug verre Auguſtinus· 

ee s 27 Qu dewijle vele ongbefchichte menſchen 
pan be mers Hoorende, dat het tegen God ig dat de conſcien⸗ 
teliche ende tien der menfchen doa? menfchelicke leeringhen 
— infer? ghebonden worden / ende Dat God te vergheefs 
kerke, Daer Doo gedient wort / oock mede alle de wet⸗ 

ten berwozpen/dooz De welche orden in de Ghe⸗ 
mepnte gehouden waat : fo iff nut hier oock haer 
dwalinghe te wederlegghen. Wet is voorwaer 
hier (eer ſlibberich ende licht om te ballen: ant 
men fiet niet terſtont wat onderfchept tuſſchen 
deſe tmeederlep wetten 3. Maer ich fal de 
gantfche fake met korꝛte wodden aldus verkla⸗ 

Deltke fon⸗ TEN / op Dat de ghelyckheyt niemant en bedrie⸗ 
dament abe. Ten eerften fullen wy dit weten / iftdat 
—— e⸗Wy fien dat in allerlep ghefelfchap der menſthen 
algemepnen eenighe regeeringhe ende Policte noodich is / om 
grontreahel De ghemeyne vrede te voeden / ende eendrachtig” 
—— hent te behouden: iſt dat in allerlen handelinghe 
gen gefebreke Det Dingen altúdte moet eenighe orden zijn; om 
telickende eerbaerhept ende oock zedichept te onderhouden : 
— foo is dit boornemelick in. de Ghemeynten aen 
Founens e wercken / de welcke doa? een goede gefthichte 

oden alfer dingen onderhouden Worden / ende 
fonder cendzachtichept gantfchelick niet zjn en 
kannen, Daerom iff Dat Wp de welbaert der 
Gemepnte faecken/ ſoo moeten Wap gantfchelick 
neerftichlick beforgen dat Paulus gebiet/te Wez | fi 
ten/ dat alfe dinck betamelick ende ordentlick 

Cor.1440. geſchie · Ende dewijle de zeden der menſchen ſeer 
berſchenden / ende de gheeſt ſoo menigherley / ende 

« De vernuften ende oordeelen (aa oneens zijn : foo 
enig gheen Policíe noch vegeeringhe vaſt ghe⸗ 

Het IIII. Boocks. - 

Ende de woopden ſelve en geven ſulckr niet upt/ 
getwefen wort ſoo verre fp.niet gedzacpt en Worben, Want alg. 

bier ander ſtellen / dewelcke gantſchelick Dit felve- 

* ol.22 7: 

noeg / ten 59 Dat daer ſekere wetten geſtelt wor⸗ 
den: noch daer en kan gheen ceremonie onder⸗ 
Gouden worden ſonder eenighefeker verordende 
forme. Daerom en ſtraffen wp niet alleentich 
de wetten Die hier toe Dienen : maer (eagen oock 
dat de GBemepnten lam ende aichtigh / eñ gant⸗ 
ſchelick mifmaecht ende gefchepden worden / ſoo 
wanneer ſulcke metten wech genomen worden⸗· 
Want men kan niet hebben dat Paulus epfcht) 
te weten / Dat alle dinck beguamelick ende or⸗ 
dentlick gheſchie ten 39 Dat de oden ende bez 
gquaembept doo? fekere onderhoudingen als daoz 
banden gehouden worde. Bie moetmen alleen: zidacr hier 
lick ín Die onderhoudingen uptnemen / te weten / in zun twee 
datmen miet en ghelaove Dat zp tot de falighept [Aken te mo 
noodigh zyn / op Dat fp de conftientien niet en °°" 
binden + ende datmen niet en mepne Bodt daer 
mede te Dienen / op dat de Bodialighept daer in 
niet geftelt en worde. 
28 Sao hebben wp dan een feet goet ende gez Zina deſen 
trouwe teechen / waer doop de goblaofe infettin- Brite Pe 
ghen (de welcke de Waerachtige Leligie Berdup # fer inoven 
ſteren / ende de confcientien berladen)onderfchep- ouzerfocht 
den worden van de behoorlicke onderhaudingen ‚stens luke 
der Gemeynte: te weten / iff dat mp ghedach⸗ onverameiik 
tich zijn dat de behoorlicke infettingen der Ghe⸗ ende onozz 
mepnte althts verordent zijn op dat in De heplic Dn —— 
ge vergaderinge der geloobigen alle dink gefchie nt worden · 
betamelick/ eñ met behoorlicſie weerdichept: ofte 
op dat fp daer door alg Door eenighe banden der 
zebaerbept ett matighept / in orden onderhouden 
worde · Want fo waermen verſtaet dat cen Het 
gbegheben is tot eerbaerhept ende voeghelick⸗ 
heyt / daer is de ſuperſtitie wech ghenomen / in 
de welcke die vallen die den dienſt Gods ſtellen 
ín menſchelicke infettingen. Wederom alſmen 
bekent dat fp alleenlick het ghemeyn gheb2upch 
aengaet / ſoo is ve valfche mepninghe van bes 
dwanck ende noot wech genomen / waer daor 
de confcientien fer verſcheickt worden / doemen 
mepnde dat ſulcke infettinghen tot de falighept 
noodig waren, Want hier en wort niet ghe⸗ 
focht dan dat de liefde daor onderlinghen dienft 
onder ons behouden worde. Maer het iS noo 53e Pau⸗ 
digh noch klaerlicker te beſchryven Wat onder rug berrraet 
Die betamelickhept ofte eertichhept/ ende oock Ly Dre mmaoze 
onder De orden Die Paulus beveelt) berwaet j,;,/ Benimer 
wats Bet eynde der betameliekhept ofte eerlick⸗ gentick. 
hept is / eenſdeels op dat wp door ſulcke behulp: 
felen tot Godfaltghept verweckt worden / als 
daer ceremonien toegtedaen worden om de hep: 
tigheinfettingben te eerweerdigher te maken: 
eenſdeels oock op dat matighepyt ende gheſtadig⸗ 
heyt Die in alle eerlicke handelinghen behsort te 
zijne / Gier aldermeeft gheſien worde. An de 
opden ig het voorneemſte / dat de regeerders den 
regel ende de Wet der rechter ende behoorlicker 
regeeringhe Weten : ende dat Het voltk dat ghe⸗ 
regeert wort / tot ghhehoogfaembept Gods, ende 
goede zeden gewent Worden. Item / op datde 
Ghemepnte wel geftelt zijnde / veede ende cen: 
drachtighert hebbe, 
29 Soo en fullen Wy dan dat niet betamelick z5, den pa 
noemen / daer ín niet anders dan pdel beljagbe- Iftiſchen 
lickheyt ig: gelijck wy daer Lan een exempel Leremonren 
fien in die qupchelfche vercieringhe ende pompe: En meren 
rpe die De Papiften ghebruycken în hare Godf= 
dienſt / daer in men niet anders en fret dan eenen 
chin der onnutter cierlichbept / eñ de overdact 
fonder vrucht. Maer dat ſal ons betamelikende er beſchrie 
eerlick weſen / dat tot de eerweerdigheyt der hep⸗ binge ban ve 
ligher Sacramenten alfoo dient / Dat het een bee „Lieracntise 
guaem oeffeninghe zy tot Godfalighent: ofte nn. 
immers dat tot ſulcke — zal — als 

er han⸗ 



Cap. ro. 
per handelinghe Betaemt: ende dat Get niet en zy 
fonder vrucht / maer De geloovige vermane / met 

at grater Bodtwpeeferithepdt ende eerweer⸗ 

dighepdt ſo behooren die heylighe dingen te han⸗ 

deler. Nu ap dat de ceremonien ong in Godſa⸗ 

Ifghepdt oeffenen / foe moeten ſy ons recht tot 

Cheiſtum lepden. Deſghelcx en falter wy niet 

feagBen dat De oden gheleghen zp in de beuſel⸗ 
achtighe pomperpen /. De welche niet anders cn 
hebben dan eenen peten tierlicken ſchn/ maer 

in ſulck een ſchichinghe ende voeginghe / de melt: 
Ke alle verwerringhe / ongeſchickthegdt / weder⸗ 

fpanniahept/ende alle beroerte ende tweedraght 
Erempelen wegh neme. Dan her eecfte/te wetens van Beta: 

ban waer _ melichtepdr ende eerlicktepdt/ hebben wy exem⸗ 
achuse or efen bj Pautum / gheiyck / datmen niet en bez 
1 Eor. rr. 5. Haast onheplighe drincherpen bp het Nachtmael 
endezr. gehouden: Dat de brouwen niet en behooren int 

SErempelen openbare te nomen onghedeckt · Ende wp heb 

wan Lhunte⸗ Ben andere vele exempelen in het daghelickſche 
Tjcaer betas 
melickhendt. 

a ben 
pomperpen 
der Papiſten 
en te gheen 
eden. 

ende biooten Gaofde bidden: Dat wp de Sacra: 
menten des Beeren niet verachtelyck / maer mee 

eenige weerdigheyt uptdeelen: Dat wy ín de bez 

gravinghe der dooden eenighe eerbaerheydt ghe⸗ 

brupken ende andere Dingen Die Daer toe Dienen. 

engaende Get ander / te meeten de orden / Daer 

ban moghen erempelen sijn / de ghemepne uren 

tot bidden / predicken / ende andere heylighe han: 

delinahen verordent «de ruſte ende ſtilheyt in het 

predichen: verordende plaetſen:de wujſen der gez 

fangen:de verordende dagen tot het Nachtmael: 
dat Pautug verbiet de beouwen in de Gemeyn⸗ 

te te leeren /ende ander diergelicke Dingen. Ende 

goepmemelichk de dinghen Die ve Difcipline ende 
regeringfie aengaen /gbelijck de kinderleere / de 

ffraffe/verbanninge/het vaften/ etc. Alſo mogen 

op alle de infettingen der Bemepnte die wy alg 
Beplighende nut acnnemen / în twee deelen ſtel⸗ 
fen/ want ſommighe gaen De ceremanien ende 
wife Ber handelingen gen / ſommighe Dienen tot 

de regeeringe ende vrede· 4 

Ende nu en 30 Maer dewyle Bet hier te vreeſen is dat op 
Inder an: Deen zijde De valſche Apoſtelen ſullen hier upt 

gers gheene gen deckſel ſoecken om Gare tyranniſche wetten 
—— paer. mede te ontſchuldighen: ende dat op D'an: 

Bie op Bobs der zide ſommige fulten veel te vreeſachtich zn / 

autozitept pe elchig daor het quaet des voorleden dts 

gegeont EP perma zijnde) / ghecnen wetten noch infettin: 
gevraber _ghen/ hoe hepligh fp oock zijn / en fallen plaetfe 
Schuft gee faeten : (aa: moet ick Gier betupghen dat ich die 
namen zyn pmenfcljeliche infettinghen eerſt too? goet achte/ 

die doop De autogitept Gode ghefondeert / erde 
uptde Scheiftuere genomen „ende gantfchelijck 

@Govdelich zjn Taet ons boo? een exempel nez 
men de Anielingte / Hie ghebruyckt wort in ghe⸗ 

-_mepne ghebeden · De vraghe is / of het cen menz 
ſchelicke inſettinghe zy / die een peghelick mach 

verwopen ofte verachten. Ick ſegghe dat het 
Aſoo een menſchelicke inſettinghe is / dat ſn oock 

Boducku is. Het is een Godlicke inſettinge / ſoo 

berre fp een deel is Dier eerlickhext ende betame⸗ 

ticktsept/de welcke door den Apoftel is bevolen te 

beforgen ende onderhoudenrende Get ig cen menz 

fcheliche infetringhe /_faa verre ſy ons ſonder⸗ 
lich ende tdruckelick verklaert / het ghene dat 

ana moes De Wpoftel Gadde int ghemeyn aenghersert · Wt 
ten ve mfrts bit eeniche exempel machmen berftaen / at: 

tenggen 2D men behoort van alle ſulcke dinghen te ghepoe⸗ 
3 fe ten: te weten / dewyle de Heere De gantſche ſom⸗ 

ban ben mader waerachtigher rechtvecrdigheydt / ende 

menteber alle de deelen Mus Bodlicken dienſts / ende al 

feosnen WE Dat tot falighepdtnoodiah Was / beeft in fijn 
oogt ghetrouwelyck vervaet / ende klaerlck 

r Copi4 34e 

1 Cc2. 24. 40. 

gheſtelt te 
zijn, 

Vande uytwendighe middelen der ſaligheyt, OE. 

ahebupeh: gelijck dar wp met ghebogen Knpen : 

glieopenbaert : foo moet hp alst de eenighe Mee⸗ 
ſter im deſe dingen alleen gefyaort worden, Ende 
dewijle hp in denptwendiahe regeeringhe ende 
teremonten niet en Geeft Willen een peghelick 
diek byſonder glebieden mat wp moeten vol⸗ 
ghen / “(om dat he veorfach dat Die moeften nae 
gheleghentheyt des tts zijn/ ende niet en achte⸗ 
De dat een Wife te allen tide Beguaem wos ) ſoo 
moetmen hier de ghemeyne regulen aenften die 
ho geaheven heeft / om daer nac te voeghen ende 
matighen al wat ín de Bihemepnte modigh is 
tet: oden ende betame!icke eerlickhepdt te gebie: 
dens @en lactften/ dewhle hp daeram daer van De tiefveie 

be hefte vez gheen dinck uptdruckelick gheleert en heeft / om 
Dat fp niet naodighen zjn tot ſaligheyt/ en moe⸗ ze (-1ve / 
ten nae eens pegelickg valer ende tijt zeden nu welcke ov be 
aldus /-nu alfoo ghevoeght Worden tat ſtichtin⸗ pi 
ghe der Bhemepnte : foo machmen alfoa wel het fer. ett 
ghene dat gewoonlick ſs veranderen ende wegh 
nemen / als wat nieus in ſtellen / gheltick het dee —— - f 
Gemepnte nut ende boorderlick ie, Bechbeken= 
ne wel dafmen niet en moet lichtveerdelick noch 
dicmael / nach am Klepne oorſaken tot werniestz 
winghe ofte beranderinge loopen : maer de lief: 
de fal ſeer Wel oordeelen wat hinderlick of ſtich⸗ 
telick zp: ende iſt dat wy de liefde laten regeeren / 
faò ſal alle dinck wel gaen. k 
31 Boost het betaemt den Cheiſtelicken volc⸗ Daexom 
he het ghene dat nae defen reghel ie ingheſtelt / gert — 
met vryer tonſcientie ‘ende ſonder eenigheſuper⸗ ven toe, fond 
ftitie / ende met ghewillighe gehoorſaemheydt te vanishe ure 
onderhouden / niet te verſmaden / noch dear onz J— 
achtſaemheydt Baorbp te gaen : ſoo verre iſt Dat ereen, ad 
het pemant Gehoopt-dao? hooveerdighendt ende ce vergun: 
wederſpannigheydt opentlijch te breecken. Nu men/ maer 
mochte pemant vragen :wat vaphept kan de cone FU oute 
ſcientie hebben / Daer men foo feer tet ghehoor verhaunen; 
faembepdt gehouden is ? Geh ſegghe dat de con⸗ ende dat mee 
fcientie niet te min bepen is / iff Dat wp over: ani, con⸗ 
dencken dat het geene onveranderlijcke ende eeu⸗ ij 
wighe geboden en zûn/Daer aen men altijt vaſt 
ghebonden 3p : maer dat Get uytwendighe oeffe⸗ 
ninghen Der menfchelijcker ſwackheydt zijn: de 
welcke ong niet allen noodiah en zijn / hoewel 
wpfe alle gebruycken: om Dat wo ſchuldigh zyn 
be liefde onderlinghe onder ans te onderhouden. 
Bet ‘welcke men in De baven-verbhaelde exrempe⸗ Dit veflupt 
len machaenmereken. Wat ſullen Wp fegghen : —* NE, 
is Daer fao veel in Der brouwen falte gheleghen we picks 
dat fp niet en mach bloots hoofts upt gaen? TS wils magen 
Gaer foo ſtrenghelick gheboden te fwijahen / dat beozkatlen/ 
fp niet en mach fonder groote zonde fprehen? Is vertdaert. 
in De knielinghe/ ofte eenigh dinck in de begra⸗ 
vinghe foa groote berborgenthepdt / datmen niet 
en mach fonder groote zonde laten? Peen. Mant 
of een vrouwe haer moeſte foo feer haeſten om 
haeren naeften te helpen ende bp te ſtaen / Dat fin 
haer hooft niet en konde decken / ſoo en ſondight 
fp Daer in niet met onghedeckten hoofde daer toe 
faopénde. Ende daer machte fulcke een ure zijn / 
{oa dat het beter ware dat fp ſprake Dan Dat fn 
ſweghe. Item wie dao? eenigh gebreck niet en 
konde knielen / dien en if niet verboden ſtaende 
te bidden. Ten laetſten / het is beter den dooden 
in tijk ter aerde te bꝛenghen / dan nae een lijven 
kleet / ofte nae de ghene die fouden mede ter bez 
gravinghe gaen/ foo langhe te vertoeven / dar de 
doode onbegraven beginne te rotten. Jocitaus Sommige 
worden Wp niet te min Doop De wijfen ende wet⸗ PED Wat 
ten Des landts / endedoor den reghel der zebacrs P 
hepdt ende matighepdt onderwefen/ Wat up in 
ſulcke dinghen daen afte laten ſullen: Waer in af 
fchoon pet dooronwetentheydt ofte nerghetente « 
hepdt ghefepit wort / ſoo en is Iet niet gear 

ight· 

geerſter ban 



peen 

dicht: maer ift dat het door Berfmadinge ofte ber: 
achtinge gefchiet / foo is Die Wederfpannighept 
te miſpryſen · Deſgelcx en is Daer niet aen ge 
legen/\uat dagen/uren/plaetfen/ ende Wat Pfal: 
men men ap eenen dach gebruyckt. Maer daer 
moeten fekere dagen ende gefette uren zijn/ ende 
cen beguaeme plactfe om alle Bet volck te vaten / 
is het datmen eenighe achte heeft orm vrede te 
houden, Want de onfekerhept deſer dinghen / 
foude groote oorſake geben tat twiſt ende gelijf / 
maer Get fake dat cen pegelick mochte na ſynen 
luft de Dingen beranderen/ welche tot de gemep⸗ 
ne orden Dienen « Want waert Dat defe ſaken vry 
geftelt worden nae eens pegelict goetduncken / 
ſoo en ſoude nemmermeer een dinck konnen al⸗ 
len behaghen. Iſt dat pemant wil hier teghen 
firijden/ende wyſer zijn dan het betaemt / Die fie 
felve tae Waer mede bp fijn epghenfinnighepdt 
mach voor God verantwoorden.  Mochtand 
moet ons Dat genoech zijn/dat Paulus fept: dat 
wy de wite niet en hebben am tegen te flröden/ 
nach de Gemeputen Gods. 

en d'ander 32 Soo maetmen dan ſeer neerſtichlick toe 
fe is toe te fien /Dat daer geen dwalinghe in en come / Die Dit 
en/ 1. Dat fupver gebruyck Hervalfche ofte verduyſtere. Het 
Leem, Wecke (al geſchien / ift dat alle de onderheudin⸗ 
nahe mm en Ghen openbaerlick nut ende voorderlyck zyn / iſt 
ruppe / bie Datmen feer wepntge infettinghen tac laet : ende 
% — boornemelick / iſt dat de Paſtoor zyn getrouwe 
be leere Daer bp ghebrupcht / ende daer Hoor booſe 

mepninghen upt flupte. Defe kenniſſe ende Wer 
tenfchap maeckt dat een pegtelick 1m defe din: 
ghen Mn vephept heeft / ende Dat nochtans een 
peghelick van ſelfs ſynder vephept een noodt op 
lept / faa herre Die betamelickheyt daer ban wy 

Ofte eeni⸗ geſproken hebben / ofte de liefde dat eyſcht · Bo⸗ 

e fuperftie gen deſen Dat wp ſelve deſe dinghen ſonder eeni⸗ 
er bemerkt ghe ſuperſtitie onderhouden / ende De ſelve niet te 
fre tiefoe ſtrengelick van andere en epfchen / op dat Wp 
ietſe. den dienſt Gods niet te beter en achten om de 

menichte der ceremonien: op dat d'een Gemeyn⸗ 
… teniet d'ander en verachte / om de berfchepdenz 

„Ofte een” Beptderdifcipline, Een lactffen / dat wp ong 
tahept/ vie ſelven hier geen ſeker Wet ſtellende / het gantſche 
aer De beve gebzupek ende epnde daer ban tot flichtinge der 
cornette gBemepnte (chicken / foo dat Wp wanneer het de 
ziten weep ſtichtinghe der Bhemepnte eyſcht / ander eenige 
emen. erqberniffe lyden / niet alleenlick dat pet ver⸗ 

andert worde / maer oock dat alle de onderhou⸗ 
dinghen die Wp te Loozen ghebruyckt hebben/ 
wech ghenomen worden · Mant dat de ghele⸗ 
genthept des tts ſomthts epfcht/ dat fommige 
wijfen die anders niet boos noch onbetamelick 
en maren / nae de bequaemhent der ſaecke wech 
genomen worden: dat leert ong De bevindinghe 
mm deſe teghen woordighe eeuwe. Want dewhle 
Be blintheydt ende onwetenthept des voorleden 
tĳts foo groot gheweeſt is / foo hebben de Ghe⸗ 
mepnten met foo feer verdornen mepninge / ende 
met foo feer groote neerſtigheyt / voor defen tdt 
aen de ceremonien der Ghemeynte gehanghen / 
dat fp nu nauwe kannen genaech van die onghe⸗ 
ſchickte fuperftitien ghefupvert Wosden / ſon⸗ 
der Veele ceremonten wech te nemen/die moghe⸗ 
tick voortijden niet ſonder oozfaeche ingeftelt en 
—— ende gheen ſonderlicke Godlooſhept en 
ebben 

HeT xj. CAPITTEL. 

Van de juri{diëtie der Gemeynte, ende het mif- 
bruyck daer van , dar in het Paufdour gefien 
wordt, 

B bolcht het derde deel der macht der Ge⸗ 
mepnte/te weten / de juriſdictie / De welche 

„Eogssrerb6- 

Het IIIL Boeck, Fol, 428. 
Gheeyndigt 
Zijnde den 
handel bau 
ve macht net 
Mercken nas 

wel het voornaemſte ftuck is in een welgeſtelde 
Semeynte Ende de gantfche jurifdictie der 
Germepnte dient tot de Difcipline/ ban de welche 
wp terftont fullen handelen, Mant gelyck geen L 
Stadt /_noch gheen Dorp en Kan faen fonder Bee ermee 
Overighept ende regeerinnhe : aloe (gelyck ick ken van were 
boten aheteert hebbe / ende nu moet wederom ten/ vrfteert 
berljalen) is oock der Bhemepnte haer geeſtelit⸗ pn DATE, 
be regeeringe noodigh: be welcke nochtans gan? macbt / aen: 
ſchelick ban de Burgerliche regeeringe verſchey⸗ gaende de 
den is / ende Die niet alleenlick niet en verhindert Aluril niette, 
noch bermindert/ maer beel meer feer helpt ende — 
vordert. Soo en ſal dan deſe macht der Juriſ⸗ nuge ten epn⸗ 
dictie niet anders weſen in ſomma / dan een bez de wordt ghe⸗ 
qugem orden die tot De onderhoudinghe der Gees Ae erna 
ftelicher regeeringhe gheftelt is. Tot dit eynde vorgende vac 
hebben ban den beginne aen in de Gemeynte fes pittels Ende 
Bere Regkerders geftelt geweeſt „die achte fouden ——— 
hebben op de zeden / ende dé féplen ſtraffen / ende oorfpzone nz 
bet Ampt der macht Der fleuteten bedienen. Dan be berchiz 
Defe orden fpreecht Paulus! in dbenSend-brief tot et veler 
be Corinthem ende noemtfe Regeeringe Atem Gort met 
tot be Romeynen alg hp fept : T So Mie regeert / weanighe 
Die regeere met (o2abbuldighept. Tant pen wonden ge⸗ 
fpzeecht daer niet tat de Overigtept (tant daer semeron mee 
en Was doe gheen Chriſten Overighept) maet ves Apoſteis 
tot de ghene Die bp de Paſtooren ghevoegt wa⸗ woszben. 
ven tot de gfeefteliche vegeeringe der Bemepn: LLL ra 
te. Ende oock tot Timotheum fpzeecht hp ban … @Eum-5.17. 
tweederlep Ouderlinghen/ Want hy meldet font 
mighe die arbepden iu het woort / ende (ommige 
die het JP zedilk-ampt niet en bedienen/ende noch⸗ 
tang wel regeeren. Met deſe laet fte verſtaet bit mie ghebiet 
ſonder twijfel de gheene Die tot de regeeringe Det bast aen dt 
zeden/ende over het gantſche ghebrußck der ſſeu⸗ hagen Er 
telen geftelt waren. ant defe macht Daer ban gegeven zjn. 
bp fpzeecht is gheheel ín de ſſeutelen gheleghen / 
dewelcke Chriſtus der Ghemepnte ghegheven 
beeft / in het toit. Capittel Matthet: daer GB matth· 18 
ſtrenghelick ahebiet die ban der Ghemeynten 15. 16. 17 
wege te vermanen) Die harer Broederen ſonder⸗ 
licke vermaninghe veracht hebben: endeis’t Dat 
ſy ín haer Gartneckighept voortgaen / ſoo leert 
Be dat men die maet ban de Ghemeynte afinijz 
Den. Fu defe vermaninghen ende beriſpinghen / 
en konnen niet ghefcht'en fander kenniſſe van de 
fake te nemen : ende het is noodigh eenige orden 
ende oo2deel te gebruycken. Daerom ís’t dat wy 
de belofte der fleuteten niet en Willen te nete mas 
ken / den ban ende De bermaninghen der Ghe⸗ 
mepnte/ ende andere dierghelicke dinghen wech 
nemen : foe meeten mp der Ghemeynte eenighe 
jurif dictie toelaten. De Leferg moeten aenmerc⸗ me aenmere⸗ 
ken dat ín Die plaetfe niet ghehandelt en wordt kmave vee 
van de ghemeyn autbhozitept der leere / gheluck in —32 — hi 
het roj. Capittel Matthei/ende in het rr. Foane narr.r6.r0 
nis / maer dat hziftug daer het recht ende oor- Foan,zo.23 
Deel dat ín de Jodiſche Spnagoge was / heeft 
voortaen in fijn Gemeynte ghebracht. dat dien 
dach toe hadden de Joden haer regeringe gehat / 
dewelche Cheiſtus foa verre de ſupver infettin, 
abe onderhouden wordt / in ſyn Ghemepnte bes 
veftight/ ende dat (eer ſtrenghelick.· Want het 
was alfoa noodigh / dewijle de roecheloofe ende 
hooveerdighe menfchen anders fauden Get oor⸗ 
Deel Der onfiener ende verachtelieher Gemeyn⸗ 
fe verfimaden. Ende opdat oe Teſers niet bere » 
werret en worden om dat Chiftug de dinghjen „tras ne 
die wat berfchepden zijn / met defelue Woorden gure ur 
bedupt/fo 8 ’t nut defen kroop te ontbinden. Sa twee placte 
zjn daer dan twee plaetfen/ Die ſprekẽ van bin: bib 
den ende ant bindend’ Een is in het xvj · capittel voorr ane: 
Matthei / daer Chriſtus Petro belooft hebben⸗ bra-br/by ges 
de DAE Gp hem fal de fleutelen des Aycx der He⸗ beegt wert. 

meien 



Cap. In 
melen gegen) terſtont daer na fept : Dat al wat 
ho op de Herde fal binden ofte ontbinden / fal in 
ven Hemel bart wefen. Met welche woorden bp 
niet anders en bebupt/ dan dat hp bp Joannem 

oan. 20.23, fept met andere Maagden als hyſe ſendt om te 
prediken: Wien ahp(fept hp)de ſonden vergeeft / 
Dien fullen fp vergezen worden: ende uien ghn 
de zonden behout / Dien fulten fp behouden wor⸗ 
der in den Hemel. Ik fal een uptlegginge voort⸗ 
brenghen Die niet (cherpfinmich / noch ghedron⸗ 
ghem noch verdzaept/ maer opzecht/ bequaem / 

Mat.a6. 19. ende licht te verſtaen ig, Wit gebodt Lan de zon: 
den te vergheven ende te behouden / ende die bez 
lofte Die Petro geſchiet is van binden ende ont: 
Binden / en moet nergens Lan verſtaen worden 
dan Lan den dienst des mooste / het welche de 
Deere den Apoſtelen bevalen hebbende / heeftſe 
oock mede het arn; gan binden ende ontbinden 
gegevẽ Want lijk de ſomma des Euangelh / 
anders dan dat uy afte dienſtknechten der zonde 

Dar eerſte ende des Doodts sijnde ontbonden ende verlof 
Beet oer fen © Worden Doo? de Verlaffingede welke is in Cheiſto 
fiet on ven Befu? ende Dat de gene Die Chriſtum den Der: 
dienft Des _ {offer ende Salichmaker niet aen en nemen noch 
Baars bekennen / zijn tat De eeuwighe ghevanckeniſſe 
ap ven Gan: EDE doot begeven? Doe de Heere deſe bootfchap 
el ban var ſynen AUpoftelen gaf ober alle natien te dragen / 
tied om te bewijfen dat het fr bootſchap was / ende 
vespa vam Gem quam / fa Geeft hpfe met defe feet clare 

' ghetupaleniffe verciert / ende Dat tot een uptz 

nemende ſchoone bebeftinghe fijnder Apoftelen/ 
ende oock aller der ghener tot de welcke fp Die 
bootfchap fouden dragen. Wet was den Apofte: 
fen noodich een vaſte ende grondelicke verſekert⸗ 
heyt haerder predikinge te hebben / de welche fp 
niet alleenlick en moeften met onepndelicken 
arbept/ ſorge / (warichept en periculen bedienen / 
maer oack ten epnde met Gaer bloet verſeghelen. 
Omdat fp / ſegghe ick / fouden neten Dat haer 
pedikinghe niet te vergeefs noch pdel / maer 
bol macht ende cracht Ware: foo was het hen 
noodich te weten/dat fp in ſoo groete benauthept 
ende (warichept / ende ín (ao groote periculen 
fouben ontwyffelick weten / Dat ſy Gods fake 
handelden : om Dat fp fouden Weten dat Bod 
mer hen was / ofſchoon de gantfche werelt hen 
tegen ſtont: om dat fp Chriſtum den Autheur 
ſyn der leere niet teghenwoordich op der aerde 
ſiende / fouden verſtaen dat hp in den Demel ig 
om de waerheyt der leere Die hp hen bevalen 
hadde / te beveftigé. Wederom betgemde het den 
toehoorderen feer ſekerlick betuycht te zijne dat 
De leere Des Euangely niet en was der Apoſte⸗ 
len woort / maer Gods moogt ſelve: dat fp niet 
en was een femme upt der Verde gerefen/ maer | 
upt den Wemel ghedaelt. Want defe dinghen / te 
weten / verghevinghe der zanden! De belofte des 
eruwighen levens / ende de boot fchap der ſalig⸗ 
heyt / en mogten ín de menſchen macht niet 
zijn. Se beeft dan Cheiſtus in het Euangelium 
betupaht! Dat in de peedikinghe des Euangelij 
gheen dingt en is / uytghenomen den Dienft: dat 
fp die ig Die doo? haren mont faude alle dingh 
ſpreken ende beloven · Ende dat daerom de ber: 
ghevinghe der zonden / dewelcke ſy verkondigh⸗ 
den / is de waerachtige belofte Godts: ende dat 
De verdoeminghe / dewelcke fp verkondighden / 
is cen ſeker oordeel Godts, Ende deſe betupginz 
afie is tor alle eenmen ghieaheven/ ende blijft fe 
her ende vaſt om ong allete verſekeren ende gez 
ruſt te maken dat Get woort Des Euangelij/van 
wat menfche het oock vercondicht wordt / id de 
enchel fententie Gods / bp den opperften Aicht⸗ 

Van de uytwendighe middelen der faligheyt, * 
EN 

er 9 PA, * 

ſchreven / ende ín den Hemel vaſt ende ſeker. Bier an 
hooren up dat de macht der fleutelen/ ig indie Pant AE 
plaetfen enchelich de predikinge des Euangelij: rie mce ven 
ende Dat het niet ſoo feer een macht / maer meer dienſt / er de 
een Dienft is alſmen de menfchen aenfiet. Want 1E B 35e 
Chriſtus en heeft defe macht niet epgeutlich de mat. 
menfchen ghegeven / maer ſhnen woorde Waer 
van be de menfchen heeft dienaers gemakt. 
2 De ander plaetfe van binden ende onbin⸗ —, tweede 
den / is in het 18. Capittel Matthet / Daer Cltiz veer n'wetck 
ſtus aldus fpzeect:* Iſt dat cen beocder de Ghe⸗ bepeort tot 
mepnte níet en Goo?t / Die zp u alg een Henden Eis 
ende Tollenaer. Ickſegge u voorwaer / al wat :, ater ard 
afp bint op der aerde/ dat ſal ggebonden wefen var ur vrt 
in den Wemel : ende al Wat ghp ontbint / dat fal Lavyitel ars 
ontbonden weſem Wefe plaetfe en ig niet gant: Ways 2 
fchelick der eerſter plaetſe ghelhck / maer is cen 15. 
weynich anders te verftaen. Nochtans en maz 
ke ichfe niet fo feer verfchepden / macr fp hebben 
veel ghelijcheniffe met malcanderen. Want ten 
eerften zjn fp bier in gheljck / dat (p bepde zijn 
een gemepn fententíe ende een matht om te bin⸗ 
den ende ontbinden (te Weten/Daor Gods woo2t) - 
het ſelve gebodt/ ende de ſelve belofte. AP aer hiet ny mat fon⸗ 
in zĳn fp berfchepden / dat de eerfte plaetfe fonz vamerten fa 
derlinghe is van De vercondinghe ende ppedikin: act ghe⸗ 
ge/de welche de Dienaers des woot s bedienen, Aont· 
ende Dat de ander de Difcipline ende den Ban 
aengaet/Die der Gemepnte bevolen is. De Be: 
mepnte bint den ghenen / welcken fp verbant: 
nier em dat ſy den fulcken tot het eeuwige ver⸗ 
derf / ende tot de eeuwighe vertwyfelinghe 
verworpt / maer om Dat (p fijn leven ende ze⸗ 
den verdoemt: ende hem nu ban fijn verdoe⸗ 
meniffe vermaent / ten zp dat bp hem bekeert. 
De Ghemepnte ontbint den ghenen welcken 
fp tot hare abemepnfchap ontfanat : om dat 
fp hem alg Deelachtich maeckt der ghemeyn⸗ 
fchap die fp heeft ín Chriſto Jeſu. Waerom/ op 
dat niemant hartneckighlek het oordeel der 
Ghemepnte en berfmade / ofte kleyn achte / dat 
hp doop de ghemeyne (femme der Gheloovighen 
verdoemt is: fao betupght de Heere dat ſulck een 
oozdeel der Gheloovighen niet anders en is Dan 
een verkondinghe ſynder fententie / ende dat het 
baft ghehoudeñ wordt in de Hemelen / dat fp op 
Der Verden Doen. Want fp hebben het woort 
Gods /daer mede fp de boofe verdoemen: fp heb⸗ 
ben Gods woozt waer Dao? fp de gene Die hen bez 
Keren/in genade ontfangen. Ende ſy en connen Hoe fp moet 
niet dwalen / noch vanGods oopdeel af wijcken: ween. 
Want fp en oozdeelen niet anders Dan upt Godts 
Wet / dewelcke gheen onfcher noch aertfche mep 
ninghe / maer de heylighe ille Godts / ende het 
Demelfche woort ig. Wt dele twee plaetſen / de 
welche ich mepne mer koste woorden ficrcher rr. vange 
lick ende waerachtelick berklaert te hebben / wil⸗ „tpeevertep 
fen de vafende Papiſten fonder eenigh onders nuttigbeve 
fchept / nadat fp dooz hare dwalinghen ghedre⸗ a —— 
ben wozden/(omtits haerOoz-biechste/fomtijts von Ef 
Garen Ban/ fomtyts hare Juriſ dicte/ fomtijts 
bet recht om Wetten te maecken / ende ſomtts 
hare pardoenen oprechten. Ende de eerſte plaetſe 
gebruycken fp oock! om de hoogheyt de Room⸗ t mere diſci⸗ 
fchen ſtoels te beveftighen Op defe mijfe weten viine ves 
fp hare fleutelen te voeghen tat wat floten erde Bors ag 
Deuren fp willen / foo dat het mach ſchynen dat ane nar 
fp haer leven langh in de Smee-tonfie zjn ghe⸗ oight / dat 
geffent gheweeſt. a Dwalen / 

3__t ant dat fommighe mepnen dat Die din: ven Dare 
gen zijn titlick ende verganchelick gheweeſt / heer plactre 
Dienende tat Dien tijdt doe de Overigheyt nach «1 bectt Dare 
Breemde van de Chpifteliche Lieligie was : die LUiirke 

et mifz 

ſtoel bercondicht / in den boeck des levens ghe⸗ | feplen daer in / Dat ſo niet en aenmercken Wat an pe 
grooter 



mad 

vrai 
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grodter onderſcheyt daer zy tuſſchen de macht 
Fer Ghemeynte / ende de burgherſycke macht. 

MWant de Ghemnchute en heeft de matht des 
Ererts niet df té ſtraffen f watt heerſchaprie 

unte bedwinghen/ ech ghevanckeniſſe / noch 
andere ſtraffe die De Ooberiehent pleecyt re ghe⸗ 

‚ e: anmekeltso Bouen deſen en ſoerkt zp niet dat de 
geene die geſorrdicht heeft tegen ynen witte 
be ſtraft worde Mae dat Gp dod ghewil⸗ 

tige caſtydinghe Api leetſehap eride beterin⸗ 
a he Beije, Zoo if dan hier een groot onder⸗ 
Seo feeds «want de Ghemeynte eit trecht haer 
eerd gheen Duck aen dat ggetitljck- der Gberic⸗ 

Bepttac kont moch de Geericheyt en Mach wiet 
Daer het ghene dat vn de Gemepute geſthiet. 

pet onders Dit almaar een etenper alaerder worden, Iſt 
genept ale Dat pe mant Heeft DIEREN gedroucken / ſoo fal 
e de DET print een wel gere grchte tade et ghevancke⸗ 
Bercheincke wiffeuherttaft eht Aſi dat pemr ghehoe⸗ 
macht met veert heef die ſal heſhzeke / of eer meerder ſtraffe 
een erampel gebmer Wan (Alden Wetten det Ouer heg/ 
Biltche te udedertnsemen dighen döpBeeie gheriact hbe 
Kenner geeft Daer mosse !FRdet Get mach geſchien Dar de 
De moormens fiene geert bevaitasth beterin ghe en bewiſt / 
Dieben er smdèt meet wiee tegheit tuba elt eid geûnt: 
Ipekerecht. Salde Shen eynte daer ſtitle weſen Sulcke 

DT be ed edet t 
maet fanoër Cheſto ende funder hepeget uz 
ſein ed ee h fé vaer Erde Het is reden dat 
Deenen He Ghereynte met een Quact exem⸗ 
pebperorgeet eeft f Dre felve ergermiſſe niet Ecit 
GpoûbnedBdugs rader bereringe werh neme, 
Do reden die wigs gebrarht vaart Bar de geene 

eel 
9 

Zegenſpre ⸗ Die nide s gevoenrn Geel re mach, Chottus) 
kinge. agr neer se eit Taft der Ghementte bez 
£nitwooit, kn graan de jept en was/ 

Bien hoen? maer het gefchret 

Si roer cgb tje (er — rl Bevifpen. : het 
®s000 105 — — geſchiet is. 

» Ahl as ane sefenmeryrine Dt elveferghen Benia, 

Er 

Gn en 

Verras Pe kotneit/op dar daer niet dd Geel, ghefondicht 
ik br orde onlrad hdeten bee ove pienten ver: 

eenige a dat zy malcanderen helpen ende 
ribben BernWBeterts: VON pen gors | 

Beveſtigin 4 GEDE boo rwaer iſt dat pemant de woorden 

freed —— — aenmerckt / die fal lichtelick fien 
feptis: te Dat dart eert eeuwighe ende uitt cen vergaucke⸗ 
meten, vat ſyke ſtant ende orden det Ghemeynte befchae: 
be PPI gen worde. ant het en bergemt oock niet dat 
geduerig ie. wy de gene ee er naninge niet en Wilten 

ge | 
| 
; 

geeſteiheke jurifdictie zyn / dewelcke zy van den 
5 
* 

Mep eendzachticheyt allertijden beveſtight ge⸗ 
weeſt: want deſe 
terſtont wethgenomen / als de leyſers ef Ove⸗ 
richeden hebben begonnen tat Chriſtumte ko⸗ 

niet na eens menfchen goetduncken / maer Daag. gebeft ba 
behoorlycke eendrachtit heydt bedient worden. Bet 

| wepnte anderhauden geweeſt· Want de hepli⸗ 

| Samma / de jurifdictie der ouder Bhemepnte 

Boeëk.” ©” NN dte da Fol.229; 
beginne gen gehadt Geeft. Ende Dit is door ge- 

geeſtelycke jurifdictieen ig miet Ende datſe 
ß ouder den 

Keyſerenen 
Chiiſtelic⸗ 
ke Overhe⸗ 
den inghe⸗ 
ſten 13e 

men: naer is alleenlyck alſo geſchickt dat ſy de 
bere regeringe uiet en verkort / afte daer 
Mede vermenght et worde. Ende dat te rechte: 
Want ft dat de Overichep: Godfaligh is / ſo en 
jp niet Willen de gemepn gehaazfaemdeptal- 
Kinderen Gods wepgeren / welcker gehoor⸗ 

faenthept dit het minfte deel niet en it / / datmen 
hem ſelben der Ghemeynte onderwaapt/ die upt 
Godts woordt osrdeelt: Sao Berre ifk dateen … 
Cheiſtelycke Onerichept foudre. maeté ditaazdeel 
werg hemmen, ant wat mach daer eerlycker 
weſen fepdt Ambroſius (Dan datmen ſegge dat 
De Menier zp een ſoone det. Gemeynte ⸗Want 
een gaet Reyſer is Binnen de Gemepute / ende 
niet bover de Gemeynte. Daerom de gene Die 
de Belepte berooben van defe macht / om de 
Ouerichept te vercieren / die vervalſchen de fen= : 
teutie Cijzifti / miet alleenyck met een valſche 
uytlegginge / maer berdoenien oock ſwaerlyck 
alie de heplighe Biſſchoppen / Die, van den 
Apoſtelen tijden aen faa Beele ge weeft zijn / dat 
fp de gere en Get ampt der Overicheyt daag eenen 
Hache ſchyn heñ ſeluen aenahetvacken heb⸗ 
ben. 

act „met 
ers Baarden za het waerachtige gebruyck F 

der juriſ Diewe der Ghemepnte gheweeſt / ende biupeh * 
Wat grodter mif baupehs „Daer, in gheconen za; gbeweeſt 
ag Dat swp veren wat nu 5p te bermorpen ende Lanen Hens 
Wat úpt dat oude ghebrupck zp Wederom op te inde onde 
ticBten/it dar wp willen des ĳ 

Epift. 23. 
ad Valen⸗ 
tia. 

1 $ Wat Het derani tee, hef nut te aenmerchen oan 

30 WEdeL 

ke af bretzen / ende het waerachtighe rycke Chriſti 
wederom opzichten Ten eerſtẽ is Dir Getepndes / 
te weten / op datnen de ergerniſſen vErhindere z 
ende of daereenige ergeruiffe gekamen \mare/ 
daten bie wech neme, An Get gebruyck moet⸗ „ete ge 
mert twee Dingen genmercken ste meten / dat felöcke … 
defe geeſtelhche macht gantfchelijc verſchenden macht ie 
wazde Bant recht Deef weerie:ende Datzp moet. En 

recht De, 
ſweerts. 
a. Coꝛ . 6. 4e Bede deſe Dingen hebben in de ſupyper Ghe⸗ 

ghe — en hebben haer macht niet ge⸗ 
brupckt daa, baeten ofte gesanckeniſſen / after 
daa2 andere burgherlycke ſtraffen: maer zu 
heboen/aheljch Get beraemde/het eenige \uoaze; 
Gads gebrꝛuuckt. Jant de alderftrengfte ſtraf⸗ 
fe der Gemeynte / is de Dan oft afſnydinghe / de 
welcke niet van inden neat gebruyckt en wort· 
Ende deſe en eyſcht kracht noch ghewelt / maer 
ig te bꝛeden metde macht des woordts Godts. 

en was niet anders dan cen werckelicke (ox dat 
ick alſod ſpreke) verklaringhe van het gene dat 
Paulug leert Ban de geeftelijche macht der Pas —— 
ftaozen, Ous is (gept hp) macht ghegeven om, 2sCoti, ro 
ſterckten te neder te worpen / om alle hoocheydt 
te vernederen Die haer verheft tegen de keũniſſe 
Godts om alle ghedachten ende verſtandt daer: 
mede te onderworpen / eude ghebangen te ley⸗ 
den tat ghehoorſae iheyt Chriſti hebbende bes, 
ce (afje teghen, alle angehoorſaemheydt· 
Bhelek dit gheſchiet door De peedikmghe der: 
leere Chpiftisalfa.ooc op dat de leere niet veracht, 
noch beſpot en worde / moetẽ de Gene die hen ſel⸗ 
vẽ Daag huuſgenootẽ des geſoofs untgevẽ /aoꝛ⸗ 
deelen Ha Dat ſelve dat Daer geleert mort, Diten, 
‘ea wiet geſchen / tẽ ſy dz Bp De Dienft deg maartse 

@gq nack 



Capt Js 

aac zy het vecht ende autazirept/Die te xoepen die 
site 

maer doorz 
een Wwettes 
lucke hers 
fameliuge. 

ejufdem 
ib. Epift. 

Epift. ro, 
ib, 3, 

/ 

Ende ís als 
encrkens. 
it ben we⸗ 

ete ter, Nagoge/ ende Dae 

troefen/ 
tò ⸗ 

Finet berwome/ ende alleen vegneerde, giraer 
epnte gee ghelyck de Biſſchop is nae de eere ende orden 
en was. Hoaaher dan de andere : alſoo is in Het gantfche 

ghefelfchap der Ouderlinghen meet autoziteptg 
Dan meenen menfche, Daerom is het veel te 
boos een ſtuck geweeſt / Dat een menfche heeft 
Die ghemeyn macht hem alleen aenghetrocken/ h 
ende der weeeder tprannifcher begeerte een deu⸗ 
re open gedaen/ende der Ghjemepnte ontnomen 
Dat haer tae quam / ende het gefelfchap der Di 
derlingen het welche de gheeft Chriſti tat eenen 
raet der Bhemepnte verordent hadde mech gez 
nomen ende verworpen heeft, 
7 Maer ghelyck althts Get een quact upt het | ge 
ander konit / alſoo hebben de Biffegoppen deſe 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt. 
fake ban hen geftaotë/gelijc of fp Gert miet Weer: Een Laetnie 
dich en ware / ende hebbenſe anderen opgelet. — 
Dier unt zijn de Offictaten gemaeckt / de welcke tgeene dare 
ſouden deſe ſake bedienen: 
haedanich een gert van volck Getzp / maer ick Dat giden 
fegge alleentiek dit / Dat tuffchen hen ende de anderen die 
wereltſche Bichters gheen anderfchepdt en ig, 3e Officrae 
Ende nochtans naemen zu t nach cen geefter EM oren 
Wehe juriſdictie hoewel daer van aertfche din de dat gees 
gen alleenlyck gehandelt wort. Of daer ſchoon eig che 
niet anders quaet in en ware / hoe en fchamé sja Echt Dervan 
hen niet een Kichthuys wal gef ®/ te noemen vereigeke 
een oordeel der Gemeynte? Maer men gebzupet echten. 
daer (feggen fp) vernianinghen ende den Ban/ 
Ja men fpot alfaa met Bodt : wantift dateen 
arm menfche eenigen geeftelijcken perfaan wat 
gelts fchuldich ie /z0a Wardt hp gedachvacrt 
ende ift Dat hp verſchynt ſo wort hp gewefen te 
Betalen: Ende ift dat hp dan niet en betaelt/faa 
wordt hy vermaent:ende nac de tweede verma⸗ 
ninghe komtmen tot den Ban. Iſt dat hp niet 
en verſchynt / zoo wordt hy Lermaent tot het 
oogdeel te komen: Iſt dat Gp ten ghefetten da- 
B niet en verſchynt / ſoo wort hy de tweede rens 
€ vermaent ende terftant verbannen. Ach bide 
de u / wat is pier in Dat met de infettinghe Chei⸗ 
fti/ofte met de aude gewaante/ afte met He \uijz 
fe der Ghemeynte overeen komt 4 Sp ſeggen: 
Men ſtraft vaer aack de ſanden. Jae hoererien⸗ 
oncupfcheden / dronckenſchap / ende diergelycke 
booſheyten (den zy niet alleenlyck / maer voe⸗ 
denfeende verſterckenſe oock met hepmelycke 
bewillinge / ende dat niet alleenlck ander Het 
volck / maer oock in de Klercken ende Prieſte⸗ 
ren felve, Sp dachvaerden wel ſammige upt bez 
len/op dat zy niet en Schijnen Heel te feer daor de 
bingeren te fien / ofte op dat zp Daer geldt ust 
ſnußten. Ack verfwijge de vaoverie/dieveriefen- —— 
de herckraaninge / die daer upt verſamelt woz: eral Sn 
den, Ie verſwyge haedanige menfchen gemepnz-ozdse daoze 
lek tot dit ampt berenzen worden, Det ie ghe⸗ (edeken. 
noegh datmen lichtelyck kan bewifen dat geen 
dinck feerder teghen de infettinghe Chriſti eñ is / 
dan haer juriſdictie / hoewel zy roemen dat zy 
geeftelijch is: deweleke nochtang niet meer gez 
Wekeniffe en heeft met De aude gewoonte / dan 

ick en fegge nach niet &ieen bp 

ke woozdt. 
Ender ander den naem der geeſtelücker macht / 

ende 



Î - « 

Cap. II, 
ende gheen dinck min ent zijn dan Derders afte 
Paftoogen der Gemepnte / Waer vazen zy wil⸗ 

ten gefauden worden. Teken roere Gier aack 
geene gebreecken fanderlijcher menfchen/ maer 
de ghemepn booſheydt ende pefte der gantſcher 
ppden:de welche faude creupel ende onvalmaect 
geachtzjn / ware zy niet wiet machtigen tek 
Dam ende hooveerdige tytelea verciert. Gj dat 
wp gengaende Defe facche Be authogitept Thriſti 

facchen/bp heef: fauder twyffel de Dienare ſyns 
paardre Wiilen van burgerſycke heerfchappre 
ende aerrfeche regeeringe af trecken / doe Gu ſey⸗ 

Mat. a20.25 De : De Caningen der Hepdenen Gebben heer: 
Bucsz2s2se fchappie over Gen : maer ap niet alfga. Want 

bo geeftte kennen / niet aïltentijch Dat het aripgt 
eens Paftoors verfchepden ie van het ampt 
eens Princen / maer dat zy zoa wijt verfchepden 

zyn / dat fp miet en connen meenen menſche ader 

een komen, Want datje Moſes bepde bedient 
heeft / dat is ten cerften dadr een fanderlijch ende 
ſeltſame mirakel gefchiet : ende ten anderen is 
het verganchelick geweeſt / ende alleeulijck voor 
Dien tydt / tat dat de (alien beter geſchickt wor⸗ 
den, Ende als De Veere daer nae een ſeker forme 
Beragdent / faa behoudt Moſes de burgerlijche 
fegeerurge z ende wordt geboden Get Prieſter⸗ 

ban zynen broeder Aaroñ overtelaten : ende 
Dat terechte: Want hetis Boven natuere dat een 
menſche fande bepde deſe ampten genoeg DIEN : 
ende die ig te allen tijde neerſtichlyck in de Die 
mepnte onderhouden geweeft. Ende zaa lange 
als de Ghemepnte eenighe gedaente behouden 
ceft/ zoa en Heeft Daer nrewtandt onder de Bijz 
chappen ghedacht het vecht des ſweerts emt 

feiven acute trecken / zoo Dat het ten tijde Am⸗ 

brafij een ghemeyn ſpreeckwoordt as / Dat De 
Refert hoc liepſers meer hee Priefterfchap begeert heb: 
Pomnl. de Beri/dan de Peiefters get Vepferdam, Want een 
Bahhera- Pegetijch hiefcwaft ende feecker dat hp daer nac 

dendise 

Mer teaches 
fp;eken Det 
gapiflene 

Exod. 18.16. 

Exod. a8.1. 

beryootit ſeer vau de deelen haerder roepinghe af ghetrac: 

wad: mer, lenen worde Aeugaende het cerfte/* ik Dat Dit ot. “pat cen betamelicke vercieringe des k 
— — is / dat fp tot fiche hoocheyt verheven ſijn / Dar 

den ban Ì i H 
—3 fp dock bent opperſten Porſten ende Coninghen 

Het III. Boeck. Fol.a36 
Nachtans en leyt hj ue dienſtknechten geert 
ſwaerder wet op / dan hp felve eerst ghedrãgen 
ende aengenomen heeft, Wie heeft mp (ſept DP) one. i2.14. 

| tatceneun Kichter ende Deelder gheſtelt tuſſchen 
ui Wp ſien dat hy Get ampt des gerichte enchez 
ie Baur Gent worpt / het melcker Gp niet doen ent 
faude / waert Dat het met ſjn ampt over een qua⸗ 
me. Sullen de dienſtknechten hen ſelven niet la⸗ 
ten tot dien regel beengen/ der welcker de Here 
Gem ſelven Geeft anderworpen? Het ander / te we⸗ Antw⸗ort 
ten/dat ſy daag ſulcke wereltlycke heerſchappie 3551 
niet te ſeer afghetrachen en worden van haet 
ampt ende roepinghe / ick Wilde dat fp Dit ſelve 
alfaa wel met de bebindinghe be wefen/ gelijck 
ſy t wellichtelijck kannen ſeggen. Maer de wide 
le Ger den Apoſtelen niet Bezaechten Geeft het 
maa: Godes te verlaten / ende de tafele ofte ael⸗ 
moeſſen te bedienen / ſoo worden fp daer door 
avercupcht/dat cen menſche niet en can een goet 
Biſſchop eude een goet Prince fijn. Want iſt Beter 6.25 
dat de Apoſtelen / de welcae na de groote gaven/ 
mer de welcke (pocgaeft waren / hadden magen 
veel ſwaerderen laft draghen / daneentge andere 
menſchen Die nae hen ghebagen fijn / nachtang 
beleden hebben / dat ſpniet en hebben connẽ bey⸗ 
de het ost ende De rafelen bedienen / hoe ſoudẽ 
defe arme menſchen / Die by De Apoſtelen niet en 
fijn te bergelijcken / kannen der ſelver neerftice 
bept handertmael te baven gaen 2 Wet ig vooꝛ⸗ 
Waerveel te onbeſchaemde ende ftaute roecke⸗ 
laof Gent geweeſt / ſulcx te verſaecken. Nochtans 
ſien wp Bat het geſchiet is: maer ar daer van 
geconen is/gat ie openbaer: want heten kon⸗ 
de gheen ander eynde hebben / Dan dat fp haet 
ampt verlatende/ Gebben een 92e mt ampt aen⸗ 
geno men. an 
ro Het is ſonder twijfel / dat fp vpt kleyne bez Befve tpaan 
ginfeten fijn weynich te famen zaa verre gheco⸗ ———— 
men, Want zp en Gebben met den eerſten voet Uoact 
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Cap. 11. 

gegeven Gehlen / fijn daar menigerlen Liften 
Daertae gebracht geweeſt. Maer of ſchoon 
ſulcker Princen gaederrierenbent eenigen ſchyn 
der Bodefalichepdr gehadt heef / zoa en hebben 
fp nachtang daar defe verkeerde mildichendt niet 
feer de nuttichendt der Ghemeynte ghevoordert / 
der Welcker oude ende oprechte tegeeringe ende 
Difcipline zy alfa verdorven / ja op dat ick Waer: 
achtichlucker ſpreke / gantſchelyck wech genaz 
wen Gebben. De Biſſchoppen die ſulcke gaedicz 
heyt der Princen miſbzuyckt hebben tot haer 
epgen voordeel / Die Gebben doo dit eenige bez 
wijs overvldedighlyck genoegh betuyght / dat 
zp geene Biffehappen en waren. Want Gadden 
zp eenich vane rken des Apoſtoliſchen geeft gez 
hadt / fa ſouden zy fander twijfel wat den mant 
Pauli geantwoort hebben: De wapenen onfes 
krjahs en fijn niet vleeſchelyck / maer geeftelijc. 
Maer zp worden daag blinde begeerlijchte pr al⸗ 
faa getrocken / dat zp hen felven ende hare nacaz 

mergerne mers /ende de Gemepnte verdorven hebben. 
trapis/de 11 Cen laetften en Geeft de Roomſche Paus 
beroorgents Met klepne heerſchappien niet te vrede ſijnde / 
bept dec an? gen cerften Caninchrychen / Daer nae aack het 
Det, eur bie Ende am dit befidt 
dupveliche 
rafcrie des 
Antichriſts / 

2e 5. God⸗ 
looſicheyt. 

2. Coꝛ. 10.4. 

kegeeringhe, 

* Lib.de 
confider. 
2e 

Dies uiet fchappie als ghp het Apaftel-ampt hebt? Ende 
genten, ferftont daer na:De Apoſtoliſche forme is defe : 
Deef 2D Wen wort verboden Geerfchappie te hebben / ende 
Bane het geboden te Dienen. Hoewel Dit alfa ban cené méz 
Veen, ſche gefpeaen is / dat hezallen openbaer is dat 
en hem voe- DP De waerhept fpreect: * ja hoewel de fake ſelve 
hemeren. Openbaeris onder eenige woorden / zaoen Geeft 

Ì 
J 

| 

Van de uytwendighe middelen der ſalicheyt, 
nochtans de Roomſche Paus hem ſelven nief 
gheſchaemt in het Arelarenfche Cancilium te 
aodeelen/dat het recht der bepder ſweerden / (te 
weten / des geeftelijchen ende des wereltlycken) 
hem tac kamt daag Get Godlycke recht. 
12 Mengaende bat sp fegghen dat het hen van Vaerenboz 
den lienſet Conftantmusgegevenis / de gene p/d bzenst 
die in De Hiſtorien Der tijden pet gheaeffent fijn/ niet oatmacre 
Dient en ift niet noodigh te leeren hae fabelachtig hepozdat 
ende ſpottelyck dic5p, IPaer wp willen de Wiz ——— 
ftozien laten baren, Gꝛegorius alleen ig ons een — Ee 
beguaem ende ghenoeghſaem ghetupghe deſer beeft: op aat 
faeche. Want zoa Wanneer hy ban den Hepfer VP 3Üne n= 
fpeecht/ zoa noemt hp dien zijnen genadichften Sri oude 
Beer / ende hem felven zijnen onweerdighen fteende, 
dienſtknecht. Itein / op een ander plaetfe: Ouſe Epitt.s lib. 
Heere en zp niet haeſtelyck op de Biſſchoppen 2.Epiſt zoe 
verbolghen / am Dat hy aertfche heerſchappie lib.3.Epifte 
beeft:maer hp hebbe een ſonderſycke aenmeres 61. 1b. 2. 
kinghe op Dat hp alſoo ober hen heerſchappie Epiſt. 31. 
geb2upehe / Dat hyhem om deñ genen / Wiens lib, 4 
Dienaers zy zyn /eeregeve. Wier fien Wpdat hy 
wil ghelyck cen uyt den volcke / anderwazpen 
fijn, Want hy handelt daerniet eens anders / 
maer sijn epgeu fake, Ende opeen ander plaet⸗ Epift. 34e 
fe: Aes betrouwe in den almagenden Godt / dat lib. 4 
bpden Godtſalighen Heeren fal een lanck leven 
verleenen / ende ang ander üwe handt nac fijn gE 
barmhertichept beſchicken. Deſe getumgeniffen welcker gifs 
en brenghe ick niet voort / gelijck of ick waoge HE PE RKPDE 
genomen hadde deſe vraghe van de gifte Con: mojo, 
ftantint/grandelijek te handelen ; maer alleen: 
lyck op datde Hefers / gelijck voor· by gaende/ 
ſien / hoe kinderlyck de Papiften liegen / als zy 
arbenden am haren Paus aertſche heerſchappie 
toe te ſchꝛhven. Daerom is de onbeſchaemtheyt 
Auguſtini Steuchi / te grooter geweeſt / die in 
zoo verloren een ſaecke heeft beftaen den Faam: 
fchen Paus zijn tange te verkboopen. Dalla had: 
de Defe fabel krachtiglyck wederlept/ het welcke 
hem een gheleert ende ſcherpſinnigh Man zijnz 
De/licht mas om daen. Nochtans dewyle hp in 
de dinghen der Ghemeynte niet ſeer gheoeffent 
en Wag/zaa en hadde hp't niet al gefendt dat tat 
der ſaecke mochte dienen, Steuchus kamt daer 
vooꝛrt / ende zaeyt ongeſouten beufelinghen / am 
de aagen der werelt in zoo klaer een licht te ver⸗ 
dupfteren, Ende Gp befchermt voorwaer zoa 
flauwelyck zijne Meeren ſaecke / dat hn machte 

id 

oock 



Pr 

Cap. Ir. $ 

oock om fijne booſe regeeringe tan Helen Prin⸗ 

Dandeſe den gehaet. Een eynde gelyck Hildebrandus 

De ig (bie hem ſelpen noemde Gregasium den ſeven⸗ 
Pebran- Demer anrepnende baas menfche was / alſoo 

Duseen ou- Geeft hu de booſ heyt ſyns herten geopenbaert: 

{uoverende het meike een oodfaecke geweeſt is / dat hp van 
Gcher wefen- Velen Die met Gem verbonden waren / verlaten 
Be eenen ov- mert. Nochtans Geeft Gp faa veel gemaechtf 

bomwerende gar ſyne nacâmer machten niet alleeniyck het 
er· focfs der anderdanichept af wapen / maer gock 

pe Ltepfers felwe onder wapen, Daer toe iſt ooc 
gefchtet / dat beele Keyſers daer nae zijn Meet 
den lteyſer Henrico / dan den Kepſer Julio ghe⸗ 

ek geweeſt: ſoo datſe de Paus ſonder groote 

ſwWaricheyt conde hem onderworpen / dewyle zy 

forgelaaflijck ende ondeughentlyck te hupse lez 

dich bleven daer Get ſeer ñaodich was / de booſe 

begeerten Ber Pauſen mer deucht ende behoor⸗ 

Ieke middelen te verhinderen. Aldus fien wp 
met waar verwe fp die ſchoon gifte Canftantint 

voormenden/ Legende dat Canftantinus heeft 

het Weſterſche Hepferrjene den Paus overge: 

geven. 

et wat € j ijt aer k ni 
Rn dee 14. Dan dien tijt aen en hebben de Paufenntet 

sp De Dtadt af gelaten anderer Doeften heerlyckheden / ſam⸗ 

doome ende tts door bedroch / ſamtydts daar ongetrou⸗ 

andere heer⸗ wicheyt / famrijdts door kriel in te nemen <5 

— hebbẽ aac de ſtad ſelve / de welche dae 
vrn was/ 

— antrent over hondert ende derchtich jaren hen 

anderworpestat dat ſy tE epnde tat fulcke macht 

zhu gekamen/als ſy nu hebbẽe:ende om de Welcz 

ke te behoudẽ ende vermeeren / zu deſe twee hon: 

dert jaren (Want zp begandent cer zy hen De ſtad 

onderworpen) de gantſche Cheriſten werelt alfa 

beroert hebber / dat zp bynae ie te niete gewor⸗ 

Habetur den, Het is geſchiet / dat ten tijde Gregorn de re⸗ 
lib4.Rer_geerderg ende bewaerders der geeftelijcker goe⸗ 

‚ gift.cap.88-Den / Gebben door ghewelt Gen ſelven geftelt in 
Befit fammigher goeden die de Ghemeynte tac: 
muamen/ende Gebben den (elven (gele m confiſ⸗ 
ratie pleecht te geſchien) fehere namen gegeven 

tareen teechen der af winninge Dac heeft. Baez 
gorius een Concilium der Biſſchoppen verſa⸗ 

mer ende Die onheylige wÿſe ſtrengelhek Wer 
derſtaen / ende gebraecht / af zp eenen geeſtelyc⸗ 

ken perſoon niet en achteden als verbaunen / die 
van felfs ſochte op fuicke wyſe eenigh beſidt in 
te nemen: defgelijer of zy eenen Biſſchop niet 

en achteden als verbannen die ſulcx ghebode te 

doen / ofte nieten ſtrafte als het tegen fijn bevel 

geſchiet was. Sy hebben alle gheoordeelt Dat 
Boe qualick futck een perſaan was als verbannen. Ff dat 

arc lupben het za graat een booſhept ist Dat fpden Ban der: 
aen fact. dient / alseen geeftelijche gerfaan door zjn ey⸗ 

gen autoitepr ende befit / hem ſelven aentreckt 
Dat der gemepute tae komt dewyle nu deſe twee 

hondert jaren lanck / de Paufen niet anders en 
bedencken dan krygh / blaetftastinge/ verder: 
vinge der Heyrkrachten / roovinge ende moor⸗ 

dinge der ſteden / ellendicheydt ende jammer der 
voienen / verwoeſtinge der Aycken / alleenlyck 
om heerſchappien in tenemen / die hen niet toe 
en komen: wat verbanningen konnen genoech⸗ 

faem fijn / om ſulcke baofeerempelen te ſtraffen? 
Det is voorwaer ſonder twijfel dat zp geen Dine 
min en ſoecken dan deeere Chriſti. Want waert 
Dat zp gantſchelyck alte wereltl ycke macht gez 

willichlic over gaven/daer Van en faude de eere 
Thꝛiſti / noch de geſonde leere / noch de ſalichendt 
Der Bemeunte geen peryckel hebben. Maer 
3p ſyn Blintende raſende Daar de eenige Begeer: 
te der heerſchappie: daeram mepnen zy dat geen. 
Dincken falangefshent blijven / ten zp dat zu 

beerfchappie ghebzupcken met ſtrengichendt 

Het IIII. Boeck: 
ende ghewelt / ghelck 

* 2 en ih 

Fol.231. 
ghelck De Propheet zendrd. 

15By de juriſdictie is oock een vophepdt / de Pelt begr 
welcke de gheeſtelhcke perfaonen m het Pauſ⸗ er he 
dam aen nemen, - Want zp meynen dat het hen roe-rpgenen/ 
niet en betaemde Dat zp in ſaken die Garen persisden ouden 
foar aengaen/fouden vaag den burgerlicken afz 2i(Jcbopven 
te wereltſchen Richter verſchynen / ende meynen acaen 

dat de weerdicheyt ende vryheyt der Gemeynte 
daer in gelegen is dat zy van ghemepne 092: 
deelen ende merten bep fijn. Maer de aude Biſ⸗ 
ſchoppen die het der Ghemeynte ſeer ſtrenghe⸗ 

Ick bewaerden / hebben gheoordeelt / dat noch 
hen / noch harer orden geen onrecht en gheſchie⸗ 
de / dat zp onderwogpen waren. Oock hebben DE 
Godſalighe Reyſers ſonder eenich Wederſpre⸗ 
ken de geeſtelycke perſoonen altudts / zoo wan⸗ 

m 

neer het noodich wasy tot haren Aichtſtoel gez 
dachvaert. Want aidus ſpreeckt Conſtanti⸗ 
nus in eenen Sendibrief tot de icamedenfcje Referwt 
Biſſchoppen: Iſt dat eenich Biſſchop anwdiez hib.1, The⸗ 
{gehe bevaerte maecht/ Die fai dao? de handt dee od.cap 20; 
Dienaers Goote) datie/ daor mijn Gandt gez lib.4. The- 
dwongen worden. BtemDalentianug : Boer odorir.cap, 
Be Biffchoppen en ſpreken niet teghen de macht 8. 

des Lepfers: maer zy bewaren apzechtelijek De 
geboden Gade des grooten Conintx / eũ ſyn on⸗ 
fen wetten gehaorſaem. Dit hielt dae een pege⸗ | 
lick gaftende cker. Deſe faken der Gemepute Aerien 
Warder van den Biſſchop geoardeelt : gelyck / zo de raken 
als een Clerck niet mif daen en hadde tegen De des geloofs 
burgiertijche wetten / maer alleenlijck daag de Oft AL WAE 
Canones befchutdicht wert: faa en Wert hyniet ve Buffchon 
gheraepen tat den ghemepnen endeBurgerlijc: pen toe quã 
ken Trichtftoel/ maer de Biffchap was in de fa: —— 
he zjn aichter. Defgeljer/zoo wanneer eenige 1Borften mie 
fake ghenie!l/aengaende het geloove / afte pet Dat toe en heten 
epabentljck de Gemeprte aen ginck: faa an De Hermlfe 
derfachte de Gemepnte ſelve die faeche, - Alſoo piere ont 
maetmient verftaen Dat Ambroſius Schryft tat nemen. 
Palentinianum: Pwe vader ter eerlhycker ale 
dachteniffe / en Geeft niet alleentjeh mes den 
mande gheantwoordt / maer oatk met wetten 
verordent / Datinde ſaecken des gheloofs Die 
behoorde te oordeelen / die een beguaem ampt 

ende authoriteyt daer tac hadde. Item / Iſt dat 
wp deDchaiftuere ende aude exempelen aenfien/ 
wie fat verſaken datin de fake des gjelaafs/ick 
ſegge in de ſaecke Des gheloofs / De Ehꝛiſteljcke 
leyſers pleghen van de Biſſchoppen / ende niet 
de Biſſchoppen Lan De Keyſers gheoordeelt te 
worden? Item / O Wepfer,/ ick faude tar Wen 
Richtſtoel ghecomen hebben / hadden mp de 
Biffchoppen ofte het volc willen laten kamens 
de welcke fepden/Dat de facche des gheloofs bez 

hoorde int de Ghemeynte vaa? het volck gehan⸗ 
delt te Wozden Lp Wil dat de geeftelijche ſaken / 
dat is de faken der Keligie / niet en behooren tot 

den burgerlycken Aichtſtoel getrocken te wor⸗ 
den / daer de wereltſche ſaecken ghehaudelt wer 

den: ende ſyn ſtantvaſticheyt hier in wordt met 
goede rechten van allen gepreſẽ: nochtans hoe⸗ 

twel hp goet recht heeft (oa komt hp ſoo verre / Hom.d 
dat hp ſeydt / Dat hp wil wycken waert dat de bufil tr 
Bepfer wildemet gewelt handelen. Beken fal/ vendis. 
ſeyt hy / niet willens De plaetfe verlaten / Die WP Zer oud 
bevolen is: maer iſt dat ick bedwonghen wor⸗ BSiſſchep 
ke / zao en can ick niet teghenſtryden / waut onſe mauchep 

Vapenen zyn bidden ende weenen Hier moeten 333 
wyaenmercken deſes heylighen maus ſander⸗· H 

lhcke matigheydt ende voorſichtighenot / ende boogficht 

\maediggept ende betrouwen Juſt ina des ten: bep: / ſt 

fers mederſochte hem van de regeeringhe der Mensen 
lercken af te worpen / om dat za hem niet en ne au 

konde tat het ghevoelen der Arriauen trecken. ke vane 
@q iij Ende 



Cap. 12 
Ende bit faude ghefchiet heben / hadde hp in 
Bet Hievferlijche Paleys gecamen om zijn faeche 
te Belepden / doe hp geroepen werdt. Daerom 
ſepthy / dat de kepſer niet beguaem en is om zoo 
grooteen fake te richten: het welcke de noot des 
tjtgjende aoc De natuere der fake epfchte, Want | 

ho achtede bat het hem beter was te ſtervẽ / dan 
met zyn bewillinghe fulck een exempel Ben na: 
ko neren te laten : ende nochtans en denckt hp 
niet am te wederſtaen / waert dat de fake met gez 
welt gehandelt worde. Want hp fepdt/ dat het 
den Biſſchop niet tac en Kamt, Get geloove ende 
het recht der Ghemeynte mer wapenen te bez 
fchermen, Maer in andere oorſaken bewyſt hun 
hem ſelven berept/ te doen al Wat de Úepfer gez 
biet. Iſt dat hy ſchattinge eyſcht (fepdt hp) wy 
en wepgeren niet / het landt der Kercke betaelt 
fchattinge. Iſt dat Gp den grant ſelve cpfcht/ 
hu heeft macht die te nemen: niemant ban ons 
en ftelt hem Daer tegen. Op defe wije ſpreeckt 
oock Gregazius: Defindes genadichſten Heere 
(fepdt hp) en ig my niet verborgen / Dat hp hem 

niet pleecht te moeyen met de ſaken die de Prie⸗ 
fters aengaensap dat hp geenſins met onfe fan: 

Deir Befwaert enn ode & Hyen feptniet Dat de 

Keyſer ganefchelijchk niet en mach de Pziefters 

richten:maer (pt dat daer fekere falen zijn/ Die 
hy moet den aopdeele Der Bemepnte laten, 

ate 16 Ende Daag deſe ſelve upmemingbe en heb⸗ 
en met bac Bei die Heylighe Mannen niet anders gefochht/ 
ftancbas Dan dat de Princen Die niet feer tot De rechte Mez 
gbedt lgie gefint en waren / nieten fouden daag haer 
ichien · ¶ ghewelr ende boofe begeerte/ de Shemepnte in 

haer ampt verhinderen. Waut zp en hebben niet 

miſpꝛreſen / dat de Pzincen ſomthts haer autori⸗ 

tept ghebzupckten in de ſaecken det Ghemepnte/ 

zoa verre dat niet tot verſtooringhe / maertat 
befchermingeder opden der Ghemepnte / ende 
niet tat afbzekinge / maer tat ver fterchinge der 
regeeringhe gheſchiede. Want deale de Gez 
mepnte gheen machten Geeft om te dwinghen / 

noch aack nidten behaagt te begeeren (ich ſpre⸗ 
Ke van burgerlycke Dwinginghe) zoo komt het 
den Gadtfalighen Caningen ende Peincen toe / 

De religie mer wetten/ende gebaden/ ende aor⸗ 
Deelen te houden ſtaende. Op defe wijfe doe de 
Kepſer Mauricius fammighe Biſſchoppen ghe⸗ 
boden hadde dat zy hare mede⸗ geſellen / die van 

P. 1, e- De Barbariſche vpanden bedreven waren/ fauz 

ift‚43.lib, Pen ontfanghen : 500 bevefticht Grꝛegorius dit 
„epilt.32. bevel / ende vermaentfetet ghehoorſaen hepdt. 
dez4, Ende bpfelve van den felven Hepfer vermaent 

znde / dat hy hem foude met Joanne den Conz 
ftantinapatitaenfchen Biſſchop verfacnen /faa 

geeft hp mel reden waerom hp niet en iste bez 
fchuldighen : maer en befchermt Gem niet met 
fijn vryheyt / ghelyck of hp zp Ware Van het 
Werelrijche Richthuns: maer belaaft meer gez 
hoorfaem te zyne / za verre het de canfcientie tac 
laetsende fept aack mede dat Mauricius gedaen 
heeft / gelhek eenen goeden Pzince betaemt/ als 
be den Biffchappen ſulcke Dingen gebiet, 

Het xij. Capistel, 

Vande Difcipline der Ghemeynte , wiens voor- 
neemfte ghebruyck is in de ſtraffe ende af-{nijdinghe 
ghelegen. 

D maeten wap de Difciplineder Gemepnte/ 
h der Welcker Gandelmghe Wytat hiertoe 
toer hebben upr-geftelt / met kozte woorden verkla⸗ 

piſt. 20. 

ib. 7. 
iſt. 39. 

Van de uytwebdighe middelen der falicheyt, 
in de Clergieende het vale. Met defert gewoon⸗ 
lyckẽ naem Clercken / verſtae ick de gene Die een 
openbaet ampt in de Gemepnte bedienen. Wp 
ſullen eerſt fprchen vande ghemeyn diſcipline / 
der welcker eẽ yegeljck moet onderdanich zyn: 
Daer nae ſullen Wp komẽ tot be Clergie / dewelc⸗ 
ke baven de gemepn diſcipline oock haer eygen me nootwen 
heeft, Maer dewyle fanumige de Difcipline zoo digbepr defec 
feer haten / dat zp aack ſelfs van den naent ver⸗ diſcipiine. 
fch2ichen/fa maeten deſe Dit weten. Iſt dat geen 
gefelfchap / jae gheen hupfgefin hae klepne het 
za / en kan in rechten ſtant gehauden worden 
fander Difcipline s zoa maet de Difcipline veel 
naadiger zijn in de Ghemeynte / de welche bez 
hoort alderbeft ghefchickt ende gheordineert te 
zijne, Dacromygelijek de falige leere Cheiſti / ig 
De ziele der Ghemeynte / alſoo ie de Difcipline in 
de Gemepnte als Zenuen/ door de Welche de lez 
Den des lichaems aen malkanderen blpven/ een 
pegelijch im zjn plaetfe, Daerom / alle de geene 
Die willens ofte daoz on wetenGepdt begeeren de 
Difcipline te niet te bꝛengen / ofte te verhinde⸗ 
ten dat zp niet weder apgericht en worde / Die 
faecken voorwaer de upterfte Verderbinghe der 
Ghemeynte. Pant wat fal daer van kamen /ifk , 
dat het eenen pegelijchen geoorloft is dat hem 
behaecht 4 Maer dit ſoude geſchien / waert dat 
bp de pzedikinge der leere niet oock hepmelijcke 
germaningen/berifgingen/ ende bereringen/en = 
de andere Diergelijche behulpſelen en waren / De 
welche de leere houden ſtaende / ende nieten laz 
ten ledich zyn. Sa ig dan de Difcipline alg een De feer gros 
toom / waer door die mederhauden ende getemt ——— 
worden / die tegen de leere Cheiſti wederſpannig * 
zjn:ofte gelijc een ſpoorofte pꝛickel waer daor 
die verweckt worden die niet ſeer ghewillich 
en zyn:ende ſamtydts oack ghelyck een Dader= 
lycke geeſſel / waer daa? de gene Die ſwaerlycſt 
gefandicht hebben/ goedertierentljck/ ende na 
de fachtmaedighept deg geeſts Cheiſti / gecaftijt 
worden. Soa dan dewyle Wp nu fien ſommighe É 
beginfelen der grauwelúcher verwoeſtinge inde | 
Ghemeynte kamen / omdat daer gheen ſorch⸗ 
vuldichent noch wyſe ent ig am het volck te bez 
houden in de gehoorſaemhept Cheiſti / zaaroept 
de noot ſelve dat hier eenighe hulpe ende remedie 
noodich ig, Puis dit de eenige remedie Die Chri⸗ 
ſtus geboden heeft / ende altjdts ander de Gad: 
ſalighe is gebruyckt gheweeſt. 
2 Bet eerſte fandament der Diſcipline is / Dat „ee byſon⸗ 
de heymelicke vermaningen plaetſe hebben: dat vere vetina⸗ 
is / iſt dat pemandt van ſelfs nieten doet dat hn uitge, 
behoort / ofte hem zelven qualyck afte oneerſyc 
draecht / ofte pet doet Bat ſtraffens weerdigh ief 
dat hp hem late vermanen: ende dateen peghe⸗ 
lyc / zo wanneer het de fake eyſcht / faecke zijnen 
broeder te vermanen, Voornemelyct Dat de Paz 
ftaazen ende Ouderlingen Wiet in neerſtich zjn / 
Der welcker ampt ig niet alleenlijck apentlijck 
te peediken/maer oack Van hupfe te hupſe te verz 
bermanen/ daer zp daag de leere die int gemeyn 
gegeven Wordt / niet genoegh voort en gaen : 
ghelyck Paulugleert / als hp verhaelt Dat hp Betor-z0,20 
hepmeihen ende van hHupfe te huyſe geleert heeft: kude 26. 
ende betupcht dat hp van haerder aller bloet an” 
fchuldig is / om dat hy niet opgehouden en heeft 
eenen pegelijchen nacht ende dach met tranen 
te vermanen. Want dan heeft de leere kracht 
ende autoritept/za wanneer de Dienaer niet ale 
leentijckt alten te famen uptlepdt wat zy Chzifta 
ſchuldig zjn; maer oock eenen middelende taez 
ganck beeft om dat zelve Ban die te eyſchen / die 
bp fiet dat zy der leere weynich ghehoorſaem / 
afte veel te trage zun. Iſt dat pemant — 

er⸗ 

Be trappeu 
daer ban. 



Câp. rí, ; 

2 Beſtraf⸗ vermaninghen hartneckichlclt verworpt / ofte 
Fmabe boot im zyne — ————— / bewÿiſt dat hyſe 
getupgen. herſmaetefoo ghebiet Theiſtus den fulcken / ale 

hp ter tweeder reyſe by ghetuyghen vermaent 
is / voor het dordeel der Gemepnte/ dat is / voor 

het gheſelſchap der Ouderlingen te vaepen : ende 
daer ſtrengheiycker te vermanen alg daa? ghe⸗ 

meyu autositept / op Dat hy hem ſelven onder: 
worpe ende ghehoorſaem zp is het dat hp de 
Ghemepnte in eere ende meerde houdt. Is het 
dat hpniet ſelfs alfaa ghebzaken en wort / maer 
in zn baaf heydt voſhert / dan ghebiet Chriſtus 
datmen hem alg eenen berachter der Gemenn⸗ 
te van het gefelfchap der. ghelaavighen af Mgt. 

DSaer na ſju 3 Maer dewyle hp Daer alleenlÿck van hep: 
he trappen meſyche fanden ſpreeckt / (a moetmen Dit onder⸗ 
Der ſondẽ aen ſcheyt maecken / te weten / dat ſammighe ſanden 
te mercken. zijn hepymelyck / ende ſommighe gheñnienne ende 
Mat.is.ix ppenbaer. Dan de heymelycke ſoñden ſeyt Chri⸗ 

ſtus tot eenen yegelhcken vermaent uwen broe⸗ 

der tuſſchen u — alleen. Dan de openba⸗ 
re ſept Paulug tot Cimotheum: Straftſe in al⸗ 
ler tegen woordicheydt / op datde andere vreeſe 
hebben. Want Chziftug hadde voorſeyt: Iſt dat 
uwe broeder heeft teghen u gefandicht/ ende dit 
wooꝛrt/ tegen u, en kanmen niet anders upt-leg: 
ghen/ dart gelijck af hn geſeydt hadde : Aff dat 
uwe broeder alfaa ghefandicht heeft dat gp het 

Gal. 2.14. Alleen eet. Endedat de Apaftel Cimstheum 
gebiet Die opentlyck te ftraffen/die opentljck gez 
fandicht hebben / dar heeft Gp ſeloe ghedaen tez 

gen Petrum: want dae die alſoo ſondichde/ dat 

bp openbaerer gerniffe aaf / zaaen Geeft hj hem 
niet hepmelijck bermaent / maer voor de Ghe⸗ 

fat baneien meynte. So fial dan dit de behoorlicke apden zj n/ 
pmbepoe te weten / dat wp in heymelycke ſonden te ſtraf⸗ 

defe fakente fen voortgaen / na de graden Die van Chzifta gez 
beeren. ffelt fn: ende in openbaer ſondẽ terftant voozt⸗ 

gaen tat openbare berifpingthe der Ghemepnte/ 
3a berre de ergerniffe apenbaer ende gemeyn is, 

Stem men 4 _ Wp moeten oock nach een ander ander: 
fatonder- fchepdt hebben/te weten/ dat fammighe fanden 
ere zyn lichter / ghelyck feyplen / ſanimighe ſwaerder / 

fonen vide” alg booſe (Eucken. Om deſe laetſte te beteren en 
baoje (tucht, moetmen niet alleenlyck vermaningen ofte bez 

fcheldinghen/ maer aack ſtrengere remedien gez 
bruycken: gelijck Paulus bewijft/ die den Caz 

TRatr 8.15. 

ende 17. 

3. Afſnũdin⸗ 
e. 

1. Tim. 5. 20. 

Bee datmen 

3.Cor5. 2. Iintiſchen overfgeler niet alleen hek met woor⸗ 
den kaftijt/maer aack met den Ban ſtraft / zoa 
haeſt als hp de booſe daet vernomen heeft. Doa | 
beginnen Wp nu beterte aenmercken / hoede 
gheeftelijche jurifbictie der Ghemeynte die dao? 
BSodts waardt de ſonde ſtraft / zy een feet goede 
Gulge der ghefanthepdt / ende een fondament der 

®egrobe _QPden/ende bant der eenicheyt Daeram alsde 
fonden fat: Ghemepnte openbare overfpeelders / hoereer⸗ 
Bieifckoe ders / dieven /roovers / oproermakers/ mepneez 
ftcaffen, dige / valſche getupgen / ende anderen dierge⸗ 

lĳcke : Item / hartneckige die oock Ban Klepne 
ſonden vermaent zynde / Godt ende zn oordeel 
beſpotten) van haer gheſelſchap af ſnydt / ſao en 
doet zp niet anbehaagter / maer ghebruyckt de 
jurifdictie die haer í8 ban Godt gegeven, Ende 
op dat niemant fulck oordeel der Bhemepntre en 
berfimade / ofte Klepn achte Dat hp doo de een⸗ 
drachtighe femme der ghelaavighen verdoemt 
is / zoo heeft de Meere betupcht/ dat Dit felve niet 
anderg en ig dan een. verkondinghe zijnder ſen⸗ 

Amat.16.19 tentie / ende Dat het in de Hemelen vaſt ende fez 
ende 18.18. ker is / dat zy opder aerde doen. Want zp Gebben 
oa. 20,23. het aast des Heerẽ / waer mede fp De booſe ver⸗ 

doemen: sp hebben Get woort des Deeren/waer 
mede 3p dte in ghenade ontfanghen / Die Gen bez 
keeren ende beteren, Die meynen dat de Ghe⸗ 

Het IIII. Boeck. , Fol. 2 3 2 

meynten konnen inge ſtaen ſonder deſen Bant 
Der Diſcipline / die worden door haer mepninge 
bedroghen: ten zy dat ons magelijek Dit behulp: 
fel niet noodich en is / dat de Deere voorſien heeft | 
ons noodich te zijne, Ende voorwaer hae ſeer 
naadich het ans zy / dar fal upt zyn menigerlep 
gebruyck beter gefien ‘waden. 
s Daerzijn dzieepnden/ opde welckede Ge: Totwa 
mepntefiet in ſulcke ſtraff ingen ende affnjdin- nt me 
ghe. Ceneerften / op dat niet met lafteriaghe (ar gevzus 
Gods, Die ander de Cheiftenen ghenaemt nach warden, ° 
ghereeckent en worden Die een baas ende ſchan⸗ ed Ke 
delijck leven leyden / ghelyck of de heplige She⸗ Bt nee Dee 
mepnte Gods wart eenen haag ongheſchickter cen tafel tor 
ende baoſer Menſchen.* Want dewnle zp het sclaren in 
lich aem Cheifi it/fa en can ſy doop fulchie chart: ize aon 
delcke ende ſtinckende leden niet veſmet wordẽ / verpmaer= 
fonder den hoofde Cheiſto eenighe ſchande te hept acu eu 
doer, Daerom op dat niet ſultx en zp in De Ber «aoj. red 
mwepnte Waer daor den heylighen naem Cheiſti 
ſchaude aenghedaen worede / zaa moetmen Die 
upt zyn hupfgefin ſtooten / door der welcker onz 
reynicheydt de Chriſtelycke naem ſoude ſchande 
gekrygen. Ende hier moetmen oock achte heb⸗ 
Ben op het Nachtmael des Weeren / op dat het 
niet ontheplichten Worde / iſt datment ſonder 
anderfchept uptdeelt. Want het ig maerachtich/ 
dat de ghene Dien de uptdeelinghe bevalen is / iſt 
dat hp wetens ende Willens eenen anweerdigen 
toe laet den welcken hp hadde magen met recht 
Daer af hauden / is mer ſulcken kerckroof te bes 
fchuldighen/ gielen of hy het lichaem des Deez 
ren den Ganden voor fEelde, Daeramt ſtraft yap: 
foftomusfwaerlch de Prieſters die door vreeſe 
der graaten ende machtighen / niemant en dorf⸗ 
ten van het Pachtmael af Ganden, Let bloedt / 
ſeyt hp / fal van uwen handen geepfcht Warden. 
Iſt dat ghy den menfche vreeſt / ſoo fal hp u bez 
fpatten : maer iſt dat ghy Godt beeft / faa fult 
gúp aack ban de menfchen felve ghevzeeft fijn. 
Laet ons noch fcepter/nach purperen cleederen / 
nach Conincklcke troonen vreeſen: wp hebben 
bier meerder macht, Ick fal Loozmaer liever 
wijn lichame aver gheven ter doodt /ende fal liez 
ver mijn bloet laten fkozten/ dan ſulcker ontrep⸗ 
ninghe deelachtich worden. Soo dan / op dat 
deſer feer hepliger berbazghenthepdt geen ſchan⸗ 
de aengedaen en worde / aa moetmen in Be upt= 
deelinghe Daer van groste onderfchepdinge gez 
bzupeken:het welcke nochtans niet en kan ghe⸗ 
fchten / anders dan daag de jurifdictie Der Ghe⸗ 
mepnte. Het andereynde is / apdatde goede :. @ù nare 
miet (ghelck Get pleechtte ghefchien) daoz ghe⸗ andere wier, 
Duerighe ghemepnfchap der baafer verdazver “1 berderve. 
en Wazden, Want de wijle wp zaa feer genegen 
zón tat af wijckinghe/ zoa en is geen Dinck lich⸗ 
terdam Dao? booſe erempelen van den rechten 
laap des levens af gele pdt te warden. Dit eynde 
beeft de Apoſtel aengheteechkent/ dae hp den Co⸗ 1.e07.5.6; 
rinthen ghebaot Dat za den hoereerder ſouden ende 1 te 
ban haet ghefelfchhap fchepden, Een wepnich 
ſuerdeeſems / ſeyt hy / verſuert het gantſche deech. 
Ende bp fact hier in zoo groote perijchel/ dat hp 
den gheloovighen verboot alle ghemepnfchap 
met DE booſen. Iſt dat(fept ho)pemant een bzoez 
der ander ughenaemt / iseen hoereerder / afte 
gierich/ofte afgaden-Bienaer/ ofte dronckaert / 
ofte quaet ſprekich / met ſulcken en late ic niet te 

| aac felfs te eren. Det derde epnde is / op dat de fel: .2 
ve beſchaemt zijnde / beginnen leetſchap te heb⸗ (ouden. 
ben ban haer onrepnichepdt. Alzoo ift hen oack 
nut dat haer booſhepdt gecaftije worde / ap dat 
zp doop het geboelen Derraede opgeweckt wor⸗ 
den / Die dao? toegevinge zanden hartneckiger 

@q us wor 

Homil ie 
Marth, 3e 



zap. 12, 
order, Dit geeft de Apoſtel te hennen /als hn 
aldus fpgeecht : Iſt dar pemant anfer leere niet 
gehoorſaemen is / teeckent dien: ende vermengt 
umet dien niet / op dat Gp befchaemt worde. 
Item opeen ander plaetſe / daer hp fept/ Dat ho 

Corsese Den Cornthiſchen haereerder heeft Den Dupvel 

averghegeven / am dat de gheeſt ſoude fatich 

worden in den dach des Heeren:dat is / gelyck 
ick hetuptlegge) dat hy hem meteen tdtlgche 
verdoeminghẽ ahekaftjt heeft om dat hp zoude 
eeuwichlijc falig worden. Ende hy fept daerom 
dat hp hem den dupbel over geeft/ant Dat buytẽ 
De Bemepnte de dupvel i8/ ghelyck Chriſtus in 
de Gemepite, Want dat fange Dit verftacn 
van ſeker quellinghe Des vleeſchs / dunckt my 
feeranfekerte sijn. 
6 Als wp nu defe drie eynden hebben / ſoo mae⸗ 

ten wp noch fien Goe de Gemeynte dit deel der 
Difcipline / dewelck in de juriſ dictie gelegen is / 

repreats bedient. Cen eerſten moetẽ wy dat onderſcheyt 

— behouden dat baven gheſtelt is / te weten / Dat 

perbeie fgnumige ſonden Gepwelijck zyn / ende fanuuíz 
ghje apenbaer ende gemepuc, Openbaer [onder 

zjn Daer van niet alleenlijck een ofte twee ghe⸗ 

tupaen en zijn/ maer Die int openbaer met erge
r⸗ 

niſſe der gantſcher Gemeynte gedaen worden. 

Hepmelcke ſonden naeme ice / met Die gantſche⸗ 

ek Den menſchen verborgen zjn/gelije de fan: 

den der ghevepnfden Hypocryten (want die en 

komen ander Get oordeel der Ghemeynte niet) 
maer fulcke fanden noeme ic heymelijc / Die nict 

en fu fader getupgen/en nochtans niet open 

baerenzijn, Gn de openbare fanden en zyn DE 

graden der vermaningen Die Cheriſtus verhaelt 

niet noodigh: maer waer apenbaer fande is / 

Daer maet de Gemepnte haer werck doen / der 

fandaer raepen ende ſtraffen na de mare der fan: 

de. De hepnelycke fandenen kamen Lodz de 

Bhemepnte niet za De fandaer niet hartneckigh 

en is / nã dien regel Chriſti: iſt dat hp Die getuv⸗ 

gen niet en hoort / zo feat het Der Gemepnte, En 

alg het fa verre gehamen is / dan moet Mer een 

ander onderſcheydt maken tuſſchen booſe ſtuc⸗ 

ken/ende feplen. Want in lichte feylen en moet⸗ 

men faa graate fErengichepdt niet ghebruycken / 

maer het it gendegh met woorden te caftijden/ 
ende dat faetelijck ende vaderlje/ zo dat de fan: 
Daer daer daar niet verbittert nach beſchaent / 

maer tat hem ſelven ghebzacht Wade : OP dat 

hy Gem meer Berblijde dat hy germaent en Ber: 

betert ig/dan bedraeve, Maer de booſe ſtucken 

maetmen fcherpelijcher ſtraffen: want het en is 

niet genoegh datde geene die de Ghemepute 

geergert heeft daa? een booſe daet / met waagden 

alleenlijck gheſtraft worde / maer hp maet 9002 

eenen tht afgehouden worden Lan de geniep 

fchap des Nachtmaels / tat dat hp fijn beterin⸗ 

ge beweſen heeft. Want Paulus eñ beſchelt den 

1. Coz.5 ·5. Torinthiſchen hoereerder niet alleenlijck met 

waarden maer ſtoot hem oock wt de Gemeyn⸗ 

te/ ende ffvaft de Cozinthen dat zp hem zo lange 

geleden hadden. Defe wife heeft De oude ende 

Welgefchichte Ghemeynte ghehouden / doe de 

behõdoelhcke regeringe haren loop hadde. Want 

als pemtant eenige booſ hept gedaẽ hadde / waer 
wt ergerniffe gekomen was / zoa wert hem ten 
eerften gheboden van Get Machtmael te blijven/ 
Daer na hem {elven voor God te vernederen) en⸗ 
Pe voor de Bemepnte zijn leetſchap ende beterin⸗ 

ge te betupgen.· Daer waren dock ſekere Dingen 
Diemen den geenen Die gefandicht hadden ap 

fepde/ant dat zp fauden teechenen der beteringe 

fijn. Als Gp dat alfa gedaen hadde dat der Ge⸗ 
wepnte genoegh gedaen was / doe Wert hu daag 

Theſ.ʒ 14 

Det wat 
natichept 
atmen De 
anden ſo ges 

Matth.ib. 
17. 

Item / de 
lichte ende 
{wate fons 
Dene 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
| eplegginge der handen tat gerade ontfangen: 
welcke ontfanginge dickmael Van Eppziana 
genaemt wozt/ Beede : deweleke oock De wſe 
met kate woorden beſcheyft. Sp daen/fept hy / 
penitentie eenen ſekeren tjd lanck: daer na bez 

| — tende — eden vrede en⸗ 
gemeynſchap door de oplegginge der handen Epiſt.2. li 

des Biſſchops ende der Wlerchen, Hoewel De } nit d je 
Biſſchop ende fijne Clercken verſoenden alzoo Ib. z Sc. e- 
den ſondaer met de Bemepnte/dat aac de bewil⸗ zafdenn lib: 
linge deg volcks daer tae noodich was: gelijck Erin, 26. 
Bp ergens leert. RE 
7 Dee Difcipline mag zoa gentepn fander ee⸗ Micmant on 
nige uptneminge/ dat oack de Pzinteen met den Safe vicptte 
ghemepnen man hen felven onderwagpen om ne/ ooch niet 
Die te dragẽ / ende dat te rechte Deijle het apen: eenigt Pun⸗ 
baer was dat 3p quam van Cheiſto / Ben weic⸗ Ben 
ken alle Caningen behooren onderdanig te zyn. 
Alfa doe Theodoſius am de bloedtſtortinghe in Amb.lib.r. 
Theſſalonita gheſchiet Was daa? Umbzofium Epin.z.in 
van de ghemepnfchap der Gemepute afgheſne⸗ ora, habita 

Ben /za heeft Gp alte zjn Canincklycke vercierin⸗ in funcre. 

ge Die hp aen gadde/af gelent/ ende apenbaetlijt Theod. 
in de Bemepnte zijn fande be weent, Die Gp door 
|Bedriegelijcke acnbzenginge gedaen hadderende 

heeft met fuchten ende tranen vergevinghe bez 

geert, Want groote Caninghen en maeten niet 
achten dat her hen ſcehandelyck is / dat zp DAA? 

Cheiſto den Coninck der Coninghen hen ſelven Bwor.r7.14: 
gatmoedichlije neder worpen / ende het en moet —— 
hen nier mifhaghen dat zy door de Ghemepnte 
gheoordeelt worden. Want dewyle zp in haet 
Dof bp-nagheen dincken hooren anders dan 

flatteringhen / zoo is Get hen neer. dan naats 
faeckelyck daor den mandt der Paftaazen van 

den Heere gheſtraft te worden. Jae zp behoo⸗ 
ren te wenfchen Ban de Paftaozen niet ghe⸗ 

fpaert te worden / ap datfe de Heere fpare, Ick Dantnten 
gae hier voor⸗by daar Wien defe jurifdictie bez dal ortie 

haazt bedient te worden / dewyle het peen AUF gandetinge 

Der plaetfe gheſeyt ig, Maer ick ſegge alleenlijc (p fal geoefs 

dit Daer toe /te meten / dat in de afſnhdinge dir de fent worden.· 
rechte voortganc is / welcken Paulus leert / na⸗ 1. Coꝛ.5.5. 

meljeh/ dat de Ouderlinghen dat niet alleen ent 

doen / maer dat de Bemepnte aack dat wete ende 
bewillige:maer dat het gheſchiet ap fulche wife 

dat de handelinge niet geregeert enn worde DAD? 

de mienichte des volcx / maer dat het volck Dit 

aenmtierchealgeen getupge ende bewaerder Daer 

van / op dat niet eenich DIE en geſchie van wepe 

nighe menſchen dao? booſe begeerte, Ende De 

gantfche loop der handelinge moet oock boven 

de acnraepinge Des naems Gods fulche gheſta⸗ 

dichept hebben / dat daer door de tegen woordic⸗ 

hepot Jeſn Cheiſti beweſen worde: op dat Get 
fander twyfel fp dat hp ſelve fijn oordeel regeert pres wat 

8. Pochtangen mactmen niet vergheten/dat ruehent des 
der Gemepnte fuicke een ſtrengicheydt Dient/Die gemoets dat 

met den gheeft der fachtmaedighepdt Aver een f ri verhã⸗ 

komt, Want wp moeten althdts neerftichlijck ele Mogdeng 
toefien (ghelijek Paulus gebiet) dat De gene DIE >. Corin.2.7. 

gheſtraft woet / niet doo? droef heyt verflanden 

en worde / want alzaa faude de medecijne fenn 

oden. Maer de reghel defer matichepdt kan Veden genoe 

aïderbeft upt het epude genomen worden: want Wade 
de whle daag de afſnydinge geſocht wort dat DE ſewer. 

ſondaer hem bekeere / ende Dat de booſe exempe⸗ 

fen wech ghenomen worden / op dat de naem 

Ehꝛiſti niet gelaftert en worde/ noͤch andere tat 

navalginge deg quacts verweckt en wazdentifk 

dat wp deſe Di ngen aenfien / ſoo ſullen ap liehe 

telijck konnen aazdeelen hoe Berre defe ſtrengic⸗ 

Bent behaagt te ſtrecken / ende Waer ſy moet eyn⸗ 

de nemen, Soo dan als de ſondaer getung — 
geeft 
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Cap, 12, 

geeft fijnder beteringe / ende door de ghetupge⸗ 
niſſe de ergerniffe/za veel im hem is / weg neemt: 
za en maetmen hem niet voorder dringen : Iſt 
dat hy gedrongen wort / (a is nu De ſtrengichept 

In wat veer Boven mare. Gn defen deele ent kan de ſtrengig⸗ 
fomuuge wi heyt der ouden geenfins oncſchuldight worden / 
ore Aron de weicke ganfcheljck met Des Weeren woordt 
geweeft fijn. ee over eert en quam / ende was jeer ſorgelyck. 

nu deie jaren / ende nu vaat alle zijn leven lauck 
gheboden zijn berou ende Beteringe te bewyſen / 
ende Bande gemeynſchap des Nachtmaels te 
blyven: wat nachte Daer upt valgen/ anders dã 
graate geveynſtheyt oft miftvaaftighept 2 Def: 
geler Dat Die eemmael gevallen was / de twee⸗ 
De renfe niet toegelaten en wert tat penitentie / 
maer wert tat den epnde fijns levens upt de Gez 
Mepnte geworpen / dit en was nach nut nach tes 
delyck. Daeram: Dea \vie defe ſake Wel aen⸗ 
mercht/die fal oogdeelen dat zp onvoorſichtigh⸗ 

aengenomen UUck gehandelt hebben, Haewel ick nuſpryſe 
gewoeme Gier meer de gemeyn gewoonte / dart ick Die alie 
als epghen beſchuldige dieſe gebruyckt hebben / want het is 
id ſelier / dat zp fanumigen mif haeght heeft: Maer 

zy le denſe om dat zyſe nieten kanden beteren, 
iam Epift Booꝛwaer Cppztanus geeft te kennen / dat hy 
ib PE niet enn is willens fo ftrenge ge weeft. Onfe lyd⸗ 
Iaeoen  feembept(3epdt hp)ende fachtmaedichepdr/ende 
bat Eppria- Vriendelijchhept/ is berept alten den ghenen die 
nus Cgnfo- kamen, Ic wenfche ende begeere Dat zy alle tat 
oere Be Gemepnte wederkeeren / ende Dat alle one 
50u ghetup- Medeftrijders binnen den heprlegerCheiſti / ende 
gei. inde woouſtede Godts des Daders Geflaten 

worden. Ick vergeve alle dinck / ende fie Beele 
Dingen doaz de vingeren / begeerende de broeder: 
fchag te vergaderen / oock ger gene Dat teghen 
God gefandight is jen onderſoecke ick niet bol 
comeſðck / te (andige byna ſelve De fonden meer 
dan het Betaemt/ vergevende, De gene Die Wez 
derkeeren ende haer Sande met dotmoedige en⸗ 
De flecte voldoeninge Belijden/ Die neme ic gen 
mes gewillige ende volcomen liefde, Chryſoſto⸗ 
mus is wat harder / maer fpzeecht nochrans alz 
Dus : Iſt dat God ſoo vriendelyck is / waerom 
il cen Paſtoor ſoo hart ſchynen? Boven deſen 
Weten op wat ſachtmoedigheydt Auguſtinus 
gebeupcht heeft tegen de Donatiſten / ſoo dat bp 
niet ghetwyfelt en heeft tar Biſſchoppen aen te 

Meer door 

Ad Corne- 

nemen de gerne Die Gan de Secte ende Scheurin⸗ 
ge waren wedergeheert / ende Dat tevftant nae 
haer bekeeringe. Maer dewyle een contrarie 
Wife de overhant gekregen hadde / zoo Waren 
de heplige Mannen bedwonghen van haer ep: 
gen oordeel te wcken. 

Jiet alleen 5 Ende gelyck deſe ſachtmoedigheyt van den 
ech © gantſchen lichame der Semepñte ghe-epſcht 
etae Wwodrde / dat zp goedertierentlyck / ende nier met 
maer sock De upterfte fErengichendt de gevallen Sondaers 
hnet Face en ſtraffe / maer liever na het gebodt Pauli, *de 
tot defe ma- lief De tat hen verftercke zalfaa behaagt aackeen 
tiebept boe- pelije byſonder Gem ſelven tat defe goedertieren⸗ 
Epe biotg. Dept ende weiendelijckteptte marigen, Aaa en 
plinameten möeten wy dan De geene die upt de Gemepnte 
twomde een geſlotẽ zijn, niet uptraper upt Get getal der upt⸗ 
pönbanek. vercore nen / mach de hoope van Gen wech wor⸗ 
"OD gen/aheljek ef zp mut Berlasen waren. Wet ig 

Wel geaazlaaft Datmente achte vreemde te zijne 
ban de Gemepnte /ende alfa oock van Chzifta: 
maer alleentijck voor dien tot /in Welchen zp in 
de afwiekinge Blijven. Ende ift dat zp Lan oac 
meer hartneckiche yt dan vriendel jcheut bewyy⸗ 
ſen / ſa ſullen wyſe nochtans den aordeele Gods 
bevelen / ende namaels Beter van hen hepen dan 
Wptegenwoogdichtjeh fen z ende daerom niet 

ant dae zy Den Sondaer nuſeven / en ni Bier) 

Het IIII. Boeck. 
nde 

Fol.233 * 
laten Gad Boor hen te bidden. Endeſop Dat ict 
meteenen waorde vervate) Wp en moeten nict 
den perſoon / dewelcke in Godts Gant ende wil⸗ 
le is / tat de daat overgeven: maer wy moeten 
alleenljck eens pegeler wercken egen door 
Gods wooꝛt / hoedanich die zijn, Wie deſen 
regel volgen / zoa volghen up Godts oozdeel 
meer dan wyhet anfe vaart-beengen. iaer 
Der vepbept in het oordeelen en maeten wy ons 
niet gentrecken / het en zy dat up willen der 
cracht Gods een mate flelië, ende fijnder barme 
herticheydt een wet geven/ de welche faa wan⸗ 
neer bet heim belieft / de alderbaofte maeckt de 
alderbefte / ende De gene Die vreemde Waren, in 
de Bemepnte plant, Ende dit doet de heere / op 
dat Gp alfaa det wenfchen mepninge bedrieghe/ 
endelichtveerdichepdt beneme: de welcke meer ä 
haer felven in het oordeelen toefchzöft dan Get 
betaemt/ten 3p Dat zp gedwengen worden. 
ro Want dat Chriſtus belooft / * Dar Ger fal in 
den Demel gebonden Worden dat de fitte op der gens heenen aerde binden / daer meet hy de macht am te bin⸗ gerrocken 
den met De ſtraffe der Gheineynte: door de welc⸗ worden / de 
ke De gene Die afgefieden ende verbannen wor⸗ gut 
den / niet en wordẽ im het eeuwige verderf/ nach keu beeft bt 
m de eeuwige verdoemeniſſe geworpen : maer bet binden 
als zy hooren dat haer leen en zeden verdoemt ADF ontbiu⸗ 
worden / ſoo worden zy oock van hacrepqhen * nmat,is, 
eeuwige verdoemeniſſe verſekert / tenzpdatzpeë. 
ben beveren. Want dit onderſcheyt ig tuſſchen 
De ban afte afſnydinge / ende Die verbloeckinge 
Die genaemt Wordt Anathema. Wet Anathema Bet gebruve 
geeft den menfche oer tot het eeuwige verderf BL ien 
fandereenige hoope der bergevinge : Maer de ofte gants 
Ban ende af-Mnúdingthe ffraft meer de wercken febelne geen, 
ende Zedensende hoewel oock de menſchen daer /s Lok 16. 
dao? geftraft worden / foa gefchiedt Bat nach: ** 
tans alſo / Dat 5p van haer toekomende verdoe⸗ 
meniffe vermaent zijnde : tot ſaligheyt weder⸗ 
voegen worden. Ende iff dat hp wederkeert / ſoa 
ts de Gemeynte berept hem te ontfanghen / ende 
haerder ghemeynſchap deelachtich te maecken. * 
Maer het Anachema wort ſelden ofte nemmer⸗ ee 
meer gebanpekt. Daerom hoewel de Difciplie 
ne der Shemepnte ons nieten laet groote ghe⸗ 
mepufchap hebben met den geenen Die gheban= 
nen afte afgeſneden is:ſo moeten wp nochtans 
met Wat middelen Wp kennen /arbepden Dat zu 
hen beteren/ ende tat de cenicGept der Gemepnz 
te wederkeeren. Wet welche Back de Apaftel 
leerr/feggende: En wiltſe niet achten alg vpan⸗ 
den / maer vermaentſe als braederg, Cen zp dat 
defe vriendelyckheyt in’t heymelycke ende in’t 
openbare onderhauden worde / faa iſt te vreeſen 
dar wp ſtraffers / ſullen ſcherprichters worden. 
11. Om de Diſcipline te matigen/ is dack ſeer qite groote 
noodich dat Auguſtinus ſeyt tegen de Donati⸗ fluerigheyt 
ſten handelende/te weten / it dat eenighe men⸗ WEP soa 
ſcheñ fien dat de gebreken niet neerſtichlyck gez wer ne ater 
nacch doer de Ouderlinghen ghebetert en Woz: mepue man 
den Dat zp daeram niet en moeten terſtant van epeRee 
de Gemepnte af wijckenzofte ift Dat de JPaftoa- 
ren ntet en konnen na haer begeerte alle dinck 
fupveren nach beteren dat ghebeeckelyck ie / dat 
fp daerom niet terſtont den dienſt en berlaten/ 
ofte Daag angewaonlijcke hardighepdt de gante 
fche Gemeyũte verſtooꝛen. Manchet ik feet 
waerachtig / dat hy ſcheyft / te weten / dat fa mie 
met beriſpẽ betert al wat ho kã / ofte het gene Dat 
hyniet cã beterẽ / wtſſupt (ober de bat des vreets 
tc brekẽ: afte t gene Dat ho ſonder den bant deg — 
vrects te beeken niet han uptſtuoten / gerechtig Lib. 2 con⸗ 
tje mif ꝓryſt / en fferckelie Dracat: dat die nieten tra. Par- 
is te beſchuldigen noch te ſtraffen: Ende pe ſeyt men. cap‚t 

opeen 

Ende ten 
ban ooc ner⸗ 

2. Theſ. 3. 19) 



Cap. I2. 
opeet ander plactfe de gorſake /te wetẽ / dat al 
ie Sadſalighe middel ende Wife der Diſcipline 
der Gemt prate / moer altijdt De eenichepdt des 
Geeft in den Gants des Weers aenften : Welcz 
Ken bant ve Apoſtel ons ghebiedt te bewaren 
malcanderen verdragende: ende als deſe niet bez 
waert en Wagt / zo en is Be medichne Der ſtraffe 
miet alfeenlick te vergheefs f maer begint dock 
ſchadelyck te zyne / zo Dat zy niet langereen mez 
dic hne en blijft. Das wte/fept hy / dit neerſtich⸗ 
tick bedenckt / die en verhaelt de ſcherpichept der 
Diſcipline niet in de bewaringe der eenicheydt / 
nachen breeeckt den bant det eendrachtigheydt 
niet Daag onmatige ſtraffinghe. Mp bekent wel 
dat niet alleenlyck de Pafteazen en moeten Gier 
tn arbepden /ap dat in de Ghemepnte geen ghe⸗ 
Baeck en Blijbe/maer dat cen yeghelhek moer na 
zón vermoghen daer na ſtaen:hy en berfwijght 
oock niet dat de geene Die verfnpmtde bovſe te 

vermanen ende beteren / voor Bod ſchuldigh is / 
al iſt dat Gp haren Sonden neet gonſtigh en is/ 
nach met hen en ſondight. Ende iſt dat hp fulck 
een perſoon is / Dat hyſe Kan van de ghemeyn⸗ 
fchap des Sacraments af Geuden/en nachtang 
Dat niet en doet: dat hy dan fandichttat zijn ey⸗ 

Mat.i3.29 gen verderf. Lp Wil atteenlijck dat het gefchie 
met voorſichtichept / de welcke de Deere oock gez 
biedt/ap Dat het kazen niet gehindert en worde / 
alſmen het oncrupt uytwyet. Daer na beſluyt 
bpupt Cypriano: Soo moet dan de Menſche 
barmhertighlyck beteren Dat hp kan / ende Dat 
Gu nieten can beteren / Dat fal hu lhdſaemlyck 
dragen / en met Liefde beſuchten ende beweenen. 

Tegen ele rz Dit fept hp am de anmatige hardichept der 
harer Danatiften/ de welche in de Ghemepnten ghez 
gelpekgher breecken ſiende / die de Biffchoppen Swel met 
andieht heb moorden beriſpten / maer met Den Ban niet en 
Ile fEraften (am Dat zp niet en meynden Daag defen 

middel eenighen boortganck te gekrygen) zoo 
hebben zp de Biſſchoppen grouwelycken gela⸗ 
ſtert geſhyck verraders der Diſcipline: ende heb⸗ 
ben hen ſelven door een booſe Scheuringe / van 

Ende bh ons De Gemeynte Chriſti afgefchepden, Gelijck 
haas eden de Wederdoopers dacn/ de welche gheen 
jers/welcke Chriſteljcke bergaderinge en bekennen/ ten zy 
pan Augu- Dat zy alleſins Engelycke valmaechthept heb: 
— be:ende ander het deckſel deſer harder vperic⸗ 
—* Pats heyt alle ſtichtinghe afbreken. *De ſulcke (ſeyt 
acthen met Auͤguſtinus) ſoecken geheele volcken Die zp in 
soes Den roem haers naems berftrict heben, tat hen 
ehwet — tetrecken / ofte prnmerg tweedzachtichte ma: 
woiden. Ken / niet Daar haet der ſonde anderer menſchen / 
*1.Cap.1. maer daagliefde haers twiſt:: Want zy zyn op⸗ 

gheblaſen met haaveerdichepdt / raſende daag 
hartneckicheyt / liſtich met laſteringhe / beraer 
lyck met tweedracht / ende ap dat het niet open⸗ 
Baer en Wade Dat zp Get licht der waerheyt niet 
en hebben / zoo decken zy hen ſelven met de ſcha⸗ 
duwe der angenadiger ſtrengicheyt:eñ het gene 
Dat in de Schriftuere bevalen wast met Matige 
heplinge ende beteringe fander verkortinghe der 
lief de /en wet be warmge der eenichepdt des vre⸗ 
des te doen am de gebrekẽ Des naeſtẽ te beteren: 

2. Coz.11. 14 Dit gebruyckẽ zp tat een oorſake der af wckin⸗ 
ghe ende Godlooſer ſcheurmge. Alfa verandert 
de duynel hem ſelven in eenen Engel des lichts / 
als hy door een ſtrengicheyt die eenen fchijn der 
rechtveerdichept heeft / raet geeft tat bloedighe 
weeethept miet anders faeckende dan den Bant 
des vredes ende eenicheyts te verderven ende af 
te beken : Want alg defe vaſt ende fferck blijft 
anderde Chziftenen / zoa Waat alle fijn kracht 
fwack om fchade te doen /Dde liftighe lagen ende 

’ ſtricken worden gebroken / ende de vact die tat 

Lib.3.ca.r 

Sphe.4. 1e 

Cap. Te 

Van de vytwendighe middelen der falicheyt, 
verwoeſtinge voorgenomen is / vergaet ende 
verſwint. 
13 Als Anguſtinus dit al gefent heeft / zoo gez Were matigs 
biet Gp vaognemelijck een diũck / te weten / Iſt beet fame 
dat de menichte wet een Sande befmet is / zoa 
moet daer de ſtrengighent met barmherticheydt wanneer niek 
gematicht worden. Want darmen daer foude atteen Ld 
een uptfchepdinge maken/die cact (fept UP) (oute mensete fers 
De pdel ende fchhadelije fijnfwant hp faude Gad: ne van de be- 
loos ende hooveerdig worden / en meer De gaede Mmetrelijck: 
fwacke berftaoren / Dan de macdige booſe bez de smangen 
teven. Ende dat hp daer anderen gebiet/dat fel- is, 
ve heeft hp aack getrauwelyck gevolcht, Want 
Daer Gp tat Aureſium den Carthaginenſchẽ Biſ⸗ 
fchapDchehft / daer claeght hy dat droncken⸗ 
ſchap alonime in Africa oñgeſtraft vregneerde/ 
ende vermaent datmen een Toncilium der Biſ⸗ 
ſchoppen verſamele / ende remedie daer tegen ge⸗ 
brupcke. Ende daer nae ſepthy: ick meyne dat 
ſulcke Dingen niet met Scijarpichept nach met 
hartnechiggept / noch als met heerfchanpie te 
gebruycken wegh gensmen en worden: Maer 
meer met leeren Dan met gebieden / ende meet 
met vermanen dan met drꝛeygen. Want alzoo 
meetmten handelen mer de menichte der Sandaz 
tert, Maer de ffvengighepdt moetmen geb2upee 
ken tegen wepniger menfchen Sanden. Roche 
tang en verftaet Gp niet dat De Biſſchoppen 
Baeramt moeten daag de Lingeren fien ofte (wijz 
gen / om Dat ſy niet en cannen de open bareSanz 
den ſtrengelyck ſtraffen: gelyck hp daer na fel 
Be Dat Berciaert, Maer hp wil dat de Wife der spnaunnug 
ſtraffinge alza gematight worde / dat fp fa verre gerunant. 
het Gen mogelijck ig / lieber gefanthept dan ber: Cap.2. libe 
derpinge/den Uc hamme aenbzenge, Ende daeram 3. contra. 
beflupt hy ten eynde aldus : Daeromen moet: Pare 
men aacisdat gebodt des Apoſtels niet verge 
ten/dat bp geeft van He baofe af te ſchepden / ãls 
het fanderden woede te breecken geſchien can: 
want hy eù heeft niet gewilt dat het anders gez 
ſchien faude # ende Wp moeten oock Dit onder⸗ 
houden / dat ap malkanderen verdragende) ar⸗ Ephe.4.2. 
bepden am de eenigheyt des Geeſtes te behou⸗ 
den in den bant des Dedes, 
r4 Detanderdeel der Difcipline die nietep- Het andere 
gentlyck in de macht der fleutelen / vernaet en Murk ban de 
Wart, is daer in gelegen dat de Paſtooren 

Gelijck arg 

1. €03. 3e 7e 

if het EB fcantuue, 
* na den pe Des — tot Ba⸗ eid op en 
et-dagen ofte gemeyne gebeden/ afte tat ans JANEN-Dag 

dere oeffeningen der gatmaedighept ende beheer — 
ringe: van welcke dingen nach tyt / noch mate / ende andere 
noch wijſe geleerten wordt in Godts aardt —— oe f⸗ 
maer ftaet in Get oordeel Der Gemepite. Ende fenungen. 
gelijck defe Dingert fee nut ende vaarderlijc ſyn⸗ 
alfa fijn ſy van der Apaftelen tijden aen altijdt 
inde Gemepute gebaupcht geweeſt. Hoewel 
de Vyaftelen felveen fijn De eerſte Autheuren 
daer Ban niet geweeſt / maer hebben het exem⸗ 
pel daer van upt de Wet ende npt De Propheten neren bn 
genomen. Want up fien daer in / dat ſa wan⸗ nen trauwen 
neer eenige qraate fake voornanden Wax / het Sienaren 
volck wert te ſamen geroepen / * ende geboden — 
te bidder en vaſten. Da hebben dan de Apoſte⸗ nieuwe Tes 
lẽ dat na gevolgt / dat den volcke Gods niet nieu ſtament ges 
eu was / ende dat fp voorſagen Dat het ſoude — 
vaazderiije weſen Dit ſelve ig aac Ban audere Rc 15, 
oeffeningen / door de welcke het volcktot Bod: 

ſaligheyt verweckt / of in gehoorſaenheut can 
gehoduden worden. Daer ſjn alomme exem⸗ Tot mat ges 
pelen in De heylige Hiſtorien die niet noodichen brupek date 
fijn verhaeit te \ogden. Fn ſomma meetmen MENDE Bi 
aldus weten, ſo wanneer twiſt is in de Keligie/ / ire rat 
Die daor cen Concilium / ofte dao? een oordeel breugen. 

| der Gemeynte maete geepndicijt worden / of Faa» 
Wanneet 



5, 

Cap. 12, Het IIII. 
anneer men handelt van eenen Dienaer te 
gerkiefensepndelijek/za Wanneer een ſware afte 
wichtighe fake ghehandelt wort: wederam zoo htigh g 
wanneer teeckenen der toornicheydt Gods ghe⸗ 

fien worden / ghelyck peſtilentie / krych / ofte Diez 
re tydt / ſoo is Get cen heplich / ende te allen tijde 
een boogderlijck Dinc/ dat de Paſtooren Get volc 
tot gheneyn vaſten ende bidden vermanen. Iſt 
dat vemandt de getupgeniffen die upt den ouden 
Ceftamente maghen voortghebracht worden / 
niet aen en neemt/ geljck of 3y met der Chriſten 
Gemepute niet over een en quamen:het ig apen: 
Baer dat oock De Apoftelen alfa gedaen hebben, 
Boe wel aengacnde be ghemeyne ghebeden/ ick 
meyne datmen nau pemande fal vnden die daer 

Ban bet ber Ban faude twyfeleñ. Daeromme laet ans een 
u. wennich ſpreken vanhet vaſten / am dat beele 

mepnen Dat het niet zoa noodich en is / de wijle 
zp nieten verftaen Wat nut daer upt komt: ſam⸗ 
wighe verwozpent oock gantfchelgek/ gheljck 
gf het te vergeefs waer:ende alfmen Get gebzupe 
daer van nier welen weet / za kanmeñ lichtelyck 
tot ſuperſtitie ballen, n 
15 Een beplich ende behoorljck vaſten heeft 
Drie epnden s Want wp gheb2upekent ani oife ; 
Biceich te temmen ende te kaftijden / ap Dat het 
mics ze dertelen zy / oftam beguanter tat ghebe⸗ 
den ende heplige gedachten te zijn / ofte op Dat | 
het speen getupgeniffe aafer vernederinge voor 
Bodt / als wp Willen ouſe fchuts Moryehant be⸗ 

Peteerne lijden, Het eerſte epude heeft ſelden plactſe nt 
tpnde — tenen gemeynen vaſtendach / om dat aer men⸗ 
pee meufege Feen lichamen niet eenſins geſtelt en zijn/dacr: ' 
vate. gm betaamt Get beter fammigher menſchen va⸗ 
werde fien, Wet tweede epnde dient alten in't gemeyn / 
PA endeaockeenen pegeldeken bpfanderswant het 

is alfan wel det gantfcher Genepnte noodich 
dat zy Baer felven tot gebeden betepde/alg eenen 
veghe iñcke gaeloavighe, Ende het derde cpmde | 
dock dere ger: want het ghefchtet ſamtjts dat 
Gadreen vaick ſſaet mer krjch ofte peſte / ofte 
fenigeetiende In ſulcke ghemepne ſtraffe moet 
her gantfrise volck zijn fchult bekennen, Ende 
iſt datde kont des Heert pemant bpfander flaet / 
Die moer Dit rete alleen/ afte met zijn hupſghe⸗ 
ſin doen, Wit is voornemelyck ghelegen in de 
gheſintheyt bes Gerten: Want als de geeft ende 

„achet herre geſint is gelijck het betaemt/ zoa hant 
Meat efen fandereen wtwendighe ghetunghe⸗ 

iſſe te ghevenrende dit dan aldermeeft/ als Het 
gheſchiet tat ghemepn ftichtinge/ op datz alte 
haer ſonde oxenbaerljck belijdende / Bede den 
tof Der reehtveerdichept gheven / ende matcanz 

deren onderlinge een pegelyck daar sijn exempel 
vermanen. ir 

Sat opens 16 Hierom mast het vaſten / d'weltk cen teer: 
bare reg ken der nernederiughe is / ghewoonlycker ghe⸗ 
veen june brunckt van De Bhemepnte mt ghenepn / dan 
mr erges Wan foramiefje menfchen brander: hactel Het 
bedt/ plegen (gelijek voorſeyt is) Der gantſt her Ghemeynte / 
De ELDER endeeenen pe cken byſonder ghemepnig, foo bickwats 1 DPO pig 
alfmer om Daerom zoa Heel de Diſcipline daer Lan top nu 
si eN handelen / aengaet: 300 wanneer: nren moet am 
moene ids. CEuige groote fake bidden / zoa mare Get nut Var 
denteghe- ſten ende bidden te gebieden, Alſoo afs de geloo⸗ 
bieden bigete Antiochien Wilden Pak ende Barnaz 
Acioz. 13,3. bede Ganden op legghen/zao Hebben 3p ghebaſt 

ende gebeden / om Dac zy haren dienft / aen metez 
„ken 30 beel gelegen was / fauden te beter Gade 

Meror.14.23, Deelen: Ufo oock Daer na hebben defe bepde gez 
vaſt ende gebeden/als zy Dienaren oberbede, 
mepnte flelden, Fn dufdanich vaſten en hebben 
zp met anders aengefien/ dan am dat fp fanden 
beguamer ende Heerdigher Wozden ain te bide 

« 

Dweit drie 
kende heeft, 

‘Wet derde ende. 

Boeck. Fol. 234 
den, Dit hebinden wy boorwaer wanneer de 
bupck val is / ſo en is het herte nach de geeft niet 
fa feerapgeheven tat Badt / datimen han erne 
ftichlöckende met vperige beweginge tat bid⸗ 
den genegen worden / ende Haer in volherden. 
Aldus is te verftacn Dat Tucas Schꝛft Bar ane. 
Anna / Dat zn Bode gedient heeft met vaſten 
ende bidden: Want hpen felt den dien ft Godre 
niet in het vaften / maer hp geeft te kennen dat 
Die heylige vrauwe haer alfaa geoeffent heeft tat 
geduerichepdt des gebets. Dutch wag aack het 
vaften Hehemie / dae hp bperichtjek Gadt vaag Neh. 1, 45 
De verloſſinge zyns volcx badt. Om deſer aken ; wille ſepot Paulug dar de Belaavige wel daen/ ** S®7 58 
als zy boozeenentĳt hen ſelven onthouden ban 
bylegginge / ap Dat fp te vꝛpelycker eude anbee 
ommerſycker bidden ende vaſten. Loy ſtelt Get 
baften alg een behulpſel bp het bidden / te kenz 
nen ghevende Dat Bet niet nut en is / anders dan 
fo verre Get tat Ditepnde ghebaipcht tart. Baz 
ber defen als Bp te deſer plaetje den ghetrauden 
gebiet / malcanderen De dn derlinge goetwillig⸗ 
hepdt te betalen / ſoo iſt oapenbaer dat Gp niet en 
ſpreeckt van be dagelückſche gebeden / maer van 
— die om eenigen fanderljchen naat ghe⸗ 
chien. 
17 Wederom / ifE Dat daer peſtilentie / ofte 
honger / ofte krych / ofte cenige ellende ſchynt ec eemghe abes 
nigen lande ofte volcke Vaorhanden te fjnc/foa mepar elena 
beaagen De Paftoogen oack dan de Bjenepute de boordan. 
te vermanen tat baten eñ Bidden /am Gen taaz ie 
Godts oatmoedichlyck af te bidoen, Want ala 
Bodt eenich pecijchel laet verſchynen oo geeft 
hy te kennen Dat hp Gem ſelven tot wpaeche bez 
rept / ende eentchfiug wapent. Baeram gelijck 
voortuden de miſ dadige nenſchen plachten der 
baert te laten Waffen / Warte kleederen aen te 
Doen / ende hen felven aaëmaedicHlijck te verne⸗ 
deren / om barmherticheyt vau den Hechter te 
verkrijgen. Alſo aoch/ ale wp vas, den Lithi= 
ſtoel Sade beſchuldicht (hu, fa ift aacts Der eer⸗ 
lyckheyt Godts betamelDck/ende Ber germepnet 
ftichtinge baorderljck/ende aack ons {elven nut 

1. €02. Fe 

Item / ſo bies 
wile als daer 

ende ſalich / dat Wp met janumertijcke nptwenz 
DigBe bewyſinghe onfer dracf bent / faechen ſyn 
ftvengicheataf te bibben, Ende dat ditonder Setrrren 
het Jootſche vole gewoonlyck gedzupekt Wert/ fen wo ondes 
dat machmen lichtelijck verſtaen uptde Waag: —— 
den Joeſis: Want alg hp gebiet de Bafupne re APPLE 15e 
Blafen / het volck té vergaderen / eenen vaſten 
te gebieden / c. Do ſpreeckt hy gelijck vant Binz 
gen die ge waanlijck ghebruyckt mosten, WDepe 
nich te bozer hadde hp geſeydt / dat Godt vbooe⸗ 
genomen hadde De ſonden deg volcks te oudere 
foecken/ende dat de bach Haers aopdeel nu nac 
bp was / ende haddefe geroepen dat zy fauderr 
komen antwoorden. ®aer nae voept hp/ eude 
vermaentſe haerte haeſten tat den fachk / ende 
tat be aſſthe / ende tat Weenen ende bidder $ vat 
is / om oock dao, uptwenbigge betupgiughen 
Ben ſelven voor den Heere neder te worpen. Be 
aſſthe ende den ſack betaemde mogeljc dient ty⸗ 
de meer dan den onſen / maer de Ffamer-rac pine 
ge / ende bergaderinge) ende weenẽ / nde vaſten / 
ende dierghelhycke Dingen / Dienen oock ſonder 
twöfel onfen tyde / zoo Wanneer de ghelegent⸗ 
hept onfer ſaken dat alſoo epſcht. Want de wite 
het een heplige oeffeninge is / am hem ſelven te 
verneberen/ende de vernedertheydt te beryſen: 
Waêromtfauden Wp zie win ghebzupcken dan 
het Jodiſche volck / in geljckennaat. Du leſen Sam⸗8 
dat niet alleenljck de Iſraelitiſche Ghemepute enne 31.135. 
ghevaſt heeft tar cen teecken Ber droefheydt ve 2, Mea. 5.12» 
welche deo Gades moogt anderweſen eude ge⸗ Aone 3 so 

ſchickt 



Cap. 13, 
ſchickt was /maer oock De Qunibiten / De welc⸗ 

Re gheen leere en hadden /anders dan de vercon⸗ 
dinghe Jone. Waerom En ſouden Up riet dat 
ſelve aack doen? Maer ſommighe machten ſeg⸗ 
gen / het ís cen uptwendighe ceremonie / de Waele 
keaackin Chriſto haer epnde neemt / gelhck de 

ve amdere, Antwoorde / Jae zy is oock noch he 
den dert gelao vigen een ſeer goet behulpſel / ende 
een mitfe vermaninge gelyck zy altjte geweeſt 
is / am hen ſelven te verivechen / ap dat zp door 
haer over· groote ſorghelodſ hepdt ende onacht⸗ 
ſaemheyt Bad niet meer ende meet tergen / als 
zp van Gem ghecaftjt warden. Dacromals 
Ehriſtus sne Apoſtelen ontfchuldicht dat 5p 
nieten vaſten / fa en ſeyt hp nier vat Get vaten zp 
gantſehe ihek wech genomen: maer felt het upt 
tatelletbighe ende broevighe tijden, De rit fal 

aat.o, 15: dept hp) ‘amen dat De 22updegart fal Ban hen 
Db qeehgenomenWazders 

pet baflê be g_ TDaerapdatmen in den naer niet en dwa⸗ 
haer olen ie zo laetong befchzijven wat vaften zp, Mant 
snie binden. Wp en verſtaen Daer door niët alleenlyck matic⸗ 

Inden tt/ Gept ende ghefparichept in ſpyſe / naer wat an⸗ 

noen, ders, Het Ieven der Sodtſalighen maet Wel met 
fm de ‚pes faberhept ende ghefgarichepde ghematicht 50 / 

paucvept of op dat het in sijnen gantfthen loop eenen ſchun 

e (oberbepte Heg vaftensupt. geve, Maer Daer ig boven dient 
en ttl vafté/te wett als wp npt de gewoons 

…deke wife van leven / ons (elven pet oñtrecken / 

Vande vytwendighe middelen der falicheyt, > — 
a —— — 

hadden / heeel fp haer Godtlooſ Geptende arte 
reyne ghedachten in het herte voeden. As het Sſa.5.5. 
ſeyt hu). ſulck een vaſten dat de Weert vercoren 
heeft? Ec. So is dan het gevepnldeende hypo⸗ 

critiſche vaften miet alleentiyck eenn onnutte ende 

erdieneude 

werck. 

pdele vermaeyinghe / maer oock een ſeer groote pn 
| grouwelyckheyt. Boven deſen moetmeñ noch ke 
| een ander quaet/dat ten deſen feernais / groo⸗ men bet bas 
kelhen fchauwen/ te weten/ Dat waniet eñ ach⸗ Forse | 

‚ten dat Get daften zy een Godſdienſt / ofte een nen 836 
werck dat de ghenade Godts ſonde verdienene dienft / e 
Want dewyle Get in hem felben. noch goet noch Zoot en 
quaet en is / ende niet vorderlycken is / anders 
dan tot die eynden / de welcke men Daer in moet 
aenſien / ſo it een feër fchadelijche ſuperſtitie / dat⸗ | 
men vermengt met de wercken Die Bad ghebaz vr vert 
den heeft / erde Die in haer (elven fandereenich … 
ander achfien noadich zjn. Sulen was paaze Lib. demo 
tijden de raferie der Manicheen: de welche Aur F+ Manich, 
guſtinus wederlendt / ende klaerlyck ghenoech CAP-13- & 
ſeert / datmen het vaſten moet alleen ick niet des lb · 0. con- 
voorghenoemde epnden waerdeeren / ende Dat: ta Fau- 
Ger Gade nieten behaecht / ten zp dat het daer: ftem. 
toe ghebzupcht worde, De derde Dwalinghe en 3, maumsn,s 
is nier za Godloos / maer is nochtans ſorgelc / de feberbegt 

vſcht / oft het af⸗ 
breken ban 

‚Dat de menſchen meynen wat groats gedaen te U RIDIE. 
Get zp vaoreenen dach / ofte voor eenen ſeeckeren hebben / als sp ghevaft hebben, Fu defen Deele » 

hhl / ende ans ſelven cen ſtrengher ende nauwer | en Derf ick De oude Leeraers niet gheheel muta! vvv #17 
mate in ſpyſe ende dränck gebieden, dan Wy ge⸗ ſchuldighen / datzpeen zaet dee faperftitie ghea: 971 W 

waan zyn Ende dit is gelegen in drie dingen / te faépt/ eude een oorſake deſer tprannve 
ghegeven 

Wieten / in De hdt / int de qualitepr ofte hoedanig⸗ hebben / die Daer nac op gecomen is. Meñ vint d 

Geptendein de wate der ſphſe. Bp den tijt verfkae bp Gen wel fonuijts gefande, ende booefichtighei “97 > 4 

tch/ dat wp nuchteren die Wereken volbrengen / 

art dewelc ke Wp voornemen te vaften, Gelijk 

als pe mant vaſt am des gemepnen gebets wil⸗ 

te /die blyft ſonder eten tat dat hef gheeyndicht 
is: ®eguafitept ofte hoedanichepdt is Daer ML 
geleghen / Dat wp alle lecter ſphſe vermydende / 

ende met flechte pl e te vrede ude /De kele niet 
en verwechen ®e mate is daer in gelegen / dat 
wygefparichlycher ende min eten dan Wp ghe⸗ 
waan in: ende alleenlyck tegen den noot / ende 

ese Miet tot tijk,” — * zenders ph pk a 
mmaerop “19° Maer men moet voornewelyck altjdte toe 
at rec ac@ ſien / dat daer geen ſuperſtitie men come⸗ gelyck 
upeeftitte 1 vszthden wiet groote ſchade der Gere pate 
npe, ghefcpret ie, ant het Ware beter gautfchelpeh 
ie farcken gheen gebeupek deg vaſtens te hebben / dan Dat 

waer men. het neerſtichlyck onderhouden / ende daerentuß 
ſchen verdorven worde met valfche ende ſcha⸗ 
delhehe mepiingen/tat de welche De wereldt Olt: 
dertuffchen Bicktrael vervalt / ten Sp dat De Pa⸗ 
ftoozen mét groote neerftichepdt ende voorſich⸗ 

Datmen ticgept dat bert teren Det voorneemſte is / dat 

al De becten ſy afte bijt —— 
nde mierde e (het gerte sch trier De cleederenn ſcheuten Dat 
fcheucen. is dat fp het ‘ole vermanen dat Get Garten inhe 
s Foel.213. elen jet feet groot bp God gheacht eu wort / 

ten zi Dat De inwendige bevoeginge ende gefint:. 
hept des Berten / een Merachtich miſhaghen der 
ſonde eude zijne ſelfs / waerachtige verootmoe⸗ 
dinghe eude waeracht sie fmerte wipte vaert 
Gade daer bp 3.’ bi t het vaſten aug 
ander aosfase nut er ig / Dan om Dat het tar dele, 
dingen cen bhupfen 
gheen Binck feerbder /° dan Bat de meuſchen ſoec⸗ 
ken hem te bedriegen / Bao? He onnooſeſheyt des 
herten eenigen uÿtwendighen ſchyn toonende. 
Daerom ſchelt Eſaigs wee ghebeynſtheydt (eer 
dapperlyck / dat de Idden meynden dat Bode 
dendech gedaen Mag, als zy alleen lyck ghevaſt 
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Cap. I?. ARE 
vaſten op te richten nae het exempel Moſis 

Daer en heeft aack niemandt upt De PD opBeten 

einde heplige Daderen dat na gevolgt; 
hoe-wel 

1„Aeg.198{p nochtans tot alle oeffcningen det Godſalig⸗ 

heyt maedich en vnerich Waren, Pan
t datmen 

teef van Eliafdat hp veertich dagẽ geleeft heeft 
fander eten ofte drincken / dat DIENDE alleenlyck 

m dat het volck zaude bekennen DAL hp van 

SBodt verwecht was / om de Wet weder Op te 

5 giehten/ van de welche bp nae geheel Iſtael 

wag /af⸗ gevallen. Za is dat dit eñckelyck een
 

2) gerkeerde natsolginge geweelt / ende aack vol 

Duperftitiefte meten} Dat zp (ute een va
ſten gez 

gj twas wat Paefen hebben onder een deckſel de
r navolgiũge 

d Chriſti. Hoewel in de wyſe Des vaſtens was 

int gebzupe/ Doe feergroate verfchepdenbept/ gelijck 
Caſſio⸗ 

matt Op doriuis verhaelt upt Socvate / in bet negende 

DPO poechfijnder hiſtorie Waut de onevpnen ſeyt 

hp en vaſte den niet neer DAN drie weken; 
maer 

zp vafteden alle dage ——— den Sondag 

ende Saterdag. De Alheiſche ende Gete
chtche 

vaſte den 6, weken / andere vaſteden 
7. weken / 

maer zy vaſteden onder⸗ tuſſchen ende alleen⸗ 

tc fanimige dagen, Daer wag oack alſog arao⸗ 

te oneenighepdt in het onderfchepdt der Spie. 

Sonimige en aten niet anders dan broodt 
ENDE 

Water / ſo mmige aten daer LOE AOL maes; Sam
: 

mige hebben viſch ende vogelen geten: 
Sommi⸗ 

ge enmaeckten geent onderſchepdt HL Spyſen. 

Deſe verſc heyden heyt melder oock Auguſtinus 

in den naeſten brief rat Januarium .· 

Daer na zijn zr Daer na zijn booſer tijden geweeſt / en tot
 de 

weren 8! verkeerde vperighent Des gewepn volcx / is ooc 

Order ichevbdt gecamen de onweteunbept einde grovicheydt Der 

Der tpnfen: Biſſchoppen / en haer begeerte tat heerfchappie/
 

est pers weede firengtchept. Daer zyn Godloo
ſe wetten 

—2 gegevẽ / waer door DE conſcientien 
met verderf⸗ 

benpehen al felche ſtricken gebonden worden Aen heeft 

Wee gerboden viceftth te eten/ gelyckof De Menſche 

Hmns wor Daer Dooponrepn\no2de, Daer toe 50 oock 
Gadlaofe mepningen gekomen / d'een boven 

D'ander / tor daten mde diepte aller dwalin⸗ 

gen gekomen is. En op dat geen booſheyt ach⸗ 

ter gelaten eu worde / ſo hebben zy onder 
een ſeer 

Re angefchicht deckſel begonnen Met Godte ſpot⸗ 

„ ten. Want de la y 
alder-uptnemenste en lecherfte Spie gefocht : 

geen lechernie en kan dan genoeg zyn:te geenen 

anderen tijde en Geeft zo overvloedige noch 500 

menigerley / nach fa ſoete Spyſe. Met ſulcke enz 

de ſoo luſtig een tafel mepnen zy beguameljck 

Godete dienen. Fe fwijge dat de gene Die Wille 

De alderheyligſte zyn / hen ſelven tẽ genen ande⸗ 

rẽ tijde zo walen (lichen, Sonung / deſe menſchen 

ſtellen den opperſten Godſ dienft daer in / dat zp 

ben ſelven van vleeſch onthouden / eude dat upt⸗ 

Zenomen / ín allerlep ander lecker Spyſe over⸗ 

bloedig zijn Wederom achten fp 't voor DE upt⸗ge 

terfte BoodlaofGept/ ende datmen nau kan met: 
ter doot verfoenen/ift dat pemant wepnig fpecr 
ofte rooc vleeſch met grof broot gep; aeft heeft. 

_ Bieronimug verhaelt dat aack te fijnen tyde 

ſonmige geweeſt ſyn / die God met fulcke beufez 

lingen befpatten:de welcke lieten npt allen Lanz 

de de alderlecherfte Spyſe bjengen / omdat fp 

geen alpe en ſouden eten: Fae am gewelt te doen 

tegen haer natuere / faa Gebben fp hen ſelven 

puthauden van water te drincken / Maer deden 

focte ende haftelijche Sippens maken/ dewelc⸗ 

Ke fp niet upt eenen deinchbeecher/ maer upteen 

Schelpe droncken. Dit fepl dat doe in wepui⸗ 
gien was / dat is nu in alle rycke Menſchen / 
te weten / dat (prat geen ander epnde en Daz 
fen / dan om leckerlck te eten. Maer ick en 

Ad.Nepo 
vanum. 

Het IIII. Boeck. 

deg vaftendaegs wordt m de 

: Fol. 235% 

wil riet ‘geel woorden guiſtẽ in een fake Die niet 
fa feet twyfelachtich en is. Ick fegge alleenlijc , 't2Seflupt/ 
bit/datde Papiſten nach in Get vatten; nach in Banrvom 
alle andere deelen Der Dufcipline/cenige oorſake He atgemeve 
en hebben am Gaer ſelven te verbeffen/gelijck of ne Vifcipite 
spnoch eenich dinck hadden dat loflijch Ware, Wes he 
22 * Qu volcht het ander deel Der Diſcipline / —— 
D'welck ſonderlinge de Clergie aen gact, Deſe wodt. 
ig gelegen inde Canones / die de oude Biffchop:, St Am 
pen hen felven ende Gaerder o?den opgelept had: der ksrere. 
den. Geljck : Dat geen Clerck hemzelven cn luche Berrie 
geve tot jagen / noch tat ſpelen noch tat braſſẽ: Plne/D'welk 
dat geen Ciercken ſoude nach woerner noch Benga 
Coopmanfchap daens dat geen Clerck en faude aA 
hem felven in den dans Binden : en andere dier⸗ 
gelijche regulen. Daer waren aack fEraffen bu 
geftelt / Daaz de welcke de autogitept ſulcke vez 
gulen/ de welche zu Canones noemden / beve⸗ 
ſticht wert / am datse niemanten faude onghez 
ſtraft overtreden. Tot dit epnde wert eenen 
vegelycken Biſſchoppe de regeeringhe ſijnder 
Clergie bevolen / am dat hy de Clercken zoude 
uade Lanonegregeeren ende dwingen, Cat Beedanich 
dit epnde waren jaerljchfcheaverfteningen/ens her ® 
de vergaderingen verordent / om Dat de gene Die oee 
anachefaem aren in het gene dat zp bẽhoozen weeft 15. 
te doen / zauden vermaent worden / ende dat de 
gene Die gefondicht hadden / ſouden na de mate 
der avertredinghe geftraft Worden, Ende de 
Biffehoppe felve hadden alle jaren een Conci⸗ 
lium / ja in voortyden alle 6,maenden/in welcke 
Concilium dte geoordeelt woorden / die pet ghe⸗ 
daen hadden anderg dan het behaagde Want fa 
eenich Biffehap te harten onredeljck Was tee 
gen fijne Cierchen/ die mochte tat fulcken Conz 
ciliuni appelleven /al hadde oock maer een alleen … 
geclaeght. Men ſtrafte daer ſeer ſtrengeljck / 
za Dat de gene Die geſondight hadde / Lan zijn 
amptaf-gefet wert / ende oock voor eenen 
tjdt vanhet Nachtniael af-gehauden was. 
Ende dewyle dat cen geduerighe orden was / 
datmen alle Jaer een Concilium hielt / zoo en 
plachten zp her Concilium nimmerm eer te ſchey⸗ 
den ſander plaetze ende tydt des naeſten Cone 
ciliums te veroꝛddenen. Want een algemepn 
Cancittum te vergaderen dat quam alleenlyck | 
den Hepfcr tac/ gelijck alle de oude Hiſtorien bee | 
ttpgen. Solange alg defe ſtrengigheyt ondere | 
hauder werdt / Zoo en eyſchen de Clerchen niet 
meer van den volcke Hoo, het woozt / dan zp met 
haer exempel ende werck be wefen :jae zp maren 
veel ſtrengher tegen Gen felven / dan tegen den 
gemepnen man, Ende het betaemt voorwaer 
alza/dat het volck met lichter ende verdragelyc⸗ 
ker Difcipline geregeert worde / eñ dat de Clerce 
ken over hen felven Scherper oordeel ghebzupez 
ken / ende min hen felven Ban den anderer toe * 

vert. Maer hoe deſe gantſche diſcipline te nie: Boe ellendi 
te geworden is / Daten tg niet noodigte ſeggen / bedenß 
dewijte heden de Klercken de alderongeſchickt⸗303 
fte ende ongebondenfte fijn / ende fijn tot ſulcke —— 
roeckelooſe orpheyt uptgebrokeẽ / dat de gantſche de 
werelt tegen hen upt roept. Op dat alle De oude 
ſtrengigheyt uiet en ſchhne bp hen gantfchelhe 
begraven te fijne/ faa bekenne ich wel dat zp De 
oogẽ der eẽ doudigẽ bedriegẽ met famurige ſcha⸗ 
duwen / de welcke niet meer mer die oude Zeden 
over eé en komen / dan der Sinunen navelginge 
over een komt met het gene Dar de menfchémet 
reden ent raet doen. Dacr ig cen plaetfe bp Fenaz 
phontem / weerdigh datmenſe verhale/ daer hp 
eert / dat de Perſen / doe fp vande inſettiuge haer, 
der auderen ſchandelht afgeweken / eñ van Die Lib.8.p 
ſtrenghe wyſe des leven for weechugbept ende Ori, 

r iecker⸗ 



| Cap. 12, Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
nochtans om deſe meynende dz het hen niet ſeer en betaemt: maer 

En isd í — a bd af ſchoon vele ———— in be vooꝛrnoemde 
Gen erems lich onderhauden Gebben. Want dewye zp ten | eerftmael vervult is / ſaen is dieg niet te min oac 
pelDeiek tijde Cyri zoo groote ſoberheyt ende matighepdt | van defe geſproken. Ooc en is defe kinderiycke 
fien fre wer. Ghebzupchten/ dat heu niet noodich en Was de | fcherpfinigis niet weerdig gehaast te worden te 
palts À neufe te ſnumten fende dat het oock ſchande ghe⸗ | weten /Dar fp berfakë Dat fp tuerbieden/am dat 

rekent wert: Soo ig bpde nacomers Die Heligie ſpt niet allen en verbiedt. Want dit ie even gez 
gebleven / dat niemant en mochte de neufe fnup: | ck of eeu tpran verfaechte dat fijn wet enghez 
ten / maer de ſtinckende vochtigheden Die za upt rechtig is / daag de welche Gp niet geheel de ſtad / 
overdaet vergadert hadden / was hen geaaglaft | maer alleenlijc cen deel Daer ban verdruckt. Bet eerſte 
optefuppenende in te houden tar verrattinghe |z4_ Spfeggen hier teghen / dat daer moet ven — 
toe. Alſo hadden zy eet oudt Gebod / waer door onderſchepdt fijn tuſſchen de Prieftergende het evonet 
zy t ongesorloft achteden Croeſen ofte drinck⸗ Dalck, Maer Heeft aack De Deere niette voozen bet bouwes 
bekers ter tafel te bzengen: maer dat defe goede gheſien / met Wat vercieringhe de Dienaerg der Hi en — 
navolgers hen ſelven zoo val Wijns ſopen / dat⸗ Bhemeynte behooren upt te nemend Aldus be⸗ Ps 
menſe moeſte wech draghen / dat was bp Gen ſchuldigen zp Paulus / ghelyck of hp de orden 

t wãs weropdent Datment | ende cierljckheyt der Dienaren der Gemepnte / 
op i thadde/ am dat hp eenen faude eenmael des daeghs eten: dit gebadren verſtoort ende gefchen De d i 
hebben ſulcke navolgers niet afgebroken / maer gaeden Biſſchop volcomelic beſchryvende / on⸗ . Tim.3.4. 
hebben van den middagh aen / rat den midderz | Der de andere gaven Die hpineenen Biſſchop Ein — 
nacht hare gulſige macitijden gehouden. Sp | naadich acht / deſtaen heeft aack het houwelyen 
hadden een Wet dat de heyrkrãcht maefte haer | te flellen, Ick meer wel hoe zp dit ußtleggen / te Aurwoort. 
Dach-repfe nuchteren Doen: defe Weten hebben | weten/Datmen nieten maet dien tat eenen Bifz 
zp iet gebpaaen/ maer hebben daer upt een gez | fchop berkiefen/die (hu tweede wijf gehat heeft, wWevlucht 
Woonte aengenomen haer dachrepſe op twee ue | Teck bekenne vock Dat deſe uptlegginghe niet 8 
ren té epndigen/am vermoepthept re (chaumen, | nieuen ig ; Maer upt het vervoich der waagden urwvozt. 
Daa wanneer de Papiften Willen hare ber: | Pauli is openbaer / bat zp valſch is : want 
dorsen regulen vooʒ wenden / am daer daag te beſchryft terftondt Daer na Goedanige de hupfs 
bewiſen daczp met De aude Daders aver een vrouwen Der Biſſchoppen ende Diacanen 

Ì attelijche navolginge gez | moeten fijn, Paulus relt het hauweljck ander kamen / foo fal haer ſpottelij ; a BANE 
noeg daag Dit erempel openbaer worden / zoa | De vercieringen eens Biſſchaps: maer de Papi: 
Daze geen maetder afte Schilder en faude kon: | {fen leeren Dat het houwelich — reren 

—— — mek ende angefeggelijck in beren isen bat stalen ’t 
A ben — Sp sin —— puieten Witten den Prꝛie⸗ gemeyne gelaſtert hebben/ maer noement daer⸗ Spitieur ad 
ed —— ———— lazen, Sier wat groͤs unbauen in hare Canones/ cen onrepnichepdt GPS 2 

Ke De en ee Hip de Padiften api î en & ende 5p [ijl À | Ù î . 

ik bi ban — ———— ſtaet / gantſche⸗winckel dit gekonen zp. ——— de 

KE encie Wek berta geamegben tot le nee |A Dee Da EN 
bevragen. oewmel befe echiedugde — : ren AL — bat — klaerders ſeggen om de weer⸗ — jebzurtkt. ſcgadelhck alle die mſettingen 3u : want ſpen A vhlae — 

beeft niet alleenlyck de Bhemepure berooft van | dighept des hauwelycx te verheffen? — 
goede beguame Paſtooren / maer heeft eenen | hae en ſchanien zp hen niet dat onrepn ee e e⸗ 
grauwelijcken poͤel der booſ heydt ingebracht / ſmet te naemen / in het welche een beelt der gee⸗ 
Ende Geeft vele zielen in den ſtroon Wal der vers ſtelhcker genade CGaafti verſchynt? gmg, Set vca 

Dederleg tmpfeliuge geworpen. Poorwaer dat den Prie⸗ 25 Hoeel deſe en verbiedinge — ho we ber 
tiuge ban De 5 boden is / dat is gefchiet licx faa klaerlyck ſtryt tegen Godts wooꝛt / fa piften, 
Efe erk age annie/ niet alieenlijck | vinden fp nochtans in de Schaiftuere wat / daer 
ent ne RE k tegen alte | mede fp 't Willen beſchermen. Ce weten/bat de 
— en ———— Asen datde Eenitifche Peiefters/ fo Wanneer haer gebeurte 

eere, beeke Gp gelaten / dat en Was geenſins mag am te dienen / moeſten Van Gare — we 
| geoorloft, Boven defen/ Dat de Deere vp name | ven am fupoer ende onbeſmet DE ——— 

weende oon Doner deel 
tt knp me nd eft is /ertde da elhex gefchier/faude Han gez 
bat Ger geen lange be wſinge — cen —* erſoonen Behandelt worden. Maer dit ntweon Emot.z.2 Ick gaẽ voorby dat Paulus meer Dan in LE traudey | tr He- 

Es 065 placsfe oil bareen Wiffchapeen if hebbe: |ie getijch af de — ed 
Ems Toer wat machte hp kraͤchtelhckers ſegghen / vitiſche Pztefterbam / : Papen 

dan alg hpupt den hepligen Geeft vercondicht/ Want de Levitiſche Pziefters hebber de 
dat in de laetfte tijden fullen Godlooſe menſchẽ Doapbeelt/ Chriſtum vacz oogen gheftel alber 

| wefensdie Get hauwelijck ſullen verbieden / ende welcke een middelaer Godts * ja — — 
en noemtſe niet atteenlijck —— ih pt — hen dewwile De fonte . is Dan dit een hepli | ber ü , ’ 

ee eenen De uz ude mer font ge dinghen afbeelden / taa aen tegen alle periculen wapenen/ voorſeggen⸗ | fauden met Tar g —— 8—— 
Pe dat de verbiedinge Des houwelijcr ig cen lee⸗ was hen gheboden poe hale fp tat 

n wel te ontvliẽ | wyſe ſouden hen ſelven reynighen / als ft 
pntmoort TE Der Dupbelen, Haer fp niepne be Catiae | pethepliggdem gingen : aDant fp beelderi dae 
pret Pas als zy mer dele ſententie Montanum , d Bek Eopiftum af / am bat fn ghelick 
ten sne ven Eucratiten / ende andere oude ketters ber epghentlijck L{jp nen iom bet ol 
gengenn OP goemen, Deſe alleen (eggen fp) hebben Get haus vrede makers ende ver É agr en 
ef pjeushe d sl ver⸗ tGodte verſoenen / verſchenen in den tas , verdoemtsrupen verdoement niet /Maer me ï 
ls. biedent alleeriek den geeftelijchen perfaanen/ | bernaeckel / de welche een beelt det ale 



Cap. 13, Het III 
richtſtoels was. Dewyle de Paſtaozen der 
Efpiftelijcker Gemeynte heden fuicken perſoon 
nieten Dragen / faa worden zp te Vergeef & met 

Webrrz.a. De Levitiſche Priefters vergeleken, Daerom 
verkandight de Apaftel onvertſaeght fander ec: 
nige uptneminge/ dat het hauwelyck onder alle 
Menſchen eerlijck zy / maer dar aver De hoereer⸗ 
ders ende overfpeelders ſal het Oordeel Godts 
kamen. Ende de Apoſtelen ſelve Gebben Daar, 
haer epgen exempel beweſen / dat het hauwelyck 
gheeneñ ampte hoe heyligh het aack zy/ Ou: 
wWeerdigh en is. Want Pãulus betupght / dat de 

Apoſtelen niet alleenlyck hare Wyven behou⸗ 

den hebben / maer oock dar ſyſe dock mer hen 
ammegelept hebben. 

get z-argn- 26 Maven deſen is 
ment dec hefchaemthept geweeft 
Paniten. _gnpscgept Gebben algeen 

î Pen/tat feer groote fhande 
te:de welcke wel overvlaedich ghewee 

ſupver leere Godts / maer is nochtans upinez 
antwwoort. mender geweeſt in heyligheyt. Want iſt dat zy 

niet en vragen nae de Apoſtelen (gelijck zpfe ple⸗ 

gen grooteſyck re verſmaden) Ick bidde u wat 

futen 3p ſegge van alte de oude Daders/D wel: 
fe het howwelijck der Biſſchoppen (ander twyj- 

fel met alteertjek geleden/maer aack gaet ghe⸗ 

acht hebben? hebbẽ fp dan een fchandeliche ant: 
hepliginge dee hepligen dienſts gevoet / De wijle 
fp na defer menſchen mepninge Dien niet behoor⸗ 

iht / mer onreynſyc bedient hebben? Men heeft 
Wel in het Meeniſche Concilium gehandelt van 
deſer faue / gelijck altyts fammige ſuperſtitieuſe 
menſchen ſijn / die altyds wat nieus voort bren⸗ 
gen/am gepreſen en verheven te worden. Maer 
“mat wert daer verordent? te wetẽ / men heeft De 
fententie Paphuutiy aengenamen / de welcke 
Godeelde dat Get cupfthept was bp zyn epghen 

wijf te (lapen, Sa is dan Get hanwelpek heplig 
onder hen ghebleven: ende het en is Gert niet tot 
fchande geworden / noch zy en gelaaf den nief 

dat het eenigſins conde haren dienſt befmetten, 
Det atgu· BWaer na sijn tyden gekomen / in de welche 
—53 de maegdeljcke ſtaet veel te eer verheven wert / 
boozt abes ſoo Daten in t ghemeyn ghelaofde dat nau ee: 
boachs ben nige deught Baer bpte vergelycken Was, Ende 
miegbrgen hoewel Get houwelje niet alg onreyn Berdaemt 
ken faete/ ent wert / ſo Wert nochtans zyn weerdichept alfa 
genden gerclepnc/en fijn heplichept verdupſtert / dat nie: 
bonwerek, mandtenfeheen frevcheljck genoech nae vol⸗ 

: maecktheyt te ſtaen / Dau die hem ſelven Ban het 
hauweljekonthielt. Wiet upt zjn die Canones 
gekomen / daag de welche ten eerften verboden 
is / dat de gene die tat De ordẽ des Priefterfchaps 
gekomen waren /niet en fauden trouwen : Cen 
anderen / datmen niemantin de oden en ſoude 
aen nemen/ anders dan die ongetrouwt ware / 
afte Die fijn \uijf verliete. Dewyhle het Prieſter⸗ 
fchap fcheen door deſe dinghen graate eerweer⸗ 
digheyt te gekrygen / zoa bekenne ick dat fp 
gdck ban ouden tijde aen zjn met grooten lof 
aengenomen geweeft. Maer ift dat anje tegen⸗ 
ſpreñers mp defe outhept tegen worpen / zoo wil 
ick tert eerſten antwoorden / dat ten tijde der U: 
poſtelen / ende ſommighe eeuwen Daer nae Die 

vyhent gheweeft is / dat de Biſſchappen Wij: 
Ben hadden ; ende dat de Apaftelen/ende ande⸗ 
re Paftoaten van grooter autoriteyt / dre in 
Baer plaetfe volchden / defe vphept (ander ſwa⸗ 
richepdt ghebrupckt hebben. Het exempel dier 
autfter Gheneynte behooren Lp met rechte 
meerder te achten / dan dat wy fauden dencken 
ans onbehaaslek ofte ſchandelck te zjne/dat 
zp doe metlof ghewoonlyck ghedaen hebben, |. 

{03.9 5» 

heteen wonderlycke anz 
/ dat zy deſe ſchoon 
noodigh dinck ghebo⸗ 

der auder Gemepn⸗ 
ft ie inde 

Hit. tri= 
part.lib. 2. 
Cape 145 

acantwoort/ 

Kana 

I, Boeck. Fol. 236. 
Boven defen fegge ick / Hat te dien tijde doe De Be z.onts 
maegdelijche ſtaet te fect gepaefen/ende Get Gaus Woorts 
welyck veracht wert / niet alſoo den Prieſteren 
geboden en wert angetrout te zijne / ghelyck af 
heteen naatfakelijchk dinck ware: maer am dat 
de angetraude waren Baven de getrauwmde ghe⸗ , 
acht, Cen laetſten / dat de gene Die niet beguaem De J Mate 
en warẽ om ongetrout te blyven / niet gedwon⸗ ik 
gen en worden nach daag noot / noch Laa, ghe⸗ 
welt am hen ſelven ban het houweliſck te ante 
houden, Tant haewelte Dien tijde de hoererie 
daag feer ſcharpe Wetten geftraft wert/faa wast 
den geenen Die trauden/alteenlijck gebaden den 
dienst te verlaten, B 
28 Daerom foa dickmael als de befchermers t Wellink _ 
defer nieuwer Tprannie / fullen foecken haren barber Pré 
maeghdelchen ſtaet te Befchermen met de ghe⸗ Rortseren 
aante der auder Gemepnte/faa moetmen Wez bouwelger / 
derom van hen eyſchen / dat zp fulckeeen cupfcz —— | 
hept in hare Prieſters bewijfen ende weder-op- Pite rage 
rechten / gelyck in De oude Gemeynte was / dat te (pjehen /(d 
zp de Oberfpeelderg ende Gaereerderg meg neme / dickwus de 
opdat sp de gene Dien zo Get eerlic ende eerbaer BP arne 
gebzupen des hauweljer niet taeen laten Aniet feië beſcher⸗ 
ent lazen cot allerlep ancupfchept ballen, Laetſe men dod: 
bie aude verganghen Difciplme weder aprictj: Sr boorwer 
ten / door de welcke alle oncupfchept ende dertel⸗ on 
heyt gedwongen worde / laerfe de Shemepnte 
Bewzpen ban deſe fa ſchandelycke anrepnichept/ 
daag de welche zp langen the mifmaecht ie, Als 
zp ang fullen Dit gegant hebben/dan (ijn zp we⸗ 
deram te vermanen dat fp defe fake nier en ghe⸗ 
bieden alg noodich/die in haet ſelven vry fijnde/ 
nadenuctichept der Gemeynte gevaegt wort· 
Nochtans en ſegge ick dit niet gelye of irk ach⸗ 
tede Datmen eenichfins behoort fulcke regulen 
plaetfete geven / door de welche de Dienaers der 
Ghemepnte gedwongen worden niet te trauz 
wen:maer op Dat de rechtſinnige verſtaen / hae 
onbefchaemdelijck onſe tegenſprekers Daos den 
tütel Der outhegt beſtaen get heplige hauwelijck 
inde Pziefters re lafteren, Nengaende De vaders ze Guten 
der weicher boecken men nach leeft / fpen heb: en Hebben 
ben / uutgenomen Hieronymus / niet felfgalg zp oock deſe 
upt haer epgen goetduncken geſpronen hebben⸗ gee 
wet fa booſelyck tegen de eerbaerheyt des hou⸗ ijck toe-gia 
weljer geſproken. Wp fullen te vreden fijn met Maen, 
een getupgeniffe Chepſoſtomi / de welche niet en 
mach fchynen het houwelyck te feer gepreſen te 
hebben / dewyle Gp een Lan De voorneemſte pry⸗ 
ſers des maeghdelijcken ſtaets geweeſt is. Pp 
ſpreeckt aldus: De eerſte graet Der cupſchept is 
de onbeſmette maechdelijcke ſtaet: De tweede is 
cen getroude hauwelyck. Soo is dan de cup⸗ 
fche Liefde des Houwelycks / de tweede fpecie 
der cupſcheyt. 

Het xiij. Capittel, 

Van beloften die Gode ghefchien , de welcke 
een yegelijck lichtveerdelijck belooft , ende hem ſel⸗ 
ven ellendighlyck daer in verwerrec heeft. 

H Et is voorwaer klagelyck / dat desemeyn⸗ 
L Are der welcker vrpheydt met het dierbaer 
nen Chꝛiſti gekocht 18/aifoa dao? weeede Heer: 
chappie Ì 
der inſettingen bpna verſoncken Wogdt : maer sor op dele 
Er a fe uptfmmiehept bewijſt ghe⸗ navolgende 
noegh, / dat Dit niet ſonder ſeer rechtveerdighe bandelmge, 
oorſaecke en is Hen Dupvel/ ende sijnen Diena 
ren —— Jant heten was niet 

noech Bat fs het jack Chriſti verlatende / al: 

ge Der 
terts 

Homil. de 
inventioné 
crucis. 

Booꝛtganck 
ban de bobê- 
berbaelde, 

/ tpranngegee 
ie berdzucht/ende dao? zaa graaten hoop reid } 

erlen laften droegen Die hen ban de valſche ez 
raceropgelept warden / maer hebben aack eert 

Er ij pegelijot 



ap. 13, 

eghelnck hen ſelven eygene pachen gemaeckt / 
ende Gaten gravende / Ger ſelven Dieper verſonc⸗ 
ken. Dit hebben zp gedaen alseen pegelje am 
te ſeerſt eemghe belaften bedacht heeft/ Daar de 
welche hy boben de ghemepne Banden ſtrenge⸗ 
lcker ende nauwer gebanden worde. Dacram 
de whle up boven geleert hebben Dat de Godſ⸗ 
dienſt is verbalſcht geweeſt daa? De ſtautigheyt 
Der gener die onder den tijtel dat zy Paftaazen 
Waren / heerſchappie over de Gemeynte ghedre⸗ 
ven hebben / als ſy daar gare ougerechte wetten 
de ellendige Zielen verſtrickt hebben: faen ſal 
het niet onbetamelijck weſen / is her Dat Wap Gier 
een ander quaet taanen / d'welck Van dat cerfke 
niet wijt verſcheyden en is: ap Dat het openbaer 
worde / dat de werelt na haren booſen acts altyts 
met wat verhinderinghen zp konde / De behul⸗ 
pinghen ver vorpen heeft/ daar de welcke zp bez 

Bt ſommi⸗ hoorde tat Godt gebracht te worden. Ende op 

e algemevs Dat iet te beter openbaer worde / Dat daa, de bez 

Fonda ſoften feer graste verdervinghe ghekomen is / 
ontswars 304 maeten op ghedachtigh ſjn / van de gront⸗ 
ten bande reden die boven verhaelt fint. Waunt ap hebben 

orenfal ten eerften geleert/dat in de Det Gadts vervaet 
Geek is/ al wat tot een Godtſaligh ende hepligh leven 

naadighie, Wederom hebben Wp gheleert / dat 
de Heere am angte beter af te trecken Dart de Dez 

denckinghe ende ſoeckinghe nieuwer wercken / 

Den gantfchen laf der rechtueerdigGepdt heeft in 
de enchel gehaazfaembhept zyns \uitles beſloten. 

Iſt dat Dit waerachtigh is/za cammen wel lich: 
felijck oordeelen / dat alle gedichte Godſ dienſten 
die zp ans dichten am Gade daer door te beha⸗ 
ghen/hem niet aengenaem en sijn / hoewel sp 

angfeer belagen. Ende voorwaer De Deere ſel⸗ 
ge en vermozpefenier alleenljck in Beele plaetſen 

| bbeñ in be⸗ 
lofiẽ se Doen. 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
Dingen genmercken:te meter / wie Die zy dien De 
belofte belasft woꝛt:wie wpzun die beloven / eñ 
met wat meyntage wp beloven. Het eerſte moe⸗ v. Wie be fu}. 
ten wp gennerckẽea / op dat wp bedencken Bat Dertien be- 
wp iet Bode handelen den welcken de gehoor⸗ mamelder, 
ſaemheyt zaa ſeer behaecht Dat hp berkandicht So: 
dat aile eyghenwillighe Godſdienſt vervloeckt 
is / hoe ſchaon ende cierlyck hy oock in Der men⸗ 
fchen oochen zy. AM datalle epghen willighe Col2.23e 
Godſdienſt / de weſcke Wp ſelve ſon der ghebodt 
dichten / grauwelhyck is voor Godt / zaa volght 
daer upt / Dat gheen Godſdienſt hem en kan bez 
hagen anders dan Die daa? zijn woort beveſtigt 
is. Baeram en laet ong zoa groote vephept niet 
aen nemen / Dat wy fauden beftaen Gade pet 
te belaven/ daer van wy gheen ghetungheniſſe 
hebben hae her Gode behaeght. Want dat Pau⸗ Aon14,23. 
lus fept Dat het al ſande is / wat fander ghelagve 
gheſchiet / dewhle dit tat alte wercken ende harz 
delingen ſtreckt / za heeft het vaarnemelijck dan 
plaetſe ale de menfche alle zyne gedachten recht 
ap Godt went, Ja is Het dat Wp oock in de alz 
derminſte Dingen ( gelijck Paulus daer handelt 
van her anderfchept der ſpſen) vallen afte dwa⸗ 
len / ſaa anneer Wp geen ſekerhept des gelaof 
en hebben: hoe Beel te matigher behooren wp te 
zjn als wp een fake aengaen/ aen de welche (cer 
de ee, Want geen On en behoort 

s ſeerder ter herten te gaen / dan het gene dat … 
den dienſt Gadisaen gact, Soo ſal an bit — — 
eerſte zijn in De beloften / t weten / Dat wy ons niet anders 
nemmermeer en ſullen voeghen om pette belo⸗ beleven dan 
ven / ten zp Dat Wp eert in onfe canfcientie (cher deh here 
zn / dat wy niet lichtveerdighiyck en beginnen, N 
Ende de confcientie fal dan vry Lan lichtveer⸗ 
digheyt weſen / als Gad anfe Leptfman is / ende 
doa? zyn woortte hennen geeft / wat goetende 
nut gedaen 3p, mat w 
3 In het tweede dat in de beloften te aenmercz dach — 
hen rs / wort vervaet dar Wp moeten onſe macht vbeiefle aoen, 
meten/ende anfe vaepinge aenſten / ap Dat wy de 
vryheynt die Godt ons gegeven heeft/niet en ver⸗ 
achten. Want zoo wie Gade pet belooft dat in Bree fallen 
zi macht met en is / ofte dat tegen zjn roe pin⸗ Bee 
ghe ſtryt / die daet lichtveerdighlyck: ende die DE ten aber we⸗ 
weldaet Gods verachten / wãer doazde menſche gen: Baer 
heere over alle Dinck geſtelt wort / die it dndanc⸗ 3336 acht hebben 
baer. Als ick alfa ſpreke / ſa en verſtae ick niet dat op onfe de⸗ 
eenig dinck zy alfa in onſe eygen macht gelegen / roepinghe. 
dat Wp ap ons macht betrauwende / ſauden mo⸗ 
gen dar Gade beloven. Tant het mas fcer wel Cap. 11 
int Arauſicgenſche Concilium verordent / dat Wp 
geen dinck behoorſyck Gode en beloven / anders 
Dan Dat op ban ja Gant outfanghen hebben: 
wathet is al ju enchel gave, vat hem geaffert 
wat, Maer dewyle Bodt nae ſyn mildichept/ 
ſonmige Dingen heeft in anfe macht geftelt/ende 
fommige ens ge wengert: So moet eert pegelijck 
(getijek Paulus gebier)de mate der gave Dic hert gour.12,3s 
gegeven is / aenſſen. Da en Wit ick hier niet an⸗ 1,Coz.12.ur 
ders ſeggben / dan Dar de beloften die Wp Bode Arise en 
belaven moeten fijn na de mate dieBodtong in isepreipch. 
fyn ge geſtelt heeft : op Dat wy ons (elven niet 
en verderden / ong ſelven te veel toe ſrhryvende / 
iftdat \up arbepder om meer te Doen Dan hp 
tac Inet. eErempel ; Dae die moorders Die Lucas 
melder, beloof deu geen ſpyſe te eten cer ſy Pau 
lum ghedoot hadden:al hadde dit ſchoon gheen 
booſe raet gheweeſt / faaen was nochtans de 
raerkelaafe lichteerdighept niet te verdraghen / 
Bat ſy eens menſchẽ leven eñ doot / in haer macht 
ſtelden: alſo Heeft Rephte van ſyn dwaeſheyt gez Audi. i1. zo⸗ 

ſtraft gheweeſt / doe hp doorroeckelooſe verig⸗ 

hepdt / een onvoogfiehtigde belofte gedaen beeke 

| 
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Het IIII. Boeck, 
Fol. 237, 

ig is di nz in veles inge verwerrende: 
c eloften / is Dit een uptuemen: | Gen ſelven in bele snd

erhdudinge 

—— Jie ——— beladen — van de welcke God niet te vergeefs ons en Geeft 

raut te bippen. Want de Prieſters / Monicken le t 

paer op Di en’ Banen Bedencken hare ſwackheyt niet) | perijckel ontgaen/fa moeren wp alty
ts gedach⸗ 

a é i acht zy bupten 5 
Ei gie miet — send ik —— he de Heere heeft ht fijn Gemeynte me-geftelt, 
en heeft ges-Douwelijck cunſchte eh Gaer teven lane | 4 Pu cameicktor Get derde / Daten in belof⸗ z3 Att wa 

be eeen boren. welche zp tat | ten moet aenmerchen/te weren, dat daer Veel is — 
— Ende: — bre de sp a de | aengelegtjen met wat herte ende ghefmthepdt wo pe betof 

——— flemme Gods van de gemepn natuere De ene men Gode eenich diek belaoft/ ift datmen wil EE poen tar 
fchen. Weten ts den menſche niet goe a ê Ì ; D 

— hue. Spoerftaen/ende och of zot niet en ghe⸗ Heere het herte, zi hk ene { oe bebagberget 

boelden/ dat de ſonde in Ans bijbendef ed gk aenftet „foo can ee 

zker ———— inge Gaer lez | telijck mifgagen/ift dat het boognemen Des herz 

— eeen Wals te mazen feite de | tes deg belovers anders is. Is Get dat gijp alfa 
‘Der cupfchept dicmael na dat het beguaem | belooft ufelven te onthouden van Wijn te drine⸗ 

gee HEE —— At ghege ken ck af im fulcke anthoudinge wat hep: 18/ alleenlijck voor eenen ſekeren — gen geleghen ware /faa sh ap fupertie 

Bavien ban UL pes Saenbebben sp in —— Boofal bel: inn: — het dat ghp’t tot eenigh ander 

— —— Kerger at daer gez | goet epnde beloof t/faa en kan het —— Baer sitt 
Ick foo b —— ISodt | peijfen Daerzyn fa veel ick kan oordeelen / vier 
B——— 

OR ndi rl 5 teahen de | fchien/ende van deſe vier eynden (telle ie De twee waer band 
* mickelgck —— En ——— in) gaopleden tijt/ende De andere twee int Den taz Hote on Der 

— — —— Besite} gele af zp | kamenden tyt. Cat den voorleden tijdt Dienen — 
—— den Rdig adt en daen defe gee | de belof tt die wySode doen /am anfe dancbaer⸗ op den coece 

ek i ke — alteentck Bit / maer zijn heptte betupgen vaag de weldaden Die wp van — 
iep knn welijchf | hem ontfangen hebben/ ofte am ous ſelven om fiene (D 
pack 300 verre gecomen jat fp het Houwelijch/ | h de ffenuushe 

Cap. 13 

Deb. iz· 4. Ome Heere dao? fijn tegenwoordicheyt ghehey⸗ der danckbaerheyt: ende de andere offeningen A 

—— en met í fi „End ig 
5* oe benee jeanet ie) beftaen zp befmertinge | erempel : van dethiende die Jacob Gade be: peren nan 

pe 
—“ 
= 2 —8 * *8 — et — = kas — — * et Gs & e et — — en == et — 7 8 — — Kas er 8 8 mi vsi GS * 4— 8 pe] = L=4 * 2 bs] = € 3 * — = 2 bac) = 

ĳ | yſen ff i Gode 
macht afte cupfchte zijne / dit bewyſen fp ſeer ſalige Caningen ende Boꝛſten belaof den Got 

—— — (eten / het welckefp | te offeren / waert dat zp victozie gekreghen in 

nochtans met aver-graote onbefchaemttepdt | den rechtveerdigen krygh / welcke zp Wilden 

z beden ban 
er dan te veel vaten daervan weet. Dat- | dat fal genoegh doa? een exempel bewefen wor⸗ taetfte foo 

Saerom en qe geen bend cir moet belogen dao? Get melc: | den. Iſt dat pemantis door guifichept in eenige gen pec be 
fûfen eb ke onfe beroepinghe verhindert wordt / datie | (ande gevallen / gie mach wet om ſyn aumatig⸗ et rie 

pier met Al- fondertvuijfc. Bhelijck Dat een Wupf-vader hept te caſtyden / hẽ elven atle lecker fpbfe boo? BERDE 

bat regen … Belaaft eenige ander laften aen te nemen / daag | eend tijt verbieden / en dat met een belofte/ op 5 

onfeberoe- dewelche hp moet Wijf ende Hinderen verla⸗ hp hem felvê te nauwer Daer toe perbinde:nache 

⸗ ĳ i belofte 
dat up gefept hebben / dat wy niet en behso⸗lafte en nut te zijne. Saa ig dan ſulcke \ 

Ik ——— gerwozpen / datie duyſter / | alfo geoorloft / dat zp daerentuffchen oac vry zp mit ad 

“ten ſy dat iet verclaert vaagde, Soo is dan Dit | s- De beloften die den toeko menden tydt AC er peiof: 

Noch teren DE fin Daer Van. Dewÿle Badanes Geeft Geeren gaen / dienen eenf deels (gelijck boven geſeyt 18) ne werck 

RAr ij 



ap. 1 Je 

eenen ſekeren tijt verbiet / ende belooft ſulcx niet 
xunpelen te gebaupeken.Gelick/ift dat pemant bevint dat 

deſe ofte Die kleedinghe hem ſorgelyck is / am de 
poelhepdtende verheffinge die hp Daer in heeft / 
ende nochtans Daar het welbehaghen dat hy 
Daer in heeft / ſulcke hleedinge (eer begeert: Wat 
mach hp beter doen / dan Dat Gp hem ſelvẽ dwin⸗ 
he am diete laten / op dat Gp alſoo van alle 
twĳfelinge Ln sp 2 Deſgelycx iſt dat pemandt 
bergetelijck is / Ofte trage tar noodighe Werc: 

‚ken der Godfalighept/ waeramen faude hp.niet 
Daa een belafte zijn vergetelheydt verwecken / 
ende zijn traegheyt af leggen? Ack bekenne wel 
Dat bepde defe beloften eenen ſchyn eender Hinz 

| derlycker onderwyſinge hebben : maer demijle 
zu behulpſelen der fwackhepdt zyyn / zoo en Waz: 
den fp Van de grave ende onvolnaecate niet ſon⸗ 
der nut ende vboordeel gebruyckt. Daerom ſul⸗ 
len wp de Beloften die smeẽ van deſe voornoem⸗ 
de Bier eynden geſchien / voornemelyck in uptz 
Wendige Dingen / achten behoorlyckende op: 
recht te zijne/30 berre zp met Godts waart kon: 

| nen bevefticht worden / erde met de beroepinge 
Wel aver een konen / ende nae de mate Der gaven 
die Godt ons gegeven heeft /gemeten zijn. 

beloften ©, Quis her uche te Beflupren / watmen ban 
t gemepn, Alle Beloften ù’t gemepn moet gevoelen, Daer 
Mealghes is een Belofte aller gheloovighen in’t gemepn/ 
eee, de welcke in den Doop belooft is / ende doorde 
baiftenen, Kinder-leere / ende het gebzupe des Nachtmaels 
| bevefticht\a2dt. Want de Sacramenten zjn 

gelijck hant-fchaiften / met de welcke De Meere 
ans zyñ barmhertigheyt / ende daer ujst het eeu⸗ 
wighe leven geeft/ ende door de welcke Wp we⸗ 
deram hem gehoorſaemheydt beloven, De for⸗ 
me ofte ymmers de ſamma der belofte / ig dat 
Wp den Dupyel verfaken/ ende ang (elven Gade 
tor dienſtbaerheyt begeven / op dat Wp zijnen 
heplighen gheboden gjehoosfaemfijn / ende de 
booſe begteerren onſes vleeſchs niet en doen, 

eitke beps Dewijle deſe belofte ghetuygheniſſe heeft in de 
wende Scheiftuere / jac van atlen Hurderen Godts gez 
ic. eyſcht waar / fao en moetmen niet twijfelen Dat 

her bepliggende ſaligh is. Weren is hier teghen 
niet / Dat fulcke voimaeckte gehoozfaembepdt 
der IDet/als de Heere van ons eyſcht / niemandt 

| m dit teghenwoordighe teven en kan volbren⸗ 
| gen, Want dewijle deſe belofte Die Gad van ans 

epfcijr/te weten/ Dat wp hem fulten gehaorſaem 
zyu / vervaert ig onder ger verbont Det genade) 
ander het welche vack De vergevinge der ſande / 
ende De Geeft der hepliggmacchinge vervaet ig : 

: 300 ig ander de belafte die wy doen/aack altyds 
te berftaen / dat Wp fuiten Godt am hulpe ende 

Macrdie am vergevinge der ſonden bidden. Au het aaz 
fondere deelen der parriculiere ende fanderlijcker belof⸗ 
often (Alf gen/ moeten \p de drie vaogfctjzeven regulen gez 
booze dencken / Waer upt wy fullen founder peryckel 
nbe ce moghen aogdeelen hoedanigh eene pegelijche be: 
ee lafrezp, Nochtans en moet niemant denchen/ 
meten, Dat ich De felwe belafren die ick heyligh achte / al⸗ 

fa aen pryſe / dat ich faude Willen dat zp dagelycx 
| gefchieden, Want hoewel ich nieten Derf pet gez 
biieden van getal ofte tt der belofte/ naciytang 
| ift dat pemande wil mijnen vact valgen / die (al 
| felden belagen /ende alleenlijch voor eenen tydt. 

Want ift dat pemandt lichtweerdigt ig am veele 
beloften te belaven/ Die en fal zijne beloften niet 
neerſtighlyck houden / ende fal lichtelyck tat ſu⸗ 
perſtitie ballen. Ende iſt bat pemant cen eeuwige 
belofte doet / Die falfe met geaorer fraaricheptenz 
de walginge betalen / ofte falfe aack beſtaen te 
boeken /Daog De lauckbent ermoept zyunde. 

eeringe vã 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
bp het gebrunck Bes felben amer hem felven tat, 

ſunerſtitie de werelt in deſen Deele is beanghen Benoeay bes 

7. Quen iſt niet verborghen / wet wat grooter Waer uvt 

geweeſt fannnige eeuwen lanch.  ®' een heeft Et ie-boe belooft geenen Wijn te dzinchen / geïjchk o — —— zh 
nen Wu te Deinchen/een Gadfdienft \uare Go⸗ meufche ge de behagelyck. D'ander heeft belooft te vaften) erelid hed 
D'ander geen vleeſch te eten fekere dagen lanch/ reus —2 
denckende dat daer in eenige ſonderlycke Godf⸗ lichtbeerdi· dienſt gelegen was. Daer worden aach andere 8 — 
dingen belaaft Die nach Rinderſycker ziyn / hae: belofte besl wel die geene Rinderen en zijn diefe belaen, dtweleheere Want bee is graate Wijf hepdr geacht geweeſt/ Melöck unt 
datnten Gelaofde tot fekere heplighe plaetfen te —— reyſen / ſamtyts oock den wech te boete te valz 
epndigen / ofte met den half naeckten Lichame / 
am te meer verdienſte dao de vermoeptheydt te 
ghekryghen. Iſt datmen deſe ende diergelycke 
beloften / in dewvelcke de werelt langen tjt wone 
derlycken vperich ge weeft is il na de baven= 
geſchreven regulen anderfaechen / zo00 ſalmen 
bebinden Dat zp niet alleenlje zjn beufelachtig/ 
maer aack vol openbarer Godiaofhept ge weeft. 
Want of ſchoon het Pleeſch anderg oopdeelt/ 
geen dinck enis grauwelijcker voor Bodt dan 
gedichte Godſ dienſten. Lier toc zyn oock Die 
—— ende verdoemde meyninghen ghe⸗ 

Wert/te weten / datde geveynſde hppacriten 
mepnen een ſonderlycke graate recht veerdichept 
geregen te hebben / als zp ſulcke beufelachtie 
ge dingen balbzacht heben : zy ftellen de op= 
perfte Sodtſalichz in fulcke pt wendige onderz 
goaudingen: ende zp verachten alle de andere die 
fchBnen uiet fo feerna ſulcke dingen te bragen,. 
$ deren is niet noodigh Gieraflerlep belaften Boedanich te verhalen. Maer dewijle de Cloofter-belof: Betiebendee ten fijn m groote eertueerdighent geho uden/ am Dae 
dat sp ſchynen door het oordeel der gantfcher geweer: zp; 
Gemepnte/gaedt gheacht te zijne : foo moeten , ®aer nae Wp mer kopte wao?den daer van een wepnigh pisLrfens 
ſpreken:ten eerſten / op dat niemant tot beſcher⸗ toften dee mugbe Der Monickerie ghelyck fp heden ig/ MP orichen, voagcen bzenghe/ dat fplanghen tydt gfeftaen Enders aifa 
beef c/fa moetmen meten Dat een — 
ander wyſe Des levens gheweeſt is in de Cloo bet tweede fteren dan daernuig, De ghene die hen felven ds!des Las 
wilden in feer groote fErengicheptende lydfaem⸗ fleipen bokt 
bept aefftuen/die gingen in de Ciaafteren. Want boorgenen 
te Bien tijde was bp de Wonicken fulche ofte brdanig bee 
ſtrengher Difcipline / ghelyck als Booetjden imaniere dee Was bp de Hacedemonten / onder de Wetten ouder o- 
Lpcurgi. De aerde was haer bedde het \uater Pieken goe Gaten dranck / bzaot haer ſohſe / crupt/wmortelen maer ZEE 
endeolpe haer voorneemſte leckerniẽ. Sp ont: penbaer i9/° 
hielden Gen ban alle lecker ſpyſe ende Hercierin= bee dagent 
ge des lichaemg. Dit machte fchijnen baven De tere decc 
Waerhept geſproken te fijne / ten ware dat het piften dae 
betupgljt worde Ban de ghene Die het gheften Hehecie zpe 
ende ghepzoeft hadden / als van Gzegagn az 
ztanzena/ Baſilio / ende Chepfaftama. Daar 
ſulcke oeffeninghen berepden fp hen tat hoogher 
ampten. Want dat de Clooſters doe waren als 
Zaetder Dienaren der Gemeynte / dat betup⸗ 
gen Die voornoemde perfoanen genoegh (ant 
fp fijn allem de Clooſteren opghevoedt / ende 
Daer upt tat Get Biſſchops ampt gheraepen) 
en meer andere graate mannen des felven tijdte. 
Ende Auguſtinus betupght dat dit oock te (ijz 
nen tijde gewaonljck Mar / datde Dienaren _ 
der Öhemepnte upt de Tlooſters ghehaelt uas- Epitt, 3x 
ben: Want hy ſcheyft tateen Callegie var Mo⸗ 
nichen aldug : Wpvermanen u beaederg in deit 
Heere / Dat ghu uwe voornemen bewaert / ende 
tat dert epnde volhert: Ende ift dat uwe moe⸗ 
[bec Det Bhemepnte te cenighen tijde uwen 

dicuſt 



Cap. 13. 

dienſt Begeert. f foa en neemt Bat iiet aen met 
Berbeffinge / noch en weygherk ſulcx niet daa? 
lupepde : Maer weeſt Gabe gehoorſaem met 
fachtmoedighen herten. En acht uwe gemack 
niet baven den noot der Gene pnre : Want had: 
den goede heplige mannen haer/ in haer kinde: 
ren te baren niet Willen Dienen/foa en faudt ghy 
geenen middel ghehadt Gebben am ghebozen te 
Wader, Wp ſpreeckt daer van den dienft/ door 
Den welcken de gheloovighe Beeftelijck weder: 

Epift. 76. gebooꝛen warden, Item tot Aurelium: Wan⸗ 
neer die tat den Dienft der Ghemepnte aengenaz 
men Wedden Hie de Claafters verlaten hebben / 
faa geeftmen den Cloafteren oorſake om te val⸗ 
len/ende der opden der Dienaren gefc hiet groot 
onrecht: Want Wp plegen upt de gene Die in de 
Clooſters blyven / alſeeñn ick de alderbefte ende 
gepreſenſte tot Dienaren aen te nemen, Ten 
3p mogelyck dat van ons cen ſpottelyck ſpreec⸗ 
Waozt worde / te weten / gelhcknen ghemepn⸗ 
Wc zeyt: Een quaet Chazael is een goet fanger/ 
Batmen alfa aock op me fpotte/feggende: Cen 
qutact Monick is een goet Paftaa2, Wet is Beel 
te hlageltjck ift dat wp de Monicken tat fa verz 
derveſhcke hoveerdigheydt verheffen / ende de 
Dienaren der Gemepnte (aa graate verſmaet⸗ 
bept weerdigh achten: want ſo mtyts kan oock 
een geet Monic nauwe een goet Dienact Woz: 
Den/ te wetenf alg hp genoegh gefchicht van lez 
ben / umer niet genoegfaem m de nootſakelycke 
leere en is. Dr defe plaetfen iff openbaer / dat 
Godſalige menſchen plegen hen felven door de 
Claafterlche Oifcipline te Berepden tat de rez 
geeringe der Geniepnte / am dar zp fauden bez 
quamerende ghefchichter ſoo graateen ampt 
aengaen, giet Hat zp alle fat Dit epnde qua⸗ 
men/ofte oock daer nae ſtonden / dewyle zp ten 
meeſten deele ongeleert waren: Maer de gheene 
—* Daer toe beguaem Waren / die worden ver⸗ 
oogen, 

Mffebitbes 9 Nochtans befchrft hu ons de Forme des 
Ek fes auden Ciaofter levens / Vaarnemelijck in twee 
micken not Plactfen. Te meten / in het baech van de zeden 
%uguftaue. Der algemeyner kercke Daer hp regen de Ma⸗ 

nicheen ſchrehvende / De heplichepr der Monic⸗ 
ken beſchermt: ende in een ander Boeck / ghe⸗ 
uaemt: Dan het werck der Monicken / daer Gn 
ſonmige afvallige IPanicken beſchelt / die haer 
mfettinge beganden te verderven. Fck fal hier 
De ſonua der dinghen Die hp daer van ſchryft / 
alfa verhalen /Dat ich oock / ſoo verre het mage: 
ck ie/ fal zijne epgene waarden ghebrupchen. 

De mori- Sy hebben / ſeydt hy / den welluft defer Werelt 
bus Eccleſ. verſmaet / ende zijn te ſamen tot een ghemepn 
Cathol. leven / dat (eer heplig ende fupverig* vergadert / 
cap. 31. , te famen levende in bidden / lefen ende Difputez 
— — ren:* niet opgeblaſen dooꝛ eenighe hooveerdig⸗ 
* pare oots Dept / niet beroerlhck doop eentge hartneckig⸗ 
moedige zer heyt / niet ſphtich doop eentge nijdichept. Nie⸗ 
baerbept. · ¶ maͤnt en befrdt pet Dar zijn engen is niemandt 
Ware ar⸗ en is den anderen laftigh. Sp wercken met haz 
moede. re handen / waer door het ſichaem mach onder⸗ 
a gg houden / ende de Geeft van Gadt te bedencken 

“___Rietverbindert Warden. Waer werck geven zy 
®upfbone over in De handen der gener Die zp Dekens noe⸗ 
dinge men. @ndede Dekens befchichen alle dine met 

groote ſorchvuldicheyt / ende doen rekenschap 
Boo? eenen/ welcken zp Dader noemen. Defe 
baders en zijn niet alleenlck (eer heylig wan lez 

Onvertwijs ben /maer aack feet uptrenrende in Godtlycker 
{ige lecref 39 zijn untnemende in alte dingen / ende 

faechen fandêreenige hoo veerdicheyt het voor⸗ 
Deel der greener Dic pt Donen noemen. Ende gez 
ich fp grate autoriteut Gebben om te gebieden, 

Het HIL Boeck, Fof. 23% 

amene 
komſte. 

alſoo Gebben Gare ſonen grooten wille am ghe⸗ 
hoorſaem te zyne. An het laetfte des daega co 
men zyſeen pelijck upt ſyn woonſte / noch nuch⸗ 
ter znde / anr Dien Lader te hooren: ene tat ee⸗ 
hen pegelycken wader comen terr minſten deie 
bupfent menfchen ( Gp fpreeckt vaoptemelijck 
ban Egppten f ende be landen in het Oaften) gáre mas 
daer na vermaken zp haer Lichamen met ſpyſe niece ban 
ende dranck / (a veel der gefanthept naodigh ie: Teide 
endeeen pelyck bedwinght (ijn begeerlijchepdt/ winge. 
op dat hp niet overdadigh en 3p/oach ſeifs in de Aerin mâtig 
(boft die daer tegenwaogdiahie / de welche Bot Et 
\epnich ende faber ig; Sp en onthauden hen °° Piantks 
ſelven niet alleenlyc van vleeſch ende Woön om 
de oncuyſcheyt te kemmen / maer oock ban an: 
dere Dingen die de Begeerlijchept des buper ende 
der hele foo Weel eer verwecken / ghelyck fp ſom⸗ 
migen fchinen fupverder ende hepliger te zyne. 
Daerani doen fonumige ſpottelijc / Die de fchan- 
delycke begeerlijchhept der uptnemender ſphſen 
goetachten / zoo verre zptat gheen uleefch Clin 
feet, Al wat ban den nootſake ſycken coft over Liefde tot 
blijft (daer blyft feer Beel ager / dewijle zp mer den armen. 
hare handen wercken / ende ghefparich 3ún int 
fpfe)dat wordt den armen gedep!t / met meerz 
der ſorchvuldicheyt dan fp’t gewonnẽ hebben. 
Want fpen foechen geenfing de averblocdichept 
deſer Dingen / maer maken altefing dat het ghene 
Dat overvloedichis / by hen nieten blijde. Daer Btrengiga 
nae als hp ftrengighept verhaelt heeft/Daer ban bees: 
bp te Mianen en op „andere plaetfen ertem-_ · 
pelen gefien hadde, Bier-en-tuffchen (fepr Gp) Ibidem - 
en wordt niemant ghedzangen tat fulche fEren: Cap. 33e 
gighendt die Gp niet en can draghen: niemande 
En wat op-gelept Dat hu Wwepghert:niemant en 
wordt oock daerom bande andere gheoordeeit/ 
om dat hp Gem ſelven bekent (mack te fijne am 
andere nate volghen: want fpfijn gedachtigh — 
hoe grootelyck de liefde bevalen is: (p fijn ghe- Sir: 15; 
Dachtich Bat den repnen alle dinckrepnig/ etc, 

‚ Saeram doen fp atie neerſtigheyt / niet an ſeke⸗ 
| re ſpyſen alg onrepn te vermazpen/ maer on de 
begeerlücthept te temmen/ ende de braederlijcke 

liefde te behouden, Sp fijn ghedachtigh dat de 
ſpyſe tat den buyck / ende de bupck tat de Spire 
verordent is / ett. Nochtans onthouden veeie 
ſtercke hen felen Daer van / am der fmacken 
Wille, Veele en hebben deſe vasfake niet/ maer Gutboudine | 
onthouden hen daer van / om dat zp hen (erven Be ban febe 
willen met oncofteljche. Spúfe onderhaudert, J 
Daerom deſelve die geſondt ſynde / hen ſeſven 
van ſeker ſpyſen onthouden / —D enſe ſieck 

‚ende ſander eenig omme ſien / iſt dat de weſbaert 
dat eyſcht. Vele en drincken geenen ijn: noch⸗ 
tans en mepnen zp niet Dat fp daer Haa ſauden 
beſmet worden / waert dat ſy Wyn Hâucken: 
Mant den ſwacken die niet av connen fander 
Wijn gefonthept geerijgen/doen zp feet mildelic 
Wyn geben : ende zos fommighe wepgerente 
fulcker noot Wijn te drincken / Die vermidren (u 
broederlyck / op dat fpniet daag —— — 
eer ſwacker dan hepliger en mazden. Aifa aeffez 
nen ſy hen ſelven neerſtichlyck in Godſalicheyt / 
ende weten datde oeffeninge deg lichae mg tot 
eenen cleynen tijd dient, De liefde wort badiner 
melick ban Ben bewaert / na de lief De Woz ſpy⸗ 
ſe ſprake / cleedinge/ erde aenſchn ghevoecht. 
Jen vereenicht inde eenige liefde: tegen dE lief⸗ 
de daen / wordt geacht gelijck tegen Godt doen: 
Soo wie de hef de wederſtaet / Die wordt wtge⸗ 
worpen ende geſchouwet iſt Dat pemant De lief⸗ 
de erghert / Die en wordt niet ſelfs eenen dach 
geleden, Bewilede heylige Auguſtinus nief 
deſe woorden heeft gelic meen tafel beſchreven/ 

Bru hoedanigh 
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Liefde, 4 



hoedanigh Laastijden de Monickerie was / faa 
en heeft Dee mp niet verdroten Die Gier te verha⸗ 
ten/Gae\mel ſy wat lanc waren : dewyle ick ſach 
dat ick noch langer ſaude gheweeſt hebben/ 
Baddeich Dit ſelve npt verfchepden Schrijvers 
vergadert / hoe ſeer ick t aock gefacht hadde kort 
te maken: * 

De opere Aůguſtinus haut flerchelijc ſtaende / dat het den 

Monacho- 
um. 

je BOO} on- 
: 

purretenigs ſtellen 
hepte 

— i llen wy dencken dat gel der & dtſaligheydt / fu wy 
* 34 q 

ei ithaem der Gemeynte af ſcheyden Jae 

B at bont haer vertel {uiten anderen 
—3385 

Ng Is 

Miehten/ omeenighendt der Ghe⸗ 
acer, Maer de Monickerie deſes 

— * is ſoo wyt Gier van/ 
a udé konnen pet vinden” dat angez 

ware nücken 
met die Gadtfalichepe’f in de welcke alleen 

t à 

es andere menfchen, erft 
Berne td Eft Dat bit verfaccten / faa begheere ick 
fe verfievoe Varken te weten Waeram {p haer orden alleen 

de feet Hal noemen den er volmaecktheydt / ende den 
— ——— Den ‚| ten bernlaeckenste weten/ datmen dicht dat daer 

ophitiſche antwoorde en is 

volck pryſen / den jongelinghen eenen ſtrick ãen 

Van de uytwendighe widdelen der ſalicheyt, 
woꝛpen / hare privilegien beſchermen / ende haer 
weerdigheydt tot anderen menſchen verſmaet⸗ 
heyt verheffen / zaaraemen zy dat zy ſijn in den — 
ſtaet der bolmaechthept, Maer als zp zoo feet qmone van 
gyedranghen Warden dat zy niet en kannen Deft een rezbens 
poel hooveerdichepdt befchermen / zoa nemen zp ſpreken. 
Defe uptalucht/ te Weten/ Dat zp de volmaeckt⸗ 
heyt nach niet Bercreghen en Gebben/ maer dat 
zp nochtans in dien ſtaet fijn / in den welcken zp 
baven andere menfchen nae de volmaeckheydt 
ſtaen. Hier· en⸗ tuſſchen behauden zy defen lof by 
het gemepn Balck / dat het leven der Monicken 
alleen zyeen Engelyck / volmaeckt / ende onſon⸗ 
dig leven. Onder dit decſel dryven fp ſeer vzucht⸗ 
baer ſtaopnanſchap / maer deſe uptulucht ende 
matiginghe blyft in weynighe boecken begra⸗ 
ven. Wie en fiet niet dat dit een onderdzagelijcke 
befpattinge ig 2 Maer laet ong mer hen hande: Toeganck 
len ghelyck of zp Gaerder oden nietmeer toe en gerne 
fchzeven / dan ghelijck of zpfe noemden eenen 
ftaet/ am balmaechtGept te verrryghen. Daar: 
waer als 3p Gaerder orden deſen naem geven / fa 
anderfchepden zy Die daer Daar alg met ſonder⸗ 
lyck merckteecken / van alle andere wÿſe deg lez 
vens. Ende wie foude Dit verdragen datmen za 
graateeere gheeft eender orden Die nergens in 
ve Schriftuere / ooch niet ſelfs met ech Spllabe 
bevefticht noch gepzefen en is: ende Dat alie roe⸗ 
pingen Gods dier felver eere onweerdich geacht 
worden / de welcke nachtang niet alleenſyt daag 
den hepligen mant Godts geboden/ maer aack 
met ſeer ſchoone tijtelen ende namen berciert 
fijn 2 Ende ick bidde u / wat graoter onghelyck 
wodt Gade gedaen / algichen Weet niet Wat 
gedichte Wife destleveng Wagt verheven boven 
alle andere wijfen des levens / die Godt veraz: 
dent { ende Dao fijn ghetupgheniſſe ghepzefen 

t hee er A 
ra WDelaen/ laetfe (ergen dat ichfe valſchelyck gee m. Argu⸗ 
beſchuldicht hebbe/alg ick boven gefepdt hebbe / ment tor be- 
datspniette breden en fijn met Den veghel van (henunsbe 
Gode ghegeven. Maer at vaert fchaan dat ick febec note 
f\mege/zoa befchuldigen 3p ſelve hen ſelven meer. maerkthente 
dan geñoech:want (pleeren opentijck / datfp Hatkoorte 
meer laſts aennemen / dan Chziftug den fijnen 
beeft apgelept : te weten/am Dat fp den Euan⸗ 
gelifchen raet van ſijnen vpandt lief te hebben / 
van geen weraecke te begeeren / van niet te ſwee⸗ 
ten/&c, bevolen te houden: tat welcke dingen 
de Chriſtenen in’t ghemeyn niet verbanden en 

FRatt.s.445 

fijn, Wat outhept brengen zp ong hier in vaart? 
Dit en is noyt eenigen ouden Leeraer in den ſin 
ghecomen: Sp roepen alle met gemeynder ſtem⸗ 
me / dat Chriſtus gantſchelck niet een woorde⸗ 
ken geſpro nen en heeft / den welcken men niet en 
moet ghehoorſaem fijn, Ende zy leeren alom⸗ 
me fander eenige twfelinghe / dat defe felve din⸗ 
gen gheboden in, van de welche ſulcke uptleg= 
gers eggen / datſe Cyaiftus alleenlijck geraden 
beeft, Maer dewyle Wp baven gheleert hebben / 
dar bit een feer (chadelijche dwalinghe is / zoo fal 
het bier ghenaech fijn met kopte Waopdenaens — 
gheteechentte hebben / dat de Monickerie die 
wap heden hebben / op Defe meyninghe ghefan ⸗ 
deert is / de welcke alle Godtſalige te rechte moe⸗ 

eenighe volmaeckter veghel des levens zy / dan 
deſe demeyn regel / die der gantfcher Bhemepnte 
van Godt gegeven ig, B wat op Dit fandantent 

ghetimmert wordt / Daten can niet anders dan 
grouwelyck fijn. 

e ‘13 Maer zp beenghen Eert ander argument pee argus 

fp willen hen felven voor het anverftandigge| h aerder valmaeckthepDt voort / Get welche zu ment. 
mennen feer ſterck te ſijne. Want tat den ng 
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reucke 
herſtu Die 

De Monic⸗ 
Ken mf: 
buupcken/ 
berclaert 
wozdt. 

Jucxc. o.ꝛ25. 

linck die nae de vslmaecktheydt der rechtveer⸗ 
digheydt vraechde / heeft de Heere gheſeydt: Iſt 
Dat gijp wilt volmaect ſijn / zoo vercaapt al Wat 
ap hebt/ ende geet denarinen. Ich en diſpu⸗ 
tere nach niet of fp Dit Doen : maerlaetansten |lijck. 
dat nu tegen woordichlyck toe gegen. Saa roe⸗ 
men zp Dan dat zy fijn volmaeckt geworden / al⸗ 
lebet hare verlarende, Maer ift dat de famma 
der valmaeckthept hier in geleghen is / at ift 
dan dat Paulus leert/dat de gene Die alle het fij- 
ne heeft den armen gegeven /niet en is / ten zp dat 
bpde liefde hebbe. Hoedanich ig de volmaeckt⸗ 
heydt / de welcke te niete mort met den menfcie/ 
iſt Dat daer gheen lief deenië 4 ier moeten zp 
nur antwooeden / dat het wel Get opperfte/ maer 
niet het eenighe Merch der volmaecktheydt ie. 
Maer Paulus ſpreeckt oock hier tegen/de welc⸗ 
keniet en twyffelt de liefde fonder fulche verz 
latinghe fijns goedts / te noemen den bant der 
Bohmaectient. Iſt dat het ſeker is dat de Mee⸗ 
ſter ende Difcipel wel Met malcanderen over 
eert comen jen de De een clacrlijc verſaeckt Dat de 
volmaecktheydt des mienfchen daer in gelegen 
3p/ dat Gp atie zyn goedt verlaet / ende betuycht 
wederom dat de volmaecktheyt wel can fander 
fuleke verlatinge fijns zoa moermen (ten hoe de: 
fe woorden Chꝛiſti te verſtaen zijn: Iſt dat ghy 
Wilt valmaecht zjn / zoa vercoopt al wat gp 
hebt. De ſin en ſal niet dupfter wefen / iff dar 
Wp acmmerchen tot Wien deſe woorden gheſpro⸗ 
ken zjn / D’ welch men in alle predtsingen Chei⸗ 
fi maet altijdt aenmerchen, De janghelinck 
vraecht met wat wercken hy fal in het eeuwighe 
teven camen, Dewnle hp dar Chriſtum vraech⸗ 
de Lan de wercken / ſo ſeüdt Chriſtus hem tot De 
Wet:ende dat terechte / Want de Wet is de wech 
des eeuwigen levens / alg zp in haer (elven aen⸗ 
ghemerckt wordt: ende dat zy te fwack is / om 
Bus tat ſalicheydt te beenghen / dat is alleenlyck 
daazanfe verdorventheyt. Met defe antwoor⸗ 
De verclaert Chriſtus / dat hugheenen anderen 
wech en geeft am het leven te chicken / Dan die 
boarden in de Wet des Heeren ghegheven is, 

Het III. Boeck. 

| 
Î 

| 

| 

Nia gaf hy der wet Godts getungeniſſe / dat 5 | 
iseen leere der valmaechter rechtveerdigheydt: 
eñ hy blier aac mede de lafteringe/ ap Bat hy wiet 
en fchene Get valc doa? eenige nieuwen regel Des 
levens/tac verlatinge Der Wet te verwecken. De 
jangelinc& die wel niet baas Van herten / maer 
daor een Haag betrouwen opgeblafen was / ant⸗ 
Waazt/dat hy van zij kintfchept aen /alle de gez 
baden der Wer ghehouden heeft, Het is (onder 
twiyfel Bat hp basen maten wijt daer van Was/ 
tat her welche hp roemde hem (elven gecomen te 
zyne. Ende hadde defe fijn roemiughe Waer gez 
Weeft/fa en faude hem tat de apperfte volmaeckt⸗ 
Gepr niet gebroken hebben. Want wp hebben Baz | 
ven beweſẽ / dat de Wetvolmaecte recht veerdic: 
hendt in haer vervaet: ende die ſelve is Daer upt 
gpenbaet/ dat de onderhaudinghe der Wet is de 
wech der ceeuwigher falighepdt ghenaemt. Om 
defen jangelinck te kennen te geven hae clepnen 
voortgant hpi de rechtveerdighendt ghedaen 
hadde / Ban de welche hp veel te ffautelijc roem⸗ 
de Dat hyſe valbzacht hadde / ſoo Was het naa: 
digh ſyn fepl te verclaren / d' Welck hem feer ghe⸗ 
mepn was, Want dewijle hp rijc was / fa was 
fijn herre aen fijnen rijchdamghehecht. Daer⸗ 
onrdewyle hy defe fijn verborghen Monde niet 
en voelde /faa wordt Gp van Cheiſto gheperickelt / 
als hy ſeyt: Gaet / verkoopt al wat ghy hebt, 
ende ghebet den armen. Hadde hp ſoo gaedt een 

bewaerder der Wet geweeſt als a mepnde/ ſoo qe 
en hadde Gp niet droevigh weed ghegaen / dit | gantfchen lichame der Shemepnte af gefneder 

Fol,239, 
Woost ghehoort hebbende. Want faa wie Godt 
met gantſcher herten lief heeft / die en acht niet 
alleeñlc voor dreck al wat tegen de liefde Gods 
ſtryt / maer verworpt ſulcx oock ats fer ſchade⸗ 

Daerom dat Chꝛiſtus deſen rychen vrec⸗ 
ke gebiet te verlaten al wat hp heeft/ Dat is even 
gelijck af hp gebode dateen eergierigh menfche 
alle zyn ecte/afte een gulſigh ment che/ alle zyn 
leckernie/ofte een oncupfch wenf: che/ alle de n= 
ſtrumenten zynder ancuyſcheydt moeſte verla⸗ 
tent, Alfa moetmen de confcientien brengen tat 
het gevoelen haer fanderiycken ghebrecx ende 
quaets/ als 5p daar gheen ghemepn vermanin: _ Se ghe gheroert en warden. Daerom is het te ver: Par in dat 
gheefs / dat zp deſe particuliere ende ſonderljcke kafe nic feutentie Chriſti Witten trecken tat een alghe⸗ — 
mepa untlegginghe / gelijck of Chriſtus de vol: 
maeckthendt des menſches in de verſakinge der 
goeden ſtelde / daer hyalleenlyck heeft itlen 
met de woorden den jongelinck Die hem ſelven 
bovẽ mate feer behaegde / ſijn wonde ende ſwee⸗ 
re doen ghevoelen 
dat Gp nech verre v 
ſaemheyt det 

| 
| 

Momnicken 
een affchepe 
binge nraben 

u⸗ 
ende 



zap. 13e 
ende den ordentlcken dienſt verſmaet / daor den 
welcken de Heere wil de vrede ende liefde onder 
fijn volck bewaert hebben. Daerom ſegge ick / 
dat alle de Clooſters diemen heden ſiet / fijn ket⸗ 
terſche afſcheuringhen / de welcke de oden Der 
Ghemepute verftaort hebbende / fijn Lan het 
rechte gefelfchap der gheloovigen af geſneden. 
gE nde opdat Befe af wijchkinghe niet dupfter en 
ware) zoa hebben zy heu felgen verfchepden na: 
weit ban fecten gegeven. Ende zy en hebben 
hen niet gefchaemtte roemen inhet ghene dat 

aulus zoa grouwelijck acht / dat hy t niet en 
anf\waer genoegh maken, Een zy dat Wp mo⸗ 

gelijck mepnen dat Chriſtus van de Cozinthen 
gedeplt mas /daen deen ap den eenen / ende dan⸗ 
Der op dert anderen Leeraer hem felven verhoo⸗ 
veerdichde: ende dat het nu gefchiet (ander Chri⸗ 

‚Cop. rer3. 
ude 3e4e 

ſio onretht te doen / dat aa? Ehpiftenen fame | 
mighe genoemt worden Benedictinen / fan 
mige JFcancifcanen / ende ſommighe Domini⸗ 
canen : ende dat zp alzaa met defe namen ghe⸗ 
noemt worden / dat zp faeckende tan den ghe⸗ | Heb 
mepnen hoop der Chriſtenen / onderfchepden te 
fijne / defe tjtelen hen felven haaveerdighlijck 
aen trecken voor een ſanderlycke belydinge Der 

eligie. 
Enbeis oocis Dit anderfchept tuffchen de ande ende an: 
ver alleen fe nieuwe JRanicken/ dat ick dus verre verhaelt 
fs vedents hebbe / en is met za feer in het leven als in de 02: 
aegs quact Den felve gelegen. Daerom moeten de Leeſers 
be bot gee gedachtigg fijn/dat ick meer van de Monickerie 
* et ze- Ofte o2den der Monicken / dan van DE Monic⸗ 

ken ſelve geſproken hebbe: ende dat ick De ge⸗ en zjjn ver⸗ 

idd breecken aengeteechent hebbe / die niet in wep⸗ 

niger Monicken leven zijn /maer die van ſulcke 
infettinge ende orden Des levens niet en kans 
nen gefchepden worden. Ende wat graater on: 
derfchept tuffchen de aude ende onſe neuwe Mo⸗ 
nicken zy in het leven ende in de Zeden / dat en is 

miet noodigh Lan ſtuck tat fuck te verhalen. 
Bet ig openbaer/ dat geen ander orden Der men: 
ſchen feerder met allerlen ſchandelhcke fanden 
befimetig & Daecen ig nergheng vperiger twee: 
dracht / haet / twiſt / ende eergierighepdt. Men 
leeft mel in wepnige Clooſters eerlhe / iſt Dat het 
eerbaerhepdt te naemen is / alg de onkupſtheydt 
z0û verre bedwonghen wordt / dat zp niet tot 
apenbaer ſchande upten breecke: nachtans falz 
men nau onder thien Claafteren een Binden, 
dat niet meer eeu bordeel / dan een Gupg der kup: 
fcheyt zp. Ende wat graater faberhept geb2upe: 
ken zy in ſpyſe ende dranck? De fwijnen en Woz: 
den niet anders in De ſwynen- ſtal ghemeft. 
Maer ap dat fp hen nieten beclaghen / gelijck of 
ichfe teel te ongenadelijck handelde / ſo en Wil ic 
wiet voorder gaen, Hoewel een peghelijck die de 
fake ſelve weet /fal bekennen dat ick in Defe ep: 
rige dingen Die ick gefept hebbe miet anders dan 
de waerheyt gefpraken hebbe. Hoewel de Mo⸗ 
nicken ten tijde Auguſtini / nae fijn epgen gez 
tupgeniffe za feer heplichlyck leefden, fa klaecht 
Auguſtinus nochtans / dat daer Vele ommeloo⸗ 
pers waren / die dao? booſe liften ende bedroch 
Den flechten ende eenvaudigen Get gelt affnupt: 
ten/ Die de reliquien der Martelareñ amme dDzaz 
gende / fchandelijck koopmanſchap dzeeven / jae 
goo reliquien der Martelaren / alterlep zen: 
ſchen daade beenen taanden: ende met bele diet 
gêlijche baofe ſtucken / der opden fchande deden. 
Ende gele hyſeydt dat hp gheene betere per: 
faanen ghefieneu Geeft / dan de ghene Die in de 
Cloofters mel vaart gegaen Waren: alfa klaecht 
Gp oock dat hy gheene baafere ghefien en heef t/ 
dan die inde Claafterg verdazven Waren, Wat 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
| foude hy ſegghen waert dat hp heden ſaghe Bat 
‚de Clooſters Dao zoa veele ende fo fchandetijche 
ſonden avervleepen ende bp-na berften? Ick en 
\fegge niet anders / Dan dat alle menfcheafeer 
weibekentis. Nochtans en komt deſe ſchande 
‚niet allen Monicken toe / ſonder eenige üprne⸗ 
minge. Want gelijck de regel ende Diſcipline 
am heylighlyck te leven nopten ig zaa mel gez 
ſtelt ge weeft im De Clooſters / dat daer niet alz 
thdts fanumige ondeugende ge weeft en zijn/ Die 
den anderen ongelyck waren ; alfaaen ſegghe 
ick niet dat de Monicken alſoo zijn van die hep⸗ 
lige outheydt af geweken / datzp niet nach fame 
mige goede in hare kudde en hebben : maer dez 
wijle deſe gaede ſeer Wepnige ende verftrapt fijn/ 
zaa zjn zy in Die groote menichte der baafen verz 
bozgen/endeen Warden niet alleenlijc verſmaet / 
maer aack gequelt/ende famtijte weeedelyck gez 
handelt van de andere / de welche (gelÿck het 
Mileſiſche ſpꝛeeck ⸗ woordt haudt ) mepnen dat 
geen * menſche en behoort plaetſe bp hen te 

en, 
16 ck betrauwe dat ick daor defe verghelyc⸗ Edine 

kinghe der ouder Monickerie / met De nieuwe nickerie is 
ghedaen hebbe dat ick wilde / te weten / Dat het oock at wat / 
Daer dao? openbaer wordt Dat onfe Cappaerts Dat lo9 Mest 
onrechte het erempel der ouder Ghemepnte paar aenges 
vooz wenden / om haer orden ende profeſſie te bez nome te fou: 
ſchermen. Want zy fijn wan Die aude Monicken de welcke 
3aa wijt verfchepden / alsde Simmen wijt Ber: Berrerven 
fchepden {ijn van de menfchen. Hierentuſſchen aengewefen- 
bekenne ick / dat oock in de ude Wijfe Die Augu⸗ Woidte 
ſtinus beſchryft / Wel Wat ig dat mp niet feer en 
behaecht. Ick late mel toe /Dat zp in de uptwen⸗ 
dige oeffeningen Dier ſtrenger DBifcipline / niet 
en fijn fuperftitieug gheweeft : maerick ſegghe 
Dat zy niet en fijn von gheweeſt van dwaſe bez 
geerte / om andere verkeerdelyck nae te valghen. 
Het was luſtigh alle aertfche gaedtte verlaten / 
am van alle aertſche ſorghvuldigheydt vry te fijz 
nesmaer de ſorge ameen hupfgefin Godtſaligh⸗ 
lyck te regeeren/ is veel meer bp Godt gheacht/ 
Daer een hepligh hußſvader vry ban alle gheldt⸗ 
gierighepdt/ende eergierigGept/ ende andere bez 
geerlpekheden des vſeeſchs / alleenlijck voorge⸗ 
namen heeft om meen feecker roepinge Gode te 
Dienen, Wet is luſtigh Berre van ghemeynſchap 
Der menfchen in een eenfaem plaetfe te philafaz 
pheren : maer het en Betaemt de Chziftelijche 
fachtmaedighept niet / geljyck unt hact des men⸗ 
ſchelycken geſlachts / in een woeſthne ofte eene 
faem plaetſe te vlien / ende oock mede de wercken 
te verlaten, die de Heere vooꝛnemelyck geboden 
heeft. Of up ſchoon toelaten dat in Die orden 
ende profeſſie geen ander quaet ge weeft en Waz 
re / zo ig nochtans dit geen kleyn quaet ge weeft/ 
her welcke een boog ende onnut exempel in DE 
Gemepnte gebracht heeft, 
17 Sa laet ons nufien hoedanighe de beloften goebanig be 
ſijn / door de welche Be gPanicken deſes tydts in beloften dec 
Baer ogden treden, Cencerften/ devaijle zj wil: Amonicken 
fen eenen nieuwenende gedichten Godſdienſt inꝰ Een alghe⸗ 
ſtellen / am Gode daer daar te behagen: zaa Be? mepne wee 
flupte ick upt het gene dat ick baven gefent heb⸗ Mr EBorses 
be/dat alle het gene dat zu belagen / Godeeen belof⸗ 

grouwel ig, Ten anderen / dewyle zp ſulck een Ke wa 
wijfe des levens Dichten als hen belieft / fan: B'eecftes 

der aen te fien offe Godt daertoe roept / ofrejof Pe twesdee 
Godt fulckeen teven gaet acht: Daa ſegghe ick 
dat heteen lichtveerdich roeckelaos ende anges 
goglaft beftaen ig : want haer canfcientie et 
Geeft niet waerapfp vaar Godt mach fleunen £ — 
ende al wat upt den ghelaave niet enig / Dat is 

fande, Boven defen / dewÿle Mm hen ee — Derde, 
e 



Het IIII. 
fe Godſ dienften 
nickerie vervaet 

Cap. 13 y 

veele verkeerde nebe — 
verbinden Die heden in de 
zijn / ſoo ſegge dat zy niet Gode / maer den 

Benter. Bubbel ahehevlicht worden. Want iff dat DE 

Pia-106.37 B3ophjete heeft magen ſeggen / dat de Iſraeliten 

edeeden duyvelen ende nier Bode ge⸗ 

offert ebben / alleenitjck am dat zp den Waer” 
achtigen Sodſ dienft met anbeplige ceremonien 

pervalfeht hadden:wmacram en ſoudemẽ niet mo⸗ 
gen bat fetve (eggen van de Monicken / die met 
De happe eenen ſtrick van dupfent ſuperſtitien 

Een byfon ⸗ Bert (elven aen trecken? Nu hoedanich fijn hare 

bere weder? Beloften? Dp beloven Gode een eeuwige maeg⸗ 

leggige, deldcke kupf evt / gelöck of zpeerft met Bodt 
okbaerde: Cen verbant ghemaecht hadden dat hoſe (oude 
enchoudinge, pan den noat deg Gouwelijcr verloſſen. Spen 

konnen niet ſegghen dat zp defe belofte niet an? 

deren daen / dan betrouwende op Godts gez 

nades ‘want dewhle Chriſtus (elve verkondicht / 

dat het niet eenen vegelhycken gegeven wort / ſoo 

eu beraent het dns niet dat een pegelyck ſal bez 

trouwen dat hem die fanderltjche gave gegeven 

pn. Die ſulcke gaven hebben / die mogenſe ghe⸗ 

ocken: ende amet * en — es 

et vleeſch ghequelt worden / zoo 
Ee — vuen / door wiens kracht alleen 

zp niogen wederſtaen. Iſt dat zy niet en konnen 

wederftaen/ ſoo en moeten fp De remedie DIE hen 

*.Coj.7.5. aargeftelt wort niet verſmaden · Want 5p wor⸗ 
der daar een ontwyfelycke ſtemme tot bet hour 

welck gheroepen / Dien de gave der Kupfchept 

niet gegeven en wort. Ick naer e kupſcheydt / 

niet waer Daag Get Lichaem alleenlyck fupver 

van Gaererie bemaert wort Maer Waer door oac 

Bet herte ende geeft/ van alle onrepniggepdt bep 

blijft, Want Paulus en gebiedt met alleenlyck 

de uptmendige onkuyſcheydt / maer aack de inz 

Wendighe brandingtGe des herren te vlien. 2p 

w'eerftei fegghen : Ditig van alfao langen HDL alfmen 

Bede. mach ghedenchen / cen ghewoonte gheweeſt / 

dat de gene Die Gen ſelven Wilden geheel Gode 

begeven / aack kupfchepdt beloof den, Tek bez 

@nttwoojt, Fenne voorwaer Dat defe wyſe ACK van ou⸗ 

den túde aen gheweeſt ik / maer ick en bekken: 

ne niet Dat die eeuwe zoa vry gheweeſt is 

van alle fmette / datment foude moghen Loa? 

eerten vegelachten / al at te Dien EDE gefchiet 

ig/ ende metter thdt is oock de ongefeagelijche 

ſtrengicheyt in gecamen / die den genen Die bez 

idoft hadden / geen plaetfe gelaten en Wert am 

: teberouwen. Wet welche openbaer is upt de 

Epit.rr. Woorden Cppeiani / daer hp aldus ſpreeckt; Iſt 
Dat eenige maechden Gen ſelven upt der geloove 

ebben tor Cheiſtum begeven / Laetfe in reynig⸗ 

hept ende kupſcheyt fander eenige fabel volher⸗ 

Den. Haetfe alfa ſterck ende geftadigh den Laon 

haerder maechdelycke Kupfchepdt verwachten. 

Maer iſt datzp miet en Willen ofte nier En kan: 

nen valerden/zoa ifk beter dat 3p trouwen, dan 

Dat zp door haren Welluft in het bper vallen, 

Waert dat pemant nu wilde de belofte der kupſe⸗
 

Mat.19. 11. 

— — —— —— — — — 

et te en BNN OET Ee — 

heyt met fuiche redelyckheyt matigen / met wat | abe 

fafteringen en faude hpniet verfeheurt worden? 

Si (iin Sp Dan berre van De oude Wife afgewe⸗ 

ken/bdie niet alleenlyck geen matinghe nach verz 

gevinge tac en laten/ ift Dat pemandt zijn belofte 

nieten kan houden: maer agzdeelen aack (ander 

eenige ſchaemte / dat de fulcke/ift dat hp een wijf 

trauwende / onkupfchepdt ſchout / ſwaerlycker 

ze z,ineede, ſondicht / dan of hp door hoererie ziele ende Lig: 

fot perdebis haem beſmette. 
gingbe ban 18 IPaerzp blijven nac} daer bp/ ende arben: 

bebelofte den am te Beiuijfen dat ſulcke beloften aack ten 

— thde der Apoſtelen geweeſt zijn : am dat Pau⸗ 

Boeck; Fol.2z0, 
lus fepdt / dat de weduwen haer eerftetrauwe 
verfaeckten ende braecken / die eenmael tat den 
gemepnen Dienft aengenomen fijnde Mach tras 
den, Ick en verſaecke niet dat de weduwen die 
hen felven ende Garen dienſt der Ghemeynte bez die je 
laofden/aac mede beloofden eeuwelc ongetrout va: 
te blyven / niet dat zp daer eenigen Godſ dienſt v47 <7 
ftelden / gelyckmen daer na Geeft begonnen te 5, 
doen:maer om Dat zp fulcken dienft niet en kon⸗ ven. 
nen doen / als zp niet haers ſelfs / ende van bet 
jach des houwelycx uppen maren, Als zy dan 
der Ghemepnte defe belofte ghedaen hebbende / 
omme fagen nae eert nieu houwelijck/wat mag 
dat anders Dan de raepmge Godts Ban haren 
hals worpen? Soa en is Get dan geen wonder / 
dat Gp fepdt dat zp Doop ſulcke begeerten Chriſto 
wederfpannigh waren, Ende daer nae omde 
fake te verfwaren, fept hp dat zp niet alleenljck 
niet en doen het ghene dar zp der Gemepnte bez 
loofrhadden / maer oock He eerſte belafte die ſy 
ín den Doop ghedaen hadden / breecken endete 
niete maken: m welcke belofte aack vervaet is / 
dateen peghelck fal fijn beroepinghe volghen / 
ende daer im God dienen. Ten zp mogelijck dat 
pemant liever heeft dit te verſtaen / Dat zu ghe⸗ 
wek alle fchaemre berlozen hebbende / oock alle 
eerbaerheydt af leyden / ende Gen ſelven tat alle 
ongheregeltheydt begaven / daar haer oughe⸗ 
fchickt ende ongebanden leven / geen dinck min 
bewyſende / dan dat zy Ciziftelücke brouwer 
waren &: Deſe fin ende uptlegainghe behaecht 
mpfeer wel, Saa antwoordeñ Wp dan/dat de 
weduwen Die doe tot den Dienft der Bhemepnte 
aengenomen worden / hen felven defe candizie 
ap ſenden / Dat zy ouden eeuwelyck angetrauwt 
blijven : Bft Dat sp daet nae noch tra uden/ ſoo 
verftaen wp lichtelijck dat dan ghefchiedt ts dat 
Paulus fepde/te weren / Dat zp de fchaemte af⸗ 
gelepdt hebbende ongeregelder Worden / dan 
ger den Chꝛriſtelychen vzauwen betaemde. Ende 
dat fp alfoa niet alleenlhck gefondicht en hebben 
de trouwe brekende / Die fp der Ghemepute bez 
looft hadden: maer dat fp aack Han De gemeyn 
wet/ende gewoonte der Godtſaliger vrouwen / 
fijn af geweken. Maer ick ſegge ten eerften/dat 
p uiet anders belaoften Gebben onghetrout te 
lhven / Dan om dat het bauwelijc met over een 

en quam met den dienft welcken fp aen nanten 
ende dat fp hen niet verbonden en hebben niet te 
trauwen anders Dan ſoo verre De naat haerder: 
roepinge dat epfchte, Cen anderen ſegghe ick / 
dat fp niet alfaa en fijn verbanden gheweeft/ 
dat hethen niet aack dan beter en fp ghe weeft 
tetrauwen / dan door het vleeſch ghequelt te 
worden / ofte tot eenige onkunfchepdt te vallen. 
Cen derden ſegghe ick / dat Paulus fulck eene 
oude Der weduwen verordent / Die gemepnlijck 
bupten perijchelië: voornemeluijck / alg hy ghe⸗ 
biedt alleenljck Die Weduwen te verkieſen / die 
metecne houwelijck te breede gheweeſt hebben/ 1 Etat 5.5 
endenute vazen een bewijs haerder Kunfchendt 

geven hebben. Wyen mufpzijfen de belofte 
der cupfchept niet / anderg dan am dat ſy wordt 
verkeerdelyck voor eenen Godſ dienſt gheacht 
ende am dat fp lichtveerdelyck belooft wort van 
de gene Dien de macht niet gegebenen is om Geur 
ſelven te onthauden. 
19 Maer hoe heeftmen deſe plaetſe kannen me 3.nreve, 
trechentatde Ponnen, Wantde oude wedu⸗ trecuende de 
wen waren vertoren tot Diacaniffen / niet om Berns en 
Godt door fangen afte mummelingen Die fp niet ze weanwen 
en berfkaen/ te vermaecken / ende voort led: gij te rot ze Pane 
— maer el dat fp de eigen ſauden ven, 
de beſorginghe der armen dienen / ende met alle 

Bperichept, 



Cap.13e 
boericheptende neerftichept de wercken der lief? 

% a twoort / DE faecken te volbzengen. Apen beloofden niet 
— ongetrout te blven / am Gode daer mede eeni⸗ 
Tare daie gren dienſt te doen / dat sp haer felven onthielden 

ban Get houwelyck: maer allcenlijck om Dat zy 
alzo beter onverhindert en onbero mert Wark 
om haren dienſt te volbeengen. Cen laetſten / 
en deden zy deſe Belofte niet in't begin haerder 
janchept/nuch asch als haer leven nact midden 
in ſijn bleepen was/zan dat zp daer nae hadden 
maeten te late leeren tat wat val zu haer felven 
gebracht haddensmaer alg ſy nuſchenen bupten 
alte peryckel te fijne/ za hebben zp een heplige eñ 

Deſe inrede onſorgelcke belofte gedaen. Macer ap Dat ic die 
wor twee cerſte dingen late varen / ie ſegge Dat Get on⸗ 
ßzedaet OP geoorloft was dat eenige vꝛouwẽ aengeno men 
(prekere. WwWorden omeupfcheut te belooven cer ſat ſeſtich 
Cun. sal 4jaren out waren: dewyle de Apoſtel Paulus de 

eduwen van tſeſtich jaren alleenlijc tae laet / eñ 
de gene Die jonger ſijn / gebiedt te trouwen ende 
kinderen te baten. Daeromen can het niet ante 

ſchuldicht worden Dat Ban deſe tſeſtich jaren | 

ten eerſten twaelve / ende Daer nac twintich / 
ende Daer nae dertich jaren fijn afghecort ghe⸗ 
weeſt:ende het ig noch veel min te verdragẽ / dat 
ellendige meyſkens eer ſy om der groote jonck⸗ 
hept wille hebben konnen haer ſelven beken⸗ 
nen / ofte eenigſins beproevẽ / niet alleenlijc dao? 
bedroch ende ſiſten beweecht / maer oock door 
ghewelt ende dreyginghen bedwonghen woz: 
den / die vervloeckte ſtricken aen te trecken. 

tee brtofse Ack en Wilt niet lanck maken/ om de twee an⸗ 
bâ armoede Dere Beloften die de JRoninchen ende Nonnen 
ende geoog- Daenyte beſtriden / te weten /dat fp armoede ende 

facmbebte _gegoopfaemGepdt beloven. Ick fegge alleen: 
{ch dits Boven dat ſulcke beloften wet bele fu: 
perftirien vermengt fijn / gelij De ſaken te defen 
tijde geſtelt ſjn:ſo Schijnen fpaac gemaect te fijz 
ve/op datde gene Diefe belave/bepdeBodeft den 
menfchen beſpotten / maer op Dar tc nieten ſchij⸗ 
ne alle ftucken te booſelic te verfwaren eft graat 
te maken / faa falick met de gemepn Wederleg: 
ginge/die baven geftelt is / te veꝛede fijn. 

Ar Ick mepne Dat het nu genoech verclaert is / 
rege hoebanich de beloften fijn/ die behjaoslijck ende 
aen wozden Gode aengenaem fijn. Maer dewhle ſamtyts 
ban be ones De ongeleerde Ende bevreeſde canfcientien/ oock 
etser ais hen eenige belofte miſ haecht / ende te mifpzij: 
pocde con- fen is niet te min twyfelen vañ De verbindinghe 

centen ber Der belofte / ende Worden daer door ſwaerlyck 
nnden. gheguelt / dewijte ſy niet en dorven de belofte 

bzeecken die fp Gade belooft hebben / ende Wer 
erom vreeſen in ſwaerder fandete ballen / ift 
Dat ſp de belofte houden : faa moeten Wp hen 
Gier m te hulpe komen / op dat ſy mogen upt defe 

— fwaricheydt geraecken. Ende op dat ick t ee⸗ 
pingbe Bree nemale alte ſwaricheybt wech neme / foa ſegge 

bjagbe. ick dat alle beloften die niet behoorlyck noch 

rechten ſijn / ons behooren te niete te fijne/ gelijc 
(p bp Bod van geender weerde cn fijn, Want iſt 
Dat in menfchelpehe handelingen alleenlijck Die 
belaften ong verbindẽ / in de Welche de gene met 
Welcker wp handelen / ang Wil verbonden heb⸗ 
ben : fa is het tegen reden/dat Wp fauden Bode 
verbonden fijn am eenighe Dinghen te doen Die 
Godt van ons niet en epfcht : voornemelck 
dewyle onfe wercken niet anders recht en fijn 
dan als zp Gode behagen / ende die ghetupge: 

niffe der confcientie hebben dat zp Gode beha⸗ 
gen. Want dit blijft vaſt ende ontwyfelyck / 
al wat wijst den gelaobe nieten is / datis lande. 
Waer mede Paulus verftaet dateen werck met 
t\nyfelinge aengenamen / daeram beeckelijck 

| ig / om dat het gheloove De wortel aller goeder 

Bit zijn de 

Of de belof- 

Mom. 1423. 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
wercken is / door het welcke wy feker fijn dat sp 
Gode behagen. - Daerom dewÿſle eén Cheiften 
menfche niet em behoort pet aen te gaen/ andert 
dan met defe verſeeckertheyt / iſt Dat hp doozon- … 
wetenheyt eenieh werck lichtveerdic hlyck aen⸗ 
ghenomen heeft wWaerom en ſoude bp Lan die 
DWwalinge verloſt (ijkibe/ fulck werck niet later 
varen? Ende dewijle de onvodzfichtige beloften 
ſult fijn/ zo en is een menſche niet alleentije daer 
daag niet verbauden / maermaêtfe dock af bre⸗ 
hen, Eft boven deſen en fijn zy niet atleenlije nèt 
geacht voor het aenfchijn Gods/maerfijnaock 
grouwelyck / gelhyck baven beweſen is, Betis te. 
Vergeefs van eert onnoodige ſake ſanger te ha … 
delen. Dir eenige argument dunct wip overbloe⸗ 
dichlyck genoech te fijne anr He Bodtfalige cau- 
ſcientien geruft te maken eñ var alle ſwaricheyt 
te verloſſen: te Weten/dat alle wercken die niet 
eit kamen upt een ſupver fontepne/nach opt tat 
geen behoorſjc epnde gefchickt en fijn/van Bon 
verworpen worden /en alfa verwoꝛpen woꝛden / 
Dat hp ong niet min en verbiet Haer ín boost té 
gaen / dan te beginnen. Want Gier upt volcht dat 
‚de beloften Die upt dwalinge ofte ſuperſtitie bez 
looft (ijn / ban geender weerde bp B adt en fijn/ 
ende behooren Van ans verlaten te worden. 
21 So wie defe antwoorde fal weren / die fal oat metde voo: 
Daer mede konnen die beſchermen / die de Monic⸗ gaende ant- 

‚ kerie verlatende/cenige eerlijche nijfe van leven maleden bie 
aengaen, @p worden fwaerlek befchuldicht/ de ferve on vit 
Dat zy haer trouwe ende eedt/ ende dien bant / die lBek vefcbul- 
(ghelgehmen m het ghemepn ghelaoft) nieren Dedr worden 
kan ontbanden wogdert/ daer wiede zp Gade ef venae. 
der Gemepnte verbanden waren / af ghebroken broken rou- 
hebben, * Maer ick fegge dat daer geen bant gez, Der, bebben/ 
weeft en is / daer Godt af breecht datde menfche smonienerie 
opzicht, Boven defen/of Wp fchaan toelieten Dat zot een eer- 
3p fijn Verbanden ge weeft / doe zp God nier ken: Pre mante_ 
nende/in Dwalinge verwerret Waren : 30 ſegge vaerbegde” 
ick Dat zpnu/ alg zp door de kenniſſe der Waer: ben. 
hepdt verlicht fijn / ooch mede daag de ghenade * Ber felbee 
Thriſn vsp fijn, Aant ift dat Get crupce Cljzifkt fenverninge 
300 groote kracht heeft/ dat het ang berloft ban is, ve Tu; 
de vervlaechinge der Wet Godts / agen de welche ſtelucke bjp= 
wap verbandé warenshoe veel te meer falGetang Bars: 
van vreenide banden verloſſen / de welche niet * 
anders en fijn dan liſtighe wetten Des dupvels. 
Daerom de ghene Die Chriſtus met het licht 
fijns Euangelij beſchynt / die berlaft ende be vzijt 
Gp (ander twijfel van alle ſtrickẽ / die zp door ſu⸗ 
perſtitie aen getracken hadden. Hoewel zy heb: maer andere 
ben aac een ander befcherminge/te Weten / iſt Dat beſcher nio 
zy met beguaem en Waren am bupten hautuelijc A7 75 vatmë 
te blijven. Wanr ift Dat cen onmogelycke belafte „ergere ende 
ig cen feher verderf der Ziele/de welche De Heere Ber stelen 
il behouden ende niet verlagen hebben / zaa febaneigeke 
vofrhtdaer up Datmen niet en moet in fulchse Er phi Piee 
belofte blijven. Au / hoe onmogelijck Be belofte we vijven. 
der cupfchept zy den genen Die Defe fanderlijcae 
gaveniet en hebben / dat hebben wp boven gez 
leert : ende of ick fchaon ſweghe / (aa geeft het 
de bevindinge te kennen, Want het eñ is niet 
onbekent hoe vol onkupfchept bona alle Clao⸗ 
ſters ſjn. Ende ift dat eenige Clooſters ſchy⸗ 
nen eerbaerder dan de andere / ſo et FA fp noch⸗ 
tang daeram niet kupfch / om dat fp het quaet 
der onkupfchepdt Binnen verborghen houder. 
Dooꝛwaer aldug ſtraft Bodt wet grouwelje⸗ 
ke erempelen de ſtoutigheydt der meuſchen / alst 
fp haer ſwackheydt bergetende / teghen hact 
natuere dat begeeren / Dar en niet en is genes 

ven:ende de middelen die Bod hen in de hant gez 

geven heeft / berachtende / betrouwen dat fis 
dao? hartneckige Wederfpannighepdt/ rr De 

teckte 



Cap. r4, Het 1E LT. 
Heckte der oncuyſcheyt overwinnen. Mant hae 
ſullen was het anderg noemen dan hartneckig⸗ 
hep:/ ale gemant bermaent fijnde dat hein naa: 
digh is tetrouwen / ende Dat hein Get houwele 
taten temedie ghegeven wast / ſuͤlcke verma⸗ 

ninge niet alleenlyc ent veracht nach verſmaet / 
maer dwinght hein ſelben oock met eenen eedt 

tat verachtinge des ſelbes. 

; Hek xiii, Capittel, ** 

Vande Sactamenten. Jd. 

CIB onfe gheloove te beveſtighen ende ver⸗ 
meet beb da: ercken / Gebben peen ander behülpſel 
Sittele,banz B'wweleft Det BErcondinge des Euangelij getik 
delende ban is/te weten in de Sactamenten / van dewelche 
ve Er het dus ſeer noodig is eenige feher leve te geven/ 
epe Omdat upé te leeren tat wat eynde fp ingteftelt 

zyn „ende hoenienſe nu moet gebeupeiten. Cen 
eerften/ / moetmen aenmerchen wat een Sacra⸗ 

mat bet ment zy. My dimckt dat Dit ſalcen eenvoudige 
Sacrament ende eygen beſchrh vinge ſijn / iſt dat wy ſegghen 
39. dat eert Sacrament ig een uptwendich teecken / 

Waer door de Heere De beloften ſynder goetwil⸗ 
ligheyt totons / im onfe conftientien werfegelt/ 
antdefWachheptanfeg gelaafs te verfterchien: 
en waer daag wp Wederom anfe lief de tat hem / 
en voor heim/en vaag de Engelen / ende voor de 

Een andere —— betupgen. Men mach oock anders 
befehzjome rorter befehry veñ wat een Dacranent 3pste we⸗ 
she · ten / iſt dat wp ſeggen / het is een getupgeniſſe der 

Godlycker genade tatans / dõoor eeñ uptwen⸗ 
Dich trechen beveſticht / met onderlinge betup⸗ 
ginge onſer liefde tat hem. Beyde defe befcijzij 
vingen fijn van de beſchryvinge Auguſtini / daer 
bpfept dat een Sacrament is cen ſienluck teec⸗ 
ken eens hepligen diner / ofte een fienlijche for⸗ 
me der onfienlijcher genade/ in den fin niet verz 
fchepden / maervercfarende de fake beter ende 
fekerlijcker, Want dewijle in Die copthept der 
beſchryvinge eenige duyſterheyt is / in De welc⸗ 
ke veele ongeleerde feylen / ſoo hebbe ich Den fin 
Willen met meer wooeden uptdrucken / am dat 
Dat Daer geent twyffelinge en faude Blijven. 
z, WOaeram de aude Leeraers dit woordt in dez 

tekeninge” febedupdinghe gerekt hebben / daten is 
des waozs. Mietdupfter, Want fa ‘wanneer de oude uptleg⸗ 

ger des Nieuwen Ceftaments / Geeft willen 
Dat Bziechfche woort Mifterion (Bar is / verbor⸗ 
gentgept) Aver ferren in Latyn / voornemelyck 
Daer van Godlijcke Dingen gelandelt Wat, fa 
beeft hpt avergefet met Dit naaa2dt Sacramen- 
tum. Alſoo fet hy Die plaetje aver tat De Ephe⸗ 

Ephef.r-9. fien : Om dat hyons ſoude bekent maken het 
dezer Sacrament zyns willens, Item / Iſt dat ghy 

nochtans ghehoort hebt van de bedieninge der 
genaden Godts / die mp ghegeven ig ac:t u / dat 
mpnaede openbaringhe is het Sacrament te 

“Col.1,:6. Kennen ghegeven. Ende tot de Coloffenfen:De 
berbosgenthept die Verborgen Was Laag eeu 
wert ende gheflachten/ maer nu geopenbaert is 
ſynen Deplighen / Ben welcken de Heere heeft 
willen den ruckdom deſes Sacraments te ken: 
nen geven. Item tot Cimotheum: Ditis een 
groot Sacrament der Gadfalighert/ dat Sadt 
is geapenbaert tu den vleeſche De Overferrer 
en beeft in ſulcke plaetfen Daer Gn Sacrament 
gheſtelt heeft / nier willen ſtellen verborghent⸗ 
bepi/am dat hy niet en ſaude ſchynen cen woort 
te gebruycken / dwelck De haoghent der fake niet 
genoegh unt en deuchte, Zaa Geeft hy Dan gez 
ſtelt Sacrament / poor Berborgenthept Ber jep: 
henligetende Godlicker dingen An defe bedup⸗ 
dige hebben de oude Leeraers der Gemennte / 

Ber eerſte 

Tim 2. 16. 

Edi 

Boeck, Fol. zát, 
Dit Woost Sacrament, dickmael gebruyckt. Ende 
bet is genoegh bekent / dat Daop ende achte 
mael/Die Wp Dacramenté noemen / bp de Gꝛiec⸗ 
ken Mytteria, dat is / verborgentheden / genaemt 
worden:ſo dat deſe iwwee moaogden/te Weten/Sa- 
cramentum „ ende Myſterion, even veele bedup⸗ 
den. Ende hier upt iſt gecamen / datmnen dit 
wanzdt aack gebrunckt beeft vooꝛ een teecken 
waer door haoge ende geeftelijche dingen vaa, Epiſt gogen geſtelt worden. Het welche oock Nugur Piſt. Sa ſtinus ergens te kennen geeft: het vare(feptijp) Marcel lanc te handelen van de verfchendenGept der tez lum. kenen / de welche alg fp hemelfche en geeſtelicke 
diugẽ aengaen / Sacramentẽ genoemt worden. * 3 Dt deſe beſchrhvinge die Wp geſteit hebben / Berctaring nerſtaen wp / Dat ninumermeer gheen Dacrae det 
ment en ts / anders dan daer Bas wooꝛt ende fchzúbinge. belofte voorgaet:maer dat het Sacrament meer !- Waercon waat gleljck een aenhanrk bp het waasdt ge: LA, SN, ſtelt / o dat het De belofte beveſtighe ende verfcz crament on: gele/jende ans eenichſnis fehevende vaft make ; fine belofte abelijck Godt voorſiet dat zy eerft onfer an\ue- maffen beng tenthept ende traechept / teñ anderen aack anſer — ſwacrkheyt noodich fijn: nochtans (om eygent⸗ 
ljt te ſpreken) niet fa (cer am zijn heylich woort 
te beveſtighen / als am ans in bet gheloove dact van te verſtercken. Want de waerheyt Gods is in haer ſelven vaſt ende ſeker genoegh / ende en can geen beter beveftinge hebben dan ban haer 
fetben, Maer dewyle anfe gheloove kleyn ende 
wackis / teu 5p dat het allefing verfterchit/ ende 
door alie middelen onderhouden worde / 300 Yot het terftant verflagen / twyfelachtigh / on 
geftadig/en vervalt. Endealfa veegt de barm⸗ 
hertige Deere hem felven daa? zijn ongemeren 
gaedertterenbept/nae de mate onfes verſtants/ 
fa dz het hem nieten verveelt / ons dic wy aertſch 
ſijnde / ende altdts ter aerde cruppende / ende it 
het vleeſch hangende / niet geeftelijer en hedene 
ken / nach aack begrijpen door deſe aertfehe an” 
derwyſingen ende leeringen tot hem te lepdenf 

‚Ende in het vleeſch ſelve eenen Spiegel der Beez 
ſtelycker Bingen voor te ſtellen.· ant wacrt 
‚dat wp fanderlichaem waren ( gelijck Chrnſo⸗ 
ſtomis fept ) zoo ſoude hnons deſe ſelbe dingen 
naeckt ende ſonder Lichaem geven. Maer iu / 
dewyle onſe zielen in onfe Wichaem woonen / 

geeft hn oũs onder fienlijche Dingen de Geer Hamiës ftetchie. tet Dat de natuere der dingen die ong Romil. so. in De Sacramenten baorgeftelt orden / fuiche d- Popus ‚ gaven heeft: maer om darfe val Sod tat defe bez lum. 
Dupdinge getekent fijn. 
4 Ende dit ig Darmen gemeynlyck zeydt / Dat … aat vit eert Dacrament is ghelegen in het woordt ende Loor een 
upt\werdigh teken, Waut by het woort/ mac: —— ten wp verſtaen niet een wao?t ſonder verſtant pars: HE, 
ende ſonder gelaave in geplaſen / dat alleenlijekk komen, maer 
daar het gelupt / ende ghelhck daar tooverſche wet dat het 
belefinghe faude macht Hebben om De teechenen Zirramens 

— — 

te hepligen: maer een waast het welche vercon — 
| Dicht zijnde/ans maect te verſtaen Wat Get ſien⸗ | 
liyck teecken bedupt. Daeroin eu iſt niet ander 
groote antheyligiughe der verborgentheyt ghe⸗ 
weeſt / dat in het Paufdam gefchtetig. Want 
zy hebben gemepnt dat het genoech was dat de 
refter de Waazden der conficratie mnmmel- 
def dewhle her volck Daer ſonder verftant verz 
wondert ſtaet. Jae zy hebben met vaar-genaz 
men raet Baer toe geſien / ep dat daer Lan geen 

‚deere tot het valck en quame : Want zp fpreecz 
‚hen afin Latyn bp het ongeleert volck. Daer 
na is de ſuperſtitie foo verre geconten/dat zy gez 
looft hebben dar De conſecratie met en moeſte 
anders Dan met heeſche mummelinghe ghedaen 

Dr Aarden 



Cap. 14: | 
worden / ſoo dat zp ban weynigen gehoort wor⸗ 

de. Maer Auguſtinus ſpreeckt veel anders van 
Jowil.in het Daccamentael woort: Laet / fept bp/ het 
Oane 13. Wodrt comen tot het teecken / ende het wort een 

Sacrament. Want Waer dao heeft het Water 
zaa groote kracht / dat het lichaen ghenakende / 
bet herte waſcht / anders dan door het woordt: 
ende dat niet om dat het woort geſppoken wort/ 
maer am dat het gelooft wordt ? Want oock in 
Get Woost ſelve is Get doorgaende gelupt cen an⸗ 

omsto8. Der dinck dan de blijvende kracht. Dit is het 
woort deg gheloofs de welch Wp predicken / ſept 

etos. 15.9, Paulus. Waer upt in de Handelingen der Apo⸗ 
—— ſtelen geſeyt wort: Dooꝛ het gelaave laet her⸗ 

Ede Pe ten reynigende. Ende Petrus ſeyt: Alfa maect 
ong oock de Doop falich/ de welche is niet een 
af wiſſchinghe der anrepuichepdt des vleeſchs / 
maer cent vraginge der goeder canfcientie. Dit 
ig dan Get \maaat des geloofs / D'welckt we pre⸗ 
dricken Dooe het welche fonder twijfel de 
Daap gheheplicht wordt / ap dat hpmach rens , 

Mout.ro,1ze migen. Dier fiet ghy dat het Waopt moet gepre⸗ 
Dicht waden / op dat het geloove Daer pt kas 

me, Ende wp en hebben nier ſeer te arbepden om 
pit te bewijfen/\ant het is apenbaer Wat Chꝛi⸗ 

{tus gedaen heeft / at hp ons gheboden heeft 
te doen / Wat de Apoſtelen nae ghevolcht zijn / 
ende wat de eerfte ende fiber Ghemeynte ans 
derhouden heeft, Jae het is van den beginne 
Der werelt aen bekendt/ (aa wanneer Godt den 

… hepligen Daderen eenich teechen voorgheſtelt 

heeft / dat aack een onderfchepdelche bant der 
leere Daer bp gheweeſt zy / fander de welche onſe 

(tunen fauden door het ydel aenſchauwen ver⸗ 

ſtagen worden. Daerom als wp hooren Van 

het Sacran entael woort melden / za moeten wy 
dat verſtaen van de belofte / de welcke Daag de 
Klaer flemme des Dienaers ghepsedickt zynde / 
het voſck gelijck metter handt leydt / tot het geez 

Ee daer toe het teecken ftrecht ende ons bez 
eeght. 

egen be 5 Ien moet oock die niet hooren / die arbep⸗ 
gene) Dieet Den am hier tegen te ſtryden mer cen argun ent 
Babe belof, dewelck meer ſcherpſinnigh dan flerchis. Sy 

tenifTe foees (eggen : Op weten Dat het woort Gods / d welt 

en re vaar de Sacramenten gaet / is de waerachtighe 
geechen te wille Gods ofte wyen wetent niet Iſt Dat Wp 
fchepden. 7Wweten / ſoo en leeren wy uyt den Sacramente 

Dat vp daer nae ontfangen / niet nieus, Iſt dat 
ap ’t niet en wetẽ / ſo en falt ons hetDacrament 
niet leeren mies gantſche kracht in het woort 
gelegen ts. Defe fulten met corte deſe antwoorde 
Hebben: De zegelen die aen Placaten Bullen / 
Eaters / ende andere opene brieven gehangen 

worden / in Gaer ſelven alleen aengheſien / en zyn 

niet / ende fauden te vergeefs Daer aen gehangen 
zn / ware in dat pergamtent Daer aen zy han: 

gen miet ghefclhzeven : maer daeramen beveſti⸗ 

gen noch verſegelen ſy niet te min het geene dat 
deſchreven is / als zp aen De geſchreven Chaters 

gelangen worden, Zpen connen niet raen.en 

Dat wp defe gelyckeniſſe van nieus gedicht heb: 
ben / dewyle Paulus ſelve die ghebrũnckt heeft/ 
Daer hy de Beſnydinge eenen Zegelnaemt:dact 

| hy voorgenomen Geeft te bewſen datde Be⸗ 
ſndinghe niet en Was Abraham tot rechtveer⸗ 

Korn, s. 1e 

Dichept gegeven / maer tet een Berzegelinge Des, 
verbonts / daar des welches gelaave hy te voo⸗ 
ren gerechtveerdicht was. Ende ick bidde u / 
waeromme ſoude Dat vemant ergeren / Dat un, 
leeren Dat de beloften doorde Sãcranientẽ ver⸗ 
zegelt worden / dewijle oock onder De beluften/ / 
been door D'ander bebeſticht wordt? Want hoe 
een pegelycke belofte openbaerder is / fa vrelte | 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
bequamer ig fp am het gelaove te beveſtigen ef —_ 
verſtercken 2u de Sacramenten — — — 
klaer beloften mede: ende hebben baven Get Bul Benen ri 
wooꝛt fonderlinge dit/ te weten / Dat zu ang de bergefeger ⸗ 
beloften levendiglje gelijck in cen tafel gefchute HAS: Loos 
dert/ voor oogen flellen, Endedat anderfchept pe eon: 

‚Dat tuſſchen de Sacramenten ende zegelen van ben die onz 
Placaten oftechaters is / het welche Gier pleegt 3" elcke 
tegen gewozpen te worden / en moet ons niet moos gtje 
beroeren / te weten / dewijle beyde de Sacramen⸗ ſehievẽ ſon. 
ten ende ſulcke Zeghelen in Lichan elycke din⸗ 
ghen deſer werelt / ghelegen zyn / Dát de Dacraz 

‚menten niet en konnen gheuoechſaem zyn om 
De Geefteljehe ende ceuYuige beloften Godes te 
berfegelen / ghelyck de Zegelen pleghen aen 
der Peincen mandaten van tdtlycke ende Verz 
ganckelycke Dingente hanghen/ am Diete bere 
ſegelen. Wanteen gheloovichh menfche / als 
hem de Sacramenten vaar aogen zjn / faa en 

‚blĳft hp niet in dien Vleefcheljeken Spiegel 
Maerig nae De over-cen-hontinge des dichae 
melycken teeckens / met het geene Dat daer bez 
teechent wordt / daor Godtfaiighe aenmerckin⸗ 
ghe ep-klinnnende tot de Geeftelijche verbor⸗ 
genthept des Dacraments, 
16 Ende dewyle de Meere fijne beloften noemt Ser s. 1E 
verbonden / ende de Sacramenten / berbontg nde 75. 9 
‘teechenen ; Zaa cammen Lan de verbonden Tot dien 
der menſchen een gelgekeniffebp brengen, De tende wor⸗ 
oude hadden de Wife tot beveftighen Gaerder Bent SDE 
verbanden /dat zp cen Seughe flachteden, Wat vonts vepsr 
ſoude een geflathte feuge gemaecht hebben / wa⸗ bever. 
ren de woorden des Derbonts niet daer bu? Fa 
‚waren Die woordẽ niet daer boog gegaen? want 
Daer worden dickmael feugen geflachtet fander 
eenige in wendige ofte hooghe Berborgenthent. 
War ift in hem ſelven Datmen de rechter handt 
geeft/afte Daer in flact Deijle Diefunael De vpe 
anden in malcanders handt ſlaen om quaette 
doen? Daer alg de woorden deg verbants zyn 
aa? gegaen / ſoo worden Lvaozwaer Doos ſulcke 
tekenen De conditien des verbonts beveftigt/ 
hoewel zy eerft zijn Dao? waarden bedacht ghe⸗ 
maeckt ende Verogdent, Soo fijn dan de Sactas 
menten aeffeningen daa? de welcke het geloove 
des woortsGods ons verfchert ende bevefticht 
wort. Ende dewyle wp lichamelyck dat is / met 
den vleeſche) becleet zyn faa worden zp onder 
lichamelycke Bingen vertoont:op dat zp ons al⸗ 
| fa nae onfe ſwacke verftant onderwyſen / enLe 
alg kinderen daar des Schoolmeeſters handt 
lepden, Hierom noemt Auguſtinus het Sacra⸗ In ToannE 
ment cen ſienlyck woort: om dat het De beloften Hom 80. 
Godts als in een tafel tevendichlijck voor oo⸗ jb. zj o.con- 
gen ſtelt. Men mach aock andere gelyckeniſſen a Fau 
bp brenghen / daag de welche de Sacramenten aam, 
klaerlycker beteechent waarden: gelyck / waert 
dat my de Sacramenten noͤemdeñ pilaren onz 
tes geloofs. Want gelyck een huus wel op fijn 
fondament fEact en ruft / maer nochtans ſterc⸗ 
kelcker beveſtight wordt / door de pilaren die 
daer ondergeftelt worden: alſo ſtaet het geloove 
ap Get wooꝛt Gods / gelijck ap fijn fondament / 
maer als de Sacramenten daer toe comen / ſoo 
ſteunt het Daer op noch vaftelijcher „gbelen — 
pilaren, Ofte als wo ſeggen / dat de Sacramten: pen ata pe 
ten zjin Dpiegelen / in de welcke Sup Den ryck⸗ tacen ende 
dam der genade Godts / welcke hy ons ſchenct / piegelen. 
magen aenmerchen, Want ghelyck nu vaags 
fent is) Gp apenbaert daer hem ſelven / zoo verre 
Yup hem Bao? anfe plamphept ende grovicheydt 
kannen bekeren /ende betunght ſyn goetwil⸗ 
lichent ende liefde tat aps Daer daag klaerlijcher 
dan daag fijn woort. je 

7 ZE 
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Cap. £4. 
och en 7 Zpertargimenteren oock niet beguamelijck 

punts) genaech / ale ſy willen feggen / dat de Sacra⸗ 

bommen Menten nieten zijn ghetupgeniffen der genade 
ben Bodioos Sodts / om dar 5p oock den Godtlooſen ghegez 

fen uorgber pen wopden Die nochtans daer doop niet temeer 

gepcht Wor op gemoeten dat Bad hen genadiger is maer haz 
evenwel fn Ten eer ſwaerder verdoemeniffe. Want na dit 

sn getupdes argument ſoude aack het Euangelium geen gez 

— tuyigeniffe ber genade Gods zyñ / dewyle het 
Gog. vain beelen gehaart/ende verfmaet wordt: noch 

Ehziftug aack felve en faude de genade Godts 
niet betungen / dewle hp van velen gefien ende 
Bekent was vnder dewelcke niet vele hem aen: 
genomen hebben. Dit felve machmen oock in 
Bulten en Placcaten ſien:waut hoewel het vole 
Weet dat de zegel ig Ban den Preince ghecomen / 

am Bind ille te verſegelen / zo wort hp noch⸗ 

tang ban den meeſten Deele veracht en beſpot: 
andere en vragen niet daer naf gelijck of bp hen 

niet aen en ginge/andere lafteren ende vervloec⸗ 
Ken hem: Zaa dat de Vergelijchinge Die ich boz 

ven geftelt hebbe / ans behoort meer ende meer 
te bebhagen/ dewijle bepde Die ſaecken fa wel az 
ger een komen, voo iſt dan ſeker dat de Heere 
ons doo? zijn oogt / ende door de Sactamen: 
ten ſjn barmhertigheydten het verbant fijnder 

nave miet en GENADE Vaas ſtelt:maer en wort niet gevaet an: 

bord: dan ders Dan ban de gene Die het woort ende de Sa⸗ 
alleen ban _ cramenten/met een ſeker gheloove antfanghen: 
— ghelyck Chriſtus eenen veghelycken is van den 

Dader tat falighept voorgeſtelt: maer nochtans 

Weleke ge⸗ 

nomen· 

F F —* — — —— 
s Auguſtinus dit heeft willen Op een plaet⸗ 

Edas fete kennen geven / ſoo heefthp gefept : Dat de 
cracht des woorts woot in het Sacrament vooꝛ 

geftelt: niet om dat het gefproken/ mar om dat 
get gelaaft Wot, Dacrontalg Paulus tat de 
gelaanige ſpreeckt / zoo handelt hp alſoo van de 

acramenten/ dat hp de gemepnfchap Chꝛiſti 
Sal;.27. Daerinbeflupt: ghelyck als hp sept: Ghpalle 
te Co} 12013 Die in Chriſtoͤ gedaapt zyt / hebt Chriſtum aen: 

gedaen, Item op cen ander plactfe: Wy alle zijn 
een lichaem ende een Geeft / Die Wp in Chꝛiſto 
gedoopt zjn, Ende als hp van het verkeerde 
geb2upe derDacramenten fpreeckt/zo en ſchruft 
bp dien niet meer toe Dan den onnutten ende 
pdelen figueren : Waer mede hp te kennen 
geeft. / hacwel de Godtlooſe ende Gppacriten 
door haer booſe verdraeytheyt / het werck ende 
De veůcht der Godtlycker ghenade in de Sacra⸗ 
menten feer verdrucken ofte berdupfteren / ofte 
verhinderen / datnochtans daer daor de Sa⸗ 
tramenten niet verhindert en Worden / Wan: 
neer ende zo dickmael alg het Gode belieft / een 
Waerachtich getupgeniffe van de gemepnfchap 
Ehziftite bꝛengen / nach aack de Geeft Godts 
Dat felve voor te ſtellen ende te volbrenghen / dat 
de Scramenten belooven. Zaa beflupten wy 
dan/ dat de Sacramenten waerachtichlyc ghe⸗ 
naemt worden ghetuygeniſſen det ghenaden 
Gods / ende als ceuighe zegelen der goetwillig⸗ 
hept Gods tot ans / ende dat zp ons die verſege⸗ 
ſende / alſas onſe geloove onderhauden / voeden / 
verſterckende ende vermeeren. De redenen die 
ſommighe plegen teghen Dit ghevoelen voort te 

Het IIII. 

Tegenwo ꝛengeũ Die zijn veel te licht ende ſwack. Ap 
vinge tegen ſeggen datonſe gelaave nieten can beter wor⸗ 
Dete fpzeuc- dem iſt Dat Get goetië : Want heten is / ſeggen 
ke, 3p/ geen gelavef tert zy dar het onbe wegeltjc/en: 

de fterckelijcht / ende anverfchepdelijck ap De | 
baembertichept Godts fleunt. Maer het wa⸗ 
re Dent defen beter dat zp mer De Apoftelen ba: | 
den / dat de Deere haer gelaave Vermeerde/ dan 
Dat zp ſorgelooſeljck ſulcke volmaecktheydt 

Lut.i7. 5. 

Boeck, 
des gheloofs voorzwenden / die tapt geen men⸗ 
fche Bercregen en heeft / noch aack pemandten 
ſal vercryghen in Ditteen. Haetfe autwoor⸗ Buidzoogts 
den Wat gheloove zp mepnen dat die haddef 
diezepde Ick ghelaave deere f camt mijns Marc.q⸗ a 
der angelaavighepdtte hulpe: Want dat gez 
loove was oock goet / dewelck eenichfing bez 
gonnen was / ende cande beter worden / foa 
de angeloobighepdt wech ghenamen werdt. 
daer zp en worden mer gheen beter argue 
ment dan met haer epghen canfcientie over⸗ 
wonnen. Want iſt dat fp hen felven bekennen 
Sondaers te zijne ( het welche zy geenfing en 
kannen verloochenen) zoo moeten 3p dat ſelve 
Det onvolmaecktheyt haers geloofs tae fchzijz 

8 Maer zy ſegghen; Philippus heeft den Caz Melg, 637 
mettinge geantwaogt Datmen hem machte dag: woringe, 
pen / waert dat hp van gantfcher herten geloof: 
De, Ende wat plactfe faude De beveftinge des 
Daops daer hebben / daer het ghelaave dat 
gantfche lherte vervult 4 Wederom vraghe ick t-Vatbaoost 
hen / of zy niet en ghevoelen dat het meefte Deel 
haers herten fander gelaaveig / of zp niet alte 
dage meuwen wafdamen bekennenteEen Hep⸗ 
denfche menfche heeft gheraemt dat hp leerende 
out wert, Za fijn dan Wp Chꝛiſtenẽ meer dan ele 
tendich/ift dar wap aut Worden (ander pet te leez 
ten / Daer ons Belaave behaagt te allen tijbe te 
Waffen/tat dat het opgewãaſſẽ zy tateenen Lal Epheſ.a. 14 
Waffenen man, Daerom en is upt gantfcher 
herten gelooven / in die plaetfe/niet balmaecktez 
ek Cheiſto gelaaven/ maer alleenlijc hem van 
herten ende met angGebepnfde Gheeft aen nez ? 
men/ niet ſadt daer van fijn maer met vyerighe 
begeerte nae hem hongerenende dorſten / ende 
tat hem ſuchten. Dit ig de mijfe der Schꝛifture / 
dat zp dat noemt van gantfcher herten te ghe⸗ 
fchien / dat ongevepnfdelijcht ende vperichſyck p 
ghefchiet, She hck in de piaetzen: Gek hadde de! 
ũ gheſocht meralle mjn herte. Ick fal u met ende 138,15 
gautfcher herten belyden / en Diergelijcke plaet⸗ 
fen. Shelyck mederam daer hp de gevepnfde Dfatr:. 3. 
en bedriegers befchelt/zaa pleecht hp hen te verz T 
wyiyten dat zp een dobbel herte hebben, Boven — 
deſen ſeggen zy: iſt dat het Geloove door de Daz 
cramenten vermeert wort / ſo ie de hepligeBeeft 
te vergeefs gegeven / wiens kracht ende werck 
is het geloove beginnen / verſtercken en voleyn⸗ 
digen. Ick bekeñne wel dat het Belaave ig ey⸗ Vatwooste 
gentlyck ende gantfchelijc het werck des hepliz 
ghen Gheeſts? ende Dat wp Ban hem verlicht 
3 nde/ Gade ende de fchatten fijnder mildichept 
bekennen: ende Dat (ander Bet licht det Geeft * amat haf 
anfe berftant za blint is / dat het geen Dincken geloote gez 
can verſtaen / ende zoo plamp dat het niet van LP! worde 
Geefteljehe dingen en can geriecht, IPaer vaag Bei Dr 
een weldaet Gods die zy pſen / aenmercken bebefticht 
wperdzie, Want ten eerften leert ende ander: Ende ber- 
wyſt de Deere ons met fijn moast: Cenanderen Metrberr te, 
bevefticht hp't ons met Sacramenten: ten laet: en nd mel 
flen verlicht hn onſe herten daar Get licht deg eenige bepa 
hepligen Geeſts / en maeckt den woorde en den HMeldcke 
Sacramenten taeganckin Get herte / de welcke — 
anders niet voorder en ſouden dan inde ooren ien/ nochoo⸗ 
ende oogen komen / ende en ſauden Get in wendi⸗ Biet alfo der 
geniet vacreit noch Bewegen, Dan 
9 *Daeram wil ick de Leſers vermaent heb: 
ben / dat ic Den dienft am het gelaove te verftercz 
ken ende vermeeren / niet alfaa den Sacramen⸗ nie: en carve 
ten toe en ſchryve (Get welche ic boven genoech nanghen ats 
met clare woorden uptgedzucht hebbe) ghelijch De mer du 
of ick mepnde Dat daer altijdee/ ick en weet niet SE werck 
wat verborgen — 5 Ware ; Waer — F geugeens 

Eol.242, 

2. Antwooꝛt 
berklarende 
be plaecfe 
au Lucas 

ten eenich= 
fins toe abe. 
fchzeben/bat 
dit alterhael 



Cap. 14 

Tegenwor 
inge / hans 
enbe aen de 
tide. 

cutwoort. 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
wt haer ſelven ſouden kennen hèt gelave Haar 
Beren ende verſtercken: maer out Bat fp van den 
Deere zijn ingeftelt om tot verfterchinghe ende 
vermeeringe des gelaof Stediencn. Maer dan 
Doen sp cerſt Garen Dienft te rechte / als de geeft 
die in wendighe meefter daer bp kamt: DAO: des 
welckes cracht alleen anfe herten doordrongen / 
nde onſe geſintheden beweecht Warden / ende 
c Sacramenten toeganck in het herte gekry⸗ 

gen. Waer den Beert niet en is/ Daer ent kannen 
de Sacramenten niet meer doen in onfe herten/ 
dan ghelck oft de Sanne in der blimden aagen | 
ſchene / ofte een ſtemme det dooven oorzen ſloe⸗ 
qe. Soa make ick Dan dit onderſcheyt tuſſchen 
den Geeft ende de Sacramenten / dar be kracht 
Des werer bp den Gijeeft zp / ende dat de Da: 
cramenten als Inſtruneuten alleeutjek fulck 
eenen Dienft hebben die fander de werckinghe 
des geeft pdel ende onnut zp: maer deel crachts 
hebbe f alsde Gheeſt in Ger herte mercht. Pu 
ig Get klaer hae cen Godtſaligh herte nae Dit 
ghevoelen in het gheloove doop de Sacranen⸗ 
ten gheſterckt wordt: Teweten / gelyck de oo⸗ 
gen fien door de klaerheyt Der Sanne / ende de 
gazen heozen doop het gelup: der ſtenme. De 
agen en ſouden doo? gheen licht ſien / ten ware 
Dat ſpeen ſcherpicheyt des geſichts in hen had⸗ 
den / waer Doa, fp van felf verlicht wordem:en⸗ 
De De ooren fauden te vergeefs metter ſtemmen 
geflagen worden / Waren fp niet beguaem ghe⸗ 
maeckt am te hooren. u/ft dat het waerach⸗ 
tigh 18 (gelijck het ons behoort ontwyfelyck te 
3hne)te weten/ dat het werck des Geeſts im an: 
fe herten is om het ghelaove te ontfanghen/op- 
houden / voeden ende verfterchen: gelyck het gez 
ſichte in onſe aaghen maeckte dat Wp het licht 
ſien / ende het geljaaz in onſe ooren / dat Wp De 
ftenume berftaen : zoo volcht vaer upt dit bepde/ 
te weten / Dat de Sacramenten niet een hap? 
voordeels en doen fander de cracht deg heyligen 
Geceſts: ende dat ſy dies niecte min in Die herz 
ten / die nu van Dier meeſter / te weten Van den 
heyligen geeſt onderweſen zjn, Ger gelove ſterc⸗ 
ker en meerder maken, Dit onderſcheyt is daer 
alleen / dat anfe ooren ende ooghen natuerlycke 
macht hebber am re hooren ende ſien: maer Dat 
Chꝛiſtus dat felve boven de mate der natuere 
Daag ſonderlycke genade in anſe herten werckt. 
ro Hier mede worden oock De tegenworpin⸗ 
gen / daor de welcke ſommige benaut ziyn / te nez 
der geleyt / te weten / dat ſy ſeggen: Iſt dat wu 
den creatueren te Weten Der watere / broode / eñ 
wiyne in de Dacrantenten)den waſdomende de 
Berfterchinge deg gelaafs toeſchryven / fo wort 
den Geeft Sods aurerhe gedaen de welcke bee 
hoorde alleen de auteur Daer van te zijne, Want 
pen benen:en hierentuſſchen dE hepligen geeft 
deſen lof niet dar hy het geloove verftercht enz 
de vermeert s jae wpfeggien eer Dat Dit ſelve 
verſtercken ende Vermeeren des geloofs de wele 
hp doet / net anders en is / dan daa fijn men: 
dige verlichtinge onſe herten Berepden ende Bez 
guaenumwaken/am Die beveftinghe ende verſterc⸗ 
kinge die in de Sacramenten voorgheſtelt wort / 
aen ge nemen. Iſt dat dit nach dupfterlijck gez 
ſproken ig/fo fal Get door deſe ghelyckeniſſe / de: 
welche ick fal bybrengen / geyeel klaer worden. 
Iſt dat ghy yeniant Wilt raden pet te doen / ſao 
fit ghy alle middelen bedencken maer door gp 
hem mengt vat uive gevoelen trecken ende by⸗ 
nae drinchen / op Dat hy uwen rade ghehoor⸗ 
ſaem zy· Maer het ts al verlooren / ten zy Dat hy 
dock ſcherpſinnigh zy / ende van goeden oordee⸗ 
le / opdat hr mach aenmercken wat in ze vez 

denen gelegen 3 2 Ten zy dock dat hyeenen 
leerlycken aert hebbe / ende berepdt zp amde 
leere te hooren:ten laetſten / ten zy dat ume trou⸗ 
‚ ween voorſichticheyt alfa B hen geacht 5p/ Dat 
‚bp daer Doo half beweeght worde om uwen 
| raet gehoorſaem te zijne, Want daer zijn veele 
hartnechige hoofden / Dienten nemmermeeren 

‚can met eenige redenen bupgen: ende Wanneer: 
men Ban de getrouwigheyt rwifelt / anneer 
de autaaitept verfmaet wort / ſa en carmen oock 
den genen Die leerlijc zijn / niet veel aen rader, 
Wederom daer alle defe Dingen zyn / daer ſullen 
fp vaorwaermaken-/ datde gene Dien ghy raet 
geeft/ ſal na uwen raet doen / den welcken hy 
anders ſoude beſpot hebben, Dit werckt oac de 
Geeft Gods in aRs:Wanr op Dat het waagt niet 

| te vergeef in de ooren come moch de Sacramg: 
ten in de aagen/ ſoo be\wift ho dat het Godt is/ 
Die Daer tat ane fpzeecht/hp verfacht de hardig⸗ 

‚herre tor de gehoorſaemhepyt dre het den woorde 
ſchuldigh ie: ſamma/hybrenght die wtwendige 
woorden ende Sacramenten Laude ooren tat 
in de ziele. Za opt dan onſe geloove door het 
wooꝛt ende de Sacramenten / beveſtigt / als daer 
dooꝛ de goede wille des hemelſchen Baders ons 
‚magt woor oogen geftelt/ door des welckes kens 
niſſe alle de vaftichept anfes gelaof & ffaet/ ende 
vermeerdert moer. Be geeft beveftigt het gelao⸗ 
ve / als Gude felve beveftinge des aarts en det 

Cu ten pjon 
pPoofte ghe⸗ 
bꝛocht. 

heyt ouſes herten ende beweeght en voeght het 

Bet beſumt / 
Dar bet ghe⸗ 
loube ber- 
ſterckt wo;d 
doort ’ 
busort ende 
Oacramens 
leu. 

Dacramenten/in onſe herten druckt eñ krachtig 
maect . Hierentuſſchen en can de Dader der ſich⸗ 
ten niet verhindert worden onſe herten Daag de 
Sacramenten als daag middelen te verlichten / 

| gelijc hy onſe lichameljche oogen verlicht Daag 
De raden der Sonne, 
rr Dat het untwendighe woort defe eyghen⸗ 
ſchap heeft / dar heeft de Heere geleert / als hp't 
in de parabel * noemt zaet. Want gelc een ſaet 
fa Bet in een woeſt en angeeeffent eynde des ac: 
hers valt / niet en can anders dan ſterven / maer 
iſt dat het in een wel geoeffent koorenvelt valt / 
fa draegt het avervlacdige vrucht. Alſo aack het 
waat Sodts / iſt dat het m eenigen hartnecki⸗ 
gen menfche valt/fa ver dort het gelyck af het in 
ten zant geworpen ware « maer ijk Dat het in een 
ziele valt Die doo? de hant des hepligen geeft bez 
arbent is / ſoo (al get feer vancijthaer weſen. Nu 
iſt dat het woort den zade gelijck is / waeramen 
ſauden up niet ſegghen dat Get geloove zijn bez 

gin / waf dam ende volmaecktheyt neemt UPE 
den woorde / ghelyck wy ſegghen / dat upt den 

zade Coorn ſprimt / opwaͤſt / ende tet rjpichepdt 
comt 2 Paulus verclaert het bepde ſeer Wel in 
verfchepden plaetſen. Want als hy de Coriuthẽ 
wil gedachtig maken/ hae krachtighljck Dodt 
daag hem gewrocht Heeft / faa roemt hy Dat hp 
den dienſt des Geeſts Heeft : even gelijck of De 
kracht des heplighen Geeſts onverſchendeljck 
bp zijn predikinge waer / am Get herte van bin⸗ 
nen te verlichten ende beweghen. Maer als hj 
opeen ander plaetſe wil leeren / Wat het waort 
in em ſelven vermach / als Get van de menſche 
gepredickt waet/faa vergelijcht hn de Diengers 
met Lant-bauwers/ vewelche haren arbepten⸗ 
de neerſtigheyt in de deffeninghe Des landts ge⸗ 
daenbebbende / nietmeer en honnen Daet toe 
doen Ende wat ſcude de ploeginge / zaepinge / 
ende natmakinghe voordeels Doen / waert Dat 

het ghene dat gheſent is / niet door de weldaet 
Gods de kracht tor den waſdam en ghelireget 
Zoo beflpt ho Ban dat de geene Die pſaut / ende 

| de genedie nat maeckt / nieten fjn/ maer DAE: 
| meu Bet gheheel moet Gade tsaeſchruven/ if big 

allee 

Dan de Hers 
meerderinge 
des geloofs 
Daoz De pze⸗ 
Dicatie beg 
woort S/bers 
eentcijt met 
Be kracht 
Des Ge geefla 
nochtans 
miet onder Cé 
bermenght / 
maer onder⸗ 
ſcheyden. 
Mat.13.4 

Luc.ðc.a5. 

. Coz.2.4. 
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Cap. Ig: 

Allée He waſdam geeft. Zoo bewyſen dan de 
Muaitelen deetachr dee Beert in haer predikiu⸗ 
gije/faa verze alle Bod als azdenttijche inſtru⸗ 
menten gebruyxcat / om ziju geefielijche genade 

te berelaren/ nachtaus maetmé dit onderfchept 

Het IIII Boeck. Fol,24 
dat zo Bant zyne Urygſſmechten zijntatfa Belien: 
nen up dock Daar nfe teechenen Dat Cheiſtus 
onſe Pzince ende Hooftman is / ende betupghen 
dat wp onder fijn banteren (Erden Hier tae gez 
ben fp aack geſyckeniſſen am de fake te klaerder 

weten fap dat wp gedachtigh zijn war de merz [te makenste weten / geiyck de Nomepnen maren 
Fetje in Gem ſelven vermach / ende wat Gode ep: 

gentluck tae komt. —— 

Se dlg ene oute ee gingen enfes ghelos at de Deer 
CAN it Barnier wegh neemt / als Wp her bez 

er sm ver froqoier der dinghem die Haar de Sacran enten 

seamen getooft waren /wil ech nemen. As Gp Want 
dots. Wan Be anfterelijchtept berooft / ſo fept Gp : Dat 
Den. zer. Bpiriet en verie van De vrucht des legens/ ende 

peutwiahlijch eve. Aar haaren wy hier? hadde 

Hie vecht canner Ade Die anfterffelijeklepr we⸗ 

der geven/dte Ge verlagen hadde 2 een; maer 

dat ie fo veel als af hy geſeyt hadde: Opdat bu 

jiereen poel betrouwen hebbe wan de anſterf⸗ 

feihcheyt /faa hp Ger teken nijnder betofte had⸗ 

De / foa loer hem dock dat ancnamen worden / 

wele he eenige Gape der anfterffelichepi/maci- 

@pbeivzstee fe geven: Op defe wije Daer Paulus de Ephe⸗ 

fien vermaent Dat zp ſouden gedencken Dar zy 

preenrte waren van De Teftamenten / ende Verz 

vreet van de gemepnfchap Aſraels / ende ſon⸗ 

ser God ende fartder Chriſto waren / (a eeft hy 

daer aac geſept / dat zp niet en zyn der beſndin⸗ 

ge deelachtig geweeſt Waer wiede Ip te KENNEN 

geeft; bat fp uptgeflaten waren van de belofte, 
Die Get reken der belofteniet ontfangen en Had: 

den. Voort / aengaende haer ander tegenwor⸗ 

pingefte weten / dat de eere Godts den creare: 

ren gegeven wort / alſmen hen ſoo graate kracht 

toeſchrhft / ende dat de eere Beds aldus faa veel 

— vernundert waat / hierop machten lichtelyck 

mes een eer antwoorden / dat in de creatueren geen cracht 

gemepue gee geſtelt en wort · à 
pekenffe Bad mivdelert en inffrwmenten gebrpcrt / Die Gp 
berdlaert. _ gaopfiet voazderijck te zyue / op dat atie Dine tot 

En wat 

5. Tegen⸗ 
Wworpinge. 

ban De Griecken daag de hleedinge anderfchen: - | 
den ; gelijck te Faame de Staten Van malkans - | 
deren anderfchepden waren / een pegelyck daoz — 
zjn teken / te weten / de Raetſheeren Ban de Lid. 
ders door De purper ende vande ſchoen; weder⸗ 
am de Nidders van het gemepn volck / dooe dert 
rinck: alfa dragen wp oock onſe teeckenen door 
de welche wp Gan de onheylighe anderſcheyden 
worden. Maer unt het geene Dat voorſeyt ief t. Anttsoo 
is hlaer genoegh/ Dat de oude Leeraers Die den 19 Shenoms 
naentSacramenc , Ben teechenen ghegeven heb sraringe ve 
ben/niet aengeften en hebben/ Goe dit Woort bp moore, 
de Kattmfche Scheyvers gebeuptkt wert: maer: 
dat zy / nae dat het hen nut dachte) Defe nieuwe. 
bedundinghe daer toe ghedicht hebben : waer: 
mede Get flechtelijck Geplighe teeckenen fandt. 
bedupden, Iſt dat Wp wilen feherpfinnichtjck 
hooger anderfoechken/ ſoo mochten zp fch unert 
deſeñ naem Sacrament , met fulche over-een-haz 
minge tot deſe bedupdinge getrocken te hebben f 
gelyck zy het Waart Geloove,tat die bedupdinge/ 
m De Weiche Get nu gebrupcht worr / getrocken 
hebben, Want hoewel Geloove, beteechent de. 
waerachtighepdt in het volbrenghen der belaf= 
ten / foo hebben zp nochtans de ſekerheyt / afte 
Dat ſeker betrauwen / dwelckmen van Die waer⸗ 
achtighept heeft / Selsore genaemt.Op defe wij: 
fe/haevaci de Krüchf-eedt / De welcke in Latijn 
wort Sacramentum genoemt / den krjehf-knechz 
ten toe komt / waer door zy hen felven tot den 
Vepfer begeven: faa Gebben zp hem den Yepfer 

geen c: ſelve toe geſchreven / ende Daer mede een teecken 
ip ſeggen alleenſhck dit / dat bebupt/Waer door deltepſer de crijchf-knechten 

aen neemt, Want de Heere belooft ons daag de 
Satramenten/dat hp ons faltoteen God/ ende 

fijnere Diene de whle hy De ipeere ende Meeſter wip hem tateen Balck zn. Maer wp laten fulcz ban oe (al 
gveralis. Dacram gelijck gp door broot ende | he ſcherpſinnicheden Baren: dewyle ick mepne telfa, 
ander fpfe onfe lichau en vaer: geljek bpdaa? | genoeci met klare argumenten beweſen te heb⸗ 
de Senne de Werelt verlicht / gelyc Ip door het Ber / dat De oude Keeraers niet anders aenghe⸗ 
per de Warne geeft + cude nochtans noch | fien en hebben / dan dat zp wilden te kennen gez 
beoot/noch ſonne noch vper pet en zjn / anders 
dan zoa verre hy ons ſhnen zegen Daar deſe in⸗ 
ſtrimenten upt deelt : alfaa voet hpaack anje 
gheloove geeſtelyck daor de Sacrantenten / der 

Welcker cenige ampt is / ſyne beloften ons aa? 

gegen te ffelien/ja panden daer van te zijne. Eñ 
helſyck ans beraemtin andere creatueren / Die 

daaz de mudicheyt ende goederrierenhept Gods 
tot onſe gebzumek verogdent zyn / geen betrou⸗ 
wen te ſtellen / noch die ghelyck oozfaken onſes 
goets te verheffen noch pryſen:alſo en moet onz 
fe betrouwen aac niet in de Sacramentẽ ſtaen / 
noch be eere Gode hen toe geſchreven worden / 
maer onſe geloove ende belijdinge maet alle Din: 

gen achter latende / tot den Auteur der Sacra⸗ 
Tegenwor⸗ menten ende aller dinghen opgeheven worden. 

pingevande 13 Ten laetſten / dat ſomnuge een argument 
hene die de Maken upt den naem des Sacraments/ daten 
—— heeft geen vaſtigheyt. Zy ſeggen / hoewel het 
tet te zijn/ woort Sacramentum Veele bedundingen heeft / by 
—— de Latnſche ſchrybers / fa heeft het nochtans 
bloore ters alleenlyc een Bedupdinge die Ben teeckenen bez 
BENEN _faemt: re weten / die bedupoinge/ Daas de welche 

het dien ge\waanlijcken eed Betekent, welche de 
Erbafknechten den Keyſer daer / ale zp tat den 
Krygh aengenomen Warden. Want ghelyck 
Be nieuwe rygſknechten Daag Dien Krygſeed 
haer trouwe den Kepler beloven/ ende belijden 

ven / dat het tekenen Ggepliger ende geeftelijcher 
dingen waren, De gelpekeniffen Die zy Bibi: — 
gen van de Velt-teeckenen der krychf knechten) een invene, 
Die nemen Wp wel aen: maer wy ent konnen niet 
Wden/ dat zy het gene dat Get laetfte ende min= 
fte is in De Sacramenten) achten Get eerfte ende 
heteenighete zyne / datmen daer in behaagt te 
bekennen, Maer het eerfte is /dat zp onſen ahe⸗ 
loove bp Bodt dienen ende het laetſte is / dat zp 
onſe beljdinghe bp de menſchen betupghen. 
Jae deſe laetſte bediwdinghe / Gebbendieghe: + 
Igekeniffen haer plaetfe. Maer laet daer-en- 
tuſſchen die eerfte bedupdingGe blijven : Want 
anders en fanden de Dacramenten niet veel 
te bedupden hebben / maert dat zp niet Ber 
hulpfelen onſes gheloofs / ende aenBanchfelen 
Dee ee en Waren / tat Dit felve epnde verz 
agdent. 
14 Wederam moeten wy weten / dat gie: Seghen de 
tick defe de kracht erSacramenten vercorten / BAL DE 
ende haer ghebanpeh ganticheljch wech nemen! ese van 
alfaa aack Wederom ap D ander zyde ſammige behoostRo 
zyn / Die ick en weet nict wat verborgen hrathe ſchihten, 
ten den Sacramenten tae Dichten / van be weic⸗ 
ke mert nerghens en leeft Datfe Bodt hen gege⸗ 
ven Geeft. Ende Boo? deſe dwalinge worden de 
eenvoudige ende flet lite menfchen fo2geliich bez 
drogen / derwijle fp geleert wordẽe De gaut Gods 

S{ ig Ba 



ap. 14. 
daer te ſoecken / daer sp niet en honnen gheua n= 
den worden sert worden lancx fo neer af getracz 

— Geri ban God / ſo dat fp voor de waerheyut Gods / 

olies Sophiſten hebben met graate eendrachtighepdt 
csbande Geleert/ Dat de Sacramenten Der nieuwer Wet 
De (Dat is / bie nu onder de Chgiftenen ghebruyckt 
nieuwer worden) rechtveerdig maken/ert gewade geven/ 
et. zoo verre zy door geert dootſonde verhindert en 

worden. Het Ware qualck te ſeggen hae ſcha⸗ 
dele ende fenijnig Dit gevoelen zy/ ende Dat dieg 
te meer / om dat Get nu Beele eeuwen Tanck is / 
meeſt alamme met grooter fchade der Gemenn⸗ 
te aenghenamen/ende zijnen loop gehadt Geeft, 
Het is geheel cen dupveſſch gevoelen: Pant dez 
Wijte daer daag rechtueerdichepdt belaaft wordt 
fander ghelaave/ faa worden de stelen Daer doorz 
tot in het verderf gewazpen. Cen anderen/ Dez 
Wijte daer daag de oorſaken Ber rechtveerdichept 
inde Sacramenten ghefacht worden / faa wort 
het verſtant derellendiger menſchen Die Ban na⸗ 
sere Beel te (eer tot aertfche Dinghen ghenegen 
zijn / daar deſe ſuperſtitie verwerret ende geban- 
den / dat zy meer ap Get gefichte des lichamelger 
ken bincr/dan op Gad ruften, Dan welche twee 
Dingen het te wenſchen Ware) dat wyſe niet ſoo 
Wel bevanden en hadden / faa verre ift Dat het 
faude noodich fijn Die met Beele woorden te ber 
Wife. Wat is cen Sactament ghebriwckt fan: 

Ontwoozt, 

Van de uytwendighe middelen der: falicheyt, 
Sacramenten in de uptvercorene alleenlhc doen 
dat fp beteeckenen. Item daer hp Lan de Joden 
aldus ſpreeckt: Hoewel de Sacramenten allen De Bapuis 

euckel pdelhept aen nemen, Want de ſchaolſche gemenn Maren / fao en Waag nachtang de genaz parvulo- 
| De niet gemenn / de welche de kracht der Sacra: rum in 
menten is. Alſo is oock nu bet Badt der Weder⸗ Pal. 78. 
geboozte allen gemepn : maer de genade ſelve / 
Waer Daar de leden Chriſti met haer Hooft we⸗ 
dergheboren wozden / en ig niet allen gheinepn. 
Wederom ſcheryft hp op een ander plactfe aldus 
van Get Nachtmael des Weeren: Wy ontfangen 
aack heden De ftenlijche fpijfe: maer het Sacra⸗ 
ment is een ander Binck dan de kracht des Sa⸗ 
cramenig, Woe komt Get dat Beele tat haer ver⸗ 
doemeniſſe ontfangen het ghene dat zy ban den 
altaerontfangbhen 4 Want de bete des Weeren 
as Gude fenn / niet om Dat Gp pet quaets 
antfmck / maer om dat hp Die baos was / het 
goede qualijc antfimcir. Ende wepnich daerna/ 

In Ioan, 
amil,2 6, 

| Get Sacrament defer ſake / dat is / der cenichendt 
des lichaems ende des bloets Cheifti/ wordt in 
ſommige plaetſen alle daahe / ende im fanunige 
plaetſen op ſekere daghen in dietafel des Heeren 
berept: ende Lan Die tafel etent fanmige tat het 
teven / ende ſammighe tat de doet. Maẽr de fake 
ſelve de welche her Sacrament beteeckent/Wozt- 
allen den ghenen Die daer Han deelachtich moge 
Den/tot falichepdt / ende niemande tat verderf. 
Ende cen wepnich Daerte vooren hadde Bo gez 

der gheloove / anders dan een feex ſeker verderf | fept : Huen fal niet ſterven Die daer Lan fal eten/ 

Pmttwooyt. Der Geniepnte ? Want dewyle men upt De Dar 
cramenten geen dinc en moet anders verwach⸗ 
ten/dan ghelyck de belofte Mpdt/ende de belofte 
alfa wel de ongeloovige met den taan deeycht / 

alg sp den gheſoovighen ghenade voorſteſt: faa 
Warden Die bedraghen / die meynen dat hen pet 
meer daar de Sacramenten ghegheven wordt / 
dan dat hen Daas het waart Godts vooꝛgeſtelt / 
ende wan hert Door waerachtich geloove aengez 
namen wort. Waer upt aack een ander volcht / 
te weten / dat Get betrouwen der ſalichendt niet 
en ſtaet op de deelachtichept der Sacramenten / 
gelijck af De rechtveerdichmakinge Daer in gele⸗ 
gen ware: De welche in Chriſto alleen getegen 
is / ende alfa Yael doaz de vercondinge Des Euãan⸗ 
gelij / als daar de verſegelinghe der Sacramen⸗ 
ten/ons(gheljch Wp weten) gedeelt Wast ; ende 
Kan aack (ander de gerfegelimge der Sactamen: 
ten volcamten zijn, Saa feet waerachtich iſt / 

zede dat oock Auguſtinus ergens fchzijft/Dat de onz 
glt, ver. fienlijehe reyninghe kan fander ſienlyck teechen 
E. zjn £ ende wederom / dat het ſienſycke teechen 

kan fijn fander waerachtighe heplichmaktughe. 

yy. de Want demenfchen (gelijck de ſelve Auguſtinus 
uif‚ con Op een ander plaetfe ſpreeckt) doen Chriſtum 

Donat famtjdtgaen / (aa berre dat zp de Sacramen⸗ 
erg. ten antfanghen/ ſomtydts ſoo verre Dat zp ghe⸗ 

beplicht worden. Ende dit eerfte han den gacz 
denende booſen gemepn zijn « maer het lactfte 
kamtepgentljck den goeden ende Godtſaligen 
toe, 

tmBeves 15 Hier toe komt dat goedt onderfchepdt (foa 
anttwoozt fet wel verſtaen wort) dat Auguſtinus dickmael 
augus ſtelt tuffchen het Sacrament ende de ſaecke des 
onders Dacramentg, Want pen geeft niet alleenlyck 
eptmaect te Kennen dat de figuere ende De waerhepyt in het 
lichen bet Dacrament vervaet wordt / maer oack dat de 
Rane figuere ende waerhept niet alfo af malcanderen 
\Dasra- ghebonden en zijn,dat fp nieten fauden Kannen 
nis. efchepden worden:ende datmen als fp te ſamen 
| fijm/inaer althts het teecken van der fake ander: 

fchepden / ap dat Wp niet Get gene Dat dert eenen 
J toe komt / den anderen toe en ſchryven. Dan de 

verſchepdinghe ſpreeckt hy / alg hy ſepdt / dat de 

te weten / Dien de kracht deg Sacraments toe 
komt / ende niet alleenlijck bet fienljche Sacra⸗ 
ment: Die het in wendichlyckeet / ende niet Die 
bet uptwendichlyck eet : Die het met der herten 
eet/ ende niet die Getmet den tanden bijt, Wier 
hoortmen alamme Dat het Sacrament alfa van 
zjn waerhendt verſchepden wordt / daag de on⸗ 
weerdicheyt des ghenes die het nut / dat het niet 
anders en Blijft dan een pdel ende onnutte figu⸗ 
re, GE Dat gup wilt nieteen poel teecken (ander 
de Waergegt / maer de ſaecke mede met het teec⸗ 
ken hebben / ſos maet gijp het woort / dat daer in 
beſloten is/ alyaa met den gheloove aen nemen. 
Alſoo fult ghy zao groot voordeel Gebben uyt 
De Sacramenten / ghelyck gp daer daag 
Ben vaagtganckdaet/ in de ghemeynſchap 

Chriſt 
16 Iſt dat dit duyſter is om der kortheydt wil⸗ 
le/faa ſal ickt beeeder verclaren. Ick ſegghe dat 
Chꝛiſtus de materie ofte (ts het Dat pemandt Dit 
woordt Liever Geeft ) De ſubſtantie alter Sacra⸗ 
menten is: dewyle zp in hem alle haet vaſtig⸗ 
hept Gebben / ende niet bupten hem en beloven: 
daerom is De dwalinghe Tongobardi te onver: 
dragelycker / de welcke klaerlhc de Sacramen⸗ Lib. 4. Sen- 
ten ſteſt tat oapfaken der rechtveerdicheyt eñ ſa⸗ tear. Dilts 
lichept, Sa moeten wp dan alle oorſaken die het 
menfchelijche vernuft dicht / laten baren/e ons 
aen Cheiftum/ Die de eenige oorſake is / hauden. 
Daerom (aa veel Wp door den Dienft der Sacra⸗ 
menten geholpen worden / om de Waerachtighe 
kenniſſe CThriſti in ons te voeden / verſtercken 
ende vermeeren / ende oack am hem waerach⸗ 
tichlyc te beſitten / eñ Mijnen rycdomte gehzupee 
ken: ſoo veel krachts hebben fpbp ong: ende dit 
gheſchiet als wÿ het ghene dat Haer voor ghe⸗ 
ſtelt wordt / met waerachtigen geloape antfan⸗ >, tege 
gen. Bemant machte nufeggen s Maken dan mozpinge. 
de Gadlaafe meufchen daag haer ondanckbaer⸗ — 
heyt dat de ordeninge Godts te vergeefs ende te merce ie 
nietezp? Antwoorde. Heren is alſo niet te ver⸗ bebertscht 
ſtaen dat ick gheſeyt hebbe / ghelyck af de kracht tet De autop 
ende Waerhent deg Sacraments ghelegen Waz tuauiie 
re in de conditie ofte wille des genes Die hef ghe⸗ mus, 

! beuvckt · 

Wjbere hee 
Elacinge ban 
‘tgene bobeg 
gefept is, 



Cap. 14, 3 Het IIII. 
Brupekt. Want het Be ne dat Gadt in-geftelt 
beeft blyft vaſt ende ſeker / ende behaudt ſjn naz 
tuere / he de menſchen oock veranderen ; maer | maken zjn: 
dewijle het voorſtellen ende geven een ander geen 
Binck is dan het antfangen: Soo kan het teken nenſe ons/ende 

Boeck. — Fol, 244) 
adt het geene Dat gaede tüdingen van Be men⸗ 

ſchen /ofte —— in de berbonden te 
€ Weten / zu en geben upt hen ſelven genade / maer baatfchappen ile — 

(gelijck 5p panden ende teecke⸗ 
Dat daar het woort Godts geheplight ĩs / wmaer⸗ , nen sn) beveftighen ende verfcheren ang die 
achtelyck zijn Dat Get genaemt wordt / ende zyn 
kracht behouden:hoewel de booſe ende Godlaaz 

ſe menſchen gheen voordeel Daer upten hebben. de gaven Gods 
Homil.in maer Auguſtinus antwoort ap deſe beage met | cramenten in a 

wepnige woorden / ſeggende: Of ghy hetfchoan | FP In ons vruchtbaer loan.26, 

| 

| 
Dingen Die da o2de mildi 
geben zĳn. D igheyt Godts ons ghe⸗ De heyligẽ Geeft ig De gheene die 

met hem brenght / ende den Daz 
us plaetfe geef t/ende maeckt dat 

zjn : Defe geeften wort 
vleefcheljek ontfanght / ſoo en laet Get daeram niet eenen peghelycken (ander anderfchept daag 

8 niet geefteljch te zijne ; maeru en ifk niet geeſte⸗ 
Lib. de. ljck. Ende gele Auguſtinus m baven gefchzez 
doct. Chr, ven plaetfen vermaeũt / dat het Sacrament van 
cap. 5e. geender Weerde enis/ iſt Dac Get ban fij:1 waer⸗ 

Heyt verfchepden wort: alfaa vermaent hp op 
gert ander plaetfe/ datmen oock / Daer de teecke⸗ 
nen ende de waerheyt te famen zjn / moet een 
onderſcheyt gebeupeken / opdat Wpniet te ſeer 
in het uptwendige teecken en hangen, Gelyck 
(Gede hy)de letter te volghen ende de teeckenen 
voor de beteeckende dinghen te nemen / een 
Dienſtknechtelhcke ſwackhent is / alſo ig aach/ 
de teeckenen tat gheenderleg nuttighent uptleg: 
gen/ werdoolder menfchen dwalinge. Hp ftelt 
tee feplen diemen hier moet vlien. Het een is / 
alg up de teeckenen alfga nemen/ gheljck af zp 
te vergeefs gegeven waren /ende door onfe ver⸗ 
draeyfheyt / haer verborgen Bedupdingen te niete 
waken/ ofte verklepnende / maken dat zp ans 
geen vruchten beenghen, Det ander is / als wy 
onſe verſtant baven Get ſienlycke teecken niet 
verheffende / den ſelven den lof dier gaeden toe 
ſchrhven / die ans niet ghegeven en worden an: 
ders dan van Chaifta alleen / ende Dat door den 
heylighen Geeſt / die ans aack ſelfs Chꝛriſti deel: 
achtigh maeckt:ende Dat alſo / dat de uprwendie 

ge teeckenen behulpſelen daer toe zyn:de welche 
dewyle zyons tor Chriſtum bewegen / zoo wort 
haer gantſche nuttighendt onweerdighlck te 
niete gemaeckt / als zp rat eenich ander eynde 
gewent warden. 

Batbrheti7 Daerom ſullen Wp ſekerende vaſt houden / 
Saee Dat deSacramenten geen ander Werc ent hebben 
kg ore Da- Dan her Woort / welck Werck is Cheiſtum ons 
scamevrs vooroogen ftelien / ende de (chatten Der Hemel: 
pelbe, Bee fcher ghenade in hem: ende fp en doen geen nut 
ebt wojdr. noch voogdeel/ tert zp Dat ſy met ghelaave ont⸗ 
vedient/futer fanrgen worden seven ghelyck Wyn afte Olpe/ 
s openbatt ofte ander nat/ hoe veel men Daer in giet / ſo fat 
— Getnechtang bupten vloepen ende veriooren 
pekemifTe, gaen / iſt dat het vat daer iN men ’tgiet/niet apen 

en is: het bat fal wel alamme nat Beftaat zin / 
Bier ers lg maer het fal niet te min pdel blijven Haven dez 
* ai fen moeten Wp tae ſien / dat wp niet ineen ander 
Baccamemé gelycke dwalinge en Gallen daa? het geene dat 
metier De oude Zeeraerste veel fam de Weerdighept der 
rtrintrtoc, Sacramenten te berbeffen/gefchjgeven hebben: 
febzgben. te weten # dat Wpnieten dencken dat eenighe 

berbozgen cracht aen de Sacramenten ghebon⸗ 
den sp / daar de welche fp door haer felven ons 
machten de qhenade des heylighen Geeſts ghe⸗ 
Ben / ghelijck de Wijn Wardt in de Schale afte 

‚ Deinekbeecher gegeven: Pant hen ig alleenlyck 
dit ampt van God gegeven / Dat zu ons de goet: 
willighepdt Godts tatons betupghen ende bez 
veſtighen:ende en zyn niet baarder nut / dan zoo 
Berre de heylige Geeft daer toe comt / Die onſe 
berftantende herte opent / ende ans bequaem ' erempelen/ * dat hu Adamende Eva Geeft den 

: Waer boom des tevens tateenen pant Ber onſterffe⸗ maeckt amdefe ghetupgeniffe te Baten 
in oack menigerlep ende berfchepden 
Bodts claerljck geften worden. Want ( 

| ep niet en gerfaken dat Godt ſelve doo? (cker 

| 

de Sacramenten aengebzacht / maer de Veere geeft hen fonderlck den f — Ende —— 

cracht ſyns geeſts bp fu inſettinghe teghene 
woordigh is / op dat de anstbeelingei Ber — 
menten / De welcke hp verordent Geeft/ niet an= 
vruchtbaer nach pdel en zp : faa fegghen Wp 
nochtans dat de inwendige genade des Geeft 
maer op haer felven bedacht ende agerlept Waze 
den/ ghelyck zp van den uptiwendighen dienft Ve form 
berfchepden is, Soo dact dan Godt waerach⸗ bes handed tichlyck al wat hp door teeckenen belaaft ende LE Be Kcacht af beeldet;ende De teeckenen en zjn oock fander d5 Datar haer krachtniet / op dat de Autheurdaer band erien ⸗ waerachtich ende getrauwe bebanden worde. De vraghe ĩs bier alleenlijch/ of Gadt daor shi 
epghen/ende (gheljck fp fpzeken) inwendighe 
macht werckt / ofte zijn werck den inwendigen 
feechkenen aber geeft, Wp ſegghen / dat de voor⸗ 
neemſte werckinghe bp hem gheheel blyft / wat 
inſtrumenten hp aack Daertae gebrupent. Alet 
Dit Ban de Sacramenten geleert wort / fa ‘waat 
haer weerdichept wel ghepzefen/ende haer ghe⸗ 
brunck klaerlyck beweſen / ende in allen defen 
wort goede mate ghehouden / ſoo dat hen gheen 
dine toe geſchrevẽ en wort Dat niet en betaemt/ 
noch wederam hen eenich dinck benamen en 
wort dat hen toe kamt, Hierentuffchen woot dit 
ghedichtfel wech ghenamen/ waer door de aag: 
fake de rechtveerdichmakinghe / ende De kracht 
des Geplighen Geeſts / wort in de teechenen gez * Wat diee 
Wch in vaetkens ofte wagens befloten: ende die teer te aans vaorneeniſte kracht Die van de andere verſwegẽ Prren® 
was / wort befchepdeide verclaert. Hier moet⸗ „ore lib, 
nen oock genniercken / dat Godin wendichlijck 7 oe ' 
wercht het ghene dat de Dienaer daar de upt: ej — 
wendighe handelinge bedupt ende betuycht: ap deer bes Cas 
Datment niet den fterffeljehen menfche tae en pittels/van 
ſchryve / dat Gadt hem felven alleen aentrecht. En Dara 
Dit vermaent oock Auguſtinus wyſſelyck / feqs borontec. 
gende: toe hepligen Moſes ende God bepdes + Betwit _ 
Woſes en heplicht nietin Bads plaetfe ; maer vargefteeste JRafesvepnicht met ſienlycke tekenen daa? zh: veg narms 
ven Dienft / ende Bodrepnicht met anfienltjcke Bascament/ 
genade door den heyligen Geeft: Daer in aock hiet 
de gantfche vzucht der fienlijcher Dacramenten snt gemepn/ 
geleghen is, Want wat vaagdeel doen deſe ſien⸗ dre opt Den 
incke Sacramenten / fander de Gepliginghe der menſchẽ ges 
onfienljcke genade, gie Boer uur 
18 * Denaem Sacrament, gelijck wy Daer Lan Det: meer 
Dus Berre geef peoken hebben/ vervaet in't ghe⸗ berfeeckecen 
mepn alle feechenen die Sodt opt den menfclen Biprnnr 
bevalen heeft / am hen daer daa? geruft ende fez finder belofs 
her van De waerheyt fijnder beloften te maken, té:bet zu vat 
* Dulche teechenen Geeft hp ſomitůts villen in Weiver 
natuerlijcke dinghen fEellen/famtyts heeft hpfe mm nacnertice 
in miracuten ghegeven. ndee zj ſe Re dingt) of= en ghege Dan de eerfte zijn deſe te un nmicakes 

len / waer U 
dat exeinpeit 

gaven liyckhepdt ghegeven / om dat ze die ſauden ghe⸗ boadigeſtelt 
gelyck ruſtelyck ghelaaven / zoo langhe ale zp van Hie 

Boven geſept is) de Sacramenten zjn ang van | vzuchtaten. Item 8 7 Jp Den Peene ende4,3s 
Dti cer 

worden. 
*Gen.2. 13 

| 



r * 

Cap: 14. 
Sen.ↄ.i3. Heeft Noe ende fijnen nacanteren geftelt tot een 

gedenchteechen / Dat hu voortaen suet meer en 

fal Be Werelt met der vloet verderven. Defe din: 

gen Gebben Adam ende Jae tat Datramenten 
gehadt. iet dat de baom hẽ de anfterfFelijchept 
gaf / de welcke hyniet en konde hem ſelven gez 
Ben £ nach aack dat de Kegenboghe (de welche 
alfeentje een ederflaen der radien der Sanne 
teghen de Wolcke 18) crachtich was am de Wa⸗ 
teroioet te verhinderen : maer om dat hen een 
teecken van Gods woort ingedzucht Was / Ant 

Datsp ſouden betugenijen ende ſeghelen fijn: 

der verbanden zijn, Die boom was wel te vo⸗ 
ren eeu baam zende De hage cen boge: maer als 
hen een merck ingedruekt is Dao? Gods woort / 

zoa ig gen een nieuwe forme gegeven / oM Dat 

zp fauden beginnen te zijne Dat zp fe Dozen niet 
ent waren, Ende op dat niemant en dencke Dat 
dit te vergeefs geſeyt ua 2t/ ſoo is die bage oock 
heden ons een getupge des verbonts Dar Godt 
met Poe gemaecht Geeft £ ende faa Wanneer wy 
defen boghe fien / faa mogen tap deſe belofte 
vaer inlefen/ / te weten / Dat de Werelt niet Meet 

en fal daag de laet der Wateren verdagen Waz: 

Det, Daerom / ift dat eenich vernuftigh men: 
ſche wil onfe ghelo ove beſpotten / ſegghende / dat 

ſulcke berfchepden verwe in den Reghenboghe⸗ 
natuerſyck kamt upt het wederſlaen Der radien 
der Sonne teghen de Wolcke die teghen over de 
Sonne ſtaet: dat ſullen Wp wel bekennen / maer 
futen daer-en-tuffchen ſjn onverſtant beſpot⸗ 
ten / dat hp niet cn bekent dat Godt de Heere 
een regeerder Der natuere is: De welche nae fijn 
gactbuncken alle creatueren gebrupet tot Dient 
fijnder eerlyckheyt. Hadde hp der Sanne) ofte 
den ſternen / ofte der aerde/ of re Den leenen ſulc⸗ 
ke ghedenchteechenen m ghedruckt / ſoo ſauden 
die alle ons Sacramenten zun. Fant waer⸗ 
amen is het onghe amt ende het ghemunt fil 

Her niet van eender ſelver Weerde dewyle het 
gantfchelijck de felve materie is? te Weren / daer⸗ 

om dat Get onghemunt niet anders en Geeft dan 

fijn natuere: ende het ghe unte heeft een ſeker 
forme ontfangen / waer door Ger een penninc is/ 

ende eenen nieuwen pags heeft. Ende ſal Godt 
niet mogen fijne creatueren met ſijn woort teec⸗ 
kenen/ap datfe Sacramenten worden / Daer zy 
te vazen euckel creatueren waren ? Dan de an: 

Gen, 15.17, PETE teechenen/te weten/die Godt door miracue 
1517 Yen gegeven Geeft s zijn dit exempelen: Dat hp 

Judic.6.37. 

kenden oven ghetoont. Als Gp Gedeons vlies 
heeft nat bedaut daer de aerde dorre Bleef: Wez 
Deram als hy de Verde bedaut heeft / ende Get 
blies dozre ghelaten / am Gedeon ſeker Le maec⸗ 
Ken Ban de averwinninge: alg Gp ve fchaduwe 
des uprwercx heeft thien linten achterwaerts 
ghetrocken / am Ezechiam in de belofte fijnder 
gheſontheydt te beveſtighen. Als defe dinghen 

gfefcBicden am de ſwãckheydt haers ghelosfs 
te helpenende ſtercken / zoo waren zp aack Daz 
cramenten. : 
rg Maer hier te defer tegenwoordigher plact: 
fe / Geblen wy voorghenomen ſonderlinghe te 
handelen van de Sarramenten / Die De Heere 
beeft willen in zjn Ghemeynte in ffellen / am 
dat fp Baer fouden gewaenljek gebruyckt wor⸗ 
den / om Daer daar fijne dienaers in een ghe⸗ 
loove ende inde beljdinghe deg eenighen ghe⸗ 
loofs/ te voeden. Want (ap dat ich de maagden 
Auguſtini gebruncke) De menſchen en konnen in 
geeñderlen Geligie / noch in de waerachtige / noch 
mm valſche vereenicht worden / ten zp dat zp dae? 
eenighe ghemeynſchap der fichtbaerlicher teecs 

2. Keg.ao.9. 
Eſa.38.7. 

Banden oz: 
dinaren ende 
gewoonelic⸗ 

ken Dacra- 
menten in De 
Kercke Gods, 

| Lib.9 con= 
tra Fau- 
ſtum Man. 
cap. IE. 

Abraham heefteen licht ghelyck im eenen rooc⸗ 

Vande vytwendighe middelen der falicheyt, — 
kenen ofte Sacramenten te ſamen ghebonden 
worden. Daerom dewyle de goedertierenſte goe noobdiat 
Dader ſach dat dit noodigh was / ſos eeft hp zesom 
van Den beginne aen fehere oeffeningẽ der God⸗ 
fatichent ingeftelt :de welche de Dupsel daerna 
menichſins vervalſcht ende verdorven Geeft} 
tot Godlooſen ende Een Gadſ dient 
de ſelve veranderende. Wier upt fijn alte die iz 
fen der offerhandẽ ende andere verkeerde Godſ⸗ 
dienften bj de Hepdenen ghecamen : de welche 
hoewel fp vol dwalingheũ ende ſuperſtitien Was 
rensfen gheven zp nochtans te kennen / datde 
menſchen in de beindinghe ber Heligie / niet en 
kannen fandet ſulcke uptwendighe teeckenen 
zijn, Maer de wijle deſe Heydenſche offerhanden 
ende Godſ dienften op gheen woordt Godts en 
ſteimden / noch tat Die Wwaerlepdt gebruyckben 
arden / Die in alle teeckenen behodrt voorghe⸗ 
ſtelt re fijne/ foa zin zp nier weerdich verhaeltte 
worden / daermen ban de heplige tekenen hanz 
delt/Die van Godt ingeftelt zijn / ende Lan haer 
fondament nieten zjn afge wekenste Weten/dat 
3p fijn Gulpfelen Det waerachtigher Godtſalig⸗ 
heydt. Ende zijn niet im enchele teeckenen gele⸗ 
ghen / ghelhek de Neghenboghe / ende de Boam 
des lebens / maer in ceremantensofte(ift datmen 
Dit liever heeft) de teeckenen Die hier ghegheven 
oden zjn ceremonien. Ende gelijck boven Pets ba 
gefcpor is dat 3p Ban des Deeren weghe (ijn gez gerson” 
tupgeniſſen der genade ende falichept : alfaa zitt Sk 
zoaock wederam van onfent weghe / teeckenen 
onſes gheloofs ende Heligie/ metde welche wy 
opentſyc ans felven tor denddeere begeven/ende 
beonfe trauwe beloven, Daerom beef tie Chry⸗ 
ſoſtamus beguamelchk Verbindinge ghenaemt/ 
door de welcke Godt ong met hem vereenicht 
einde verbint / ende Wp tat fupverhept ende hep: 
licheyt des leben gs verbonden Wade: Want hiet 
wort onderlinge belofte tuſſchen Gad ende ons 
gemaect. Want gelyck De Heere Daer belooft dat 
Gp wil upt wiſſchen ende wech nemen al wat wy 
daor anfe ſonde mifdaen ende Herdient hebben/ 
ende ons met hem in ſjuen eengeborenen Sone 
Berfgentsalfo verbinden pong wederom door 
Dit opentlyck teecken tat neerftichept in Godſa⸗ 
licheptende onnaefelgept : ja datmen te rechte 
mach feggen / dat ſulcke Sacramenten fijn cerez 
manten / daag de Welche Gadet wil fijn volck 
gefferren / temeerften / am het gheloove in het 
herte te ſtercken / verwecken ende beveſtighen: 
ten anderen / om de Keligic bp De menſchen te 
betupgen. 
20 ®efefclve Sacramenten fijn oock verſchey⸗ Se worden 
den gheweeſt / nae de verſcheyden ghelegheut⸗ Heels ze 
hept des tjts/nae de wyſe der bedie ainge / waer gen, 17.10 
do or het den Heere behaecht heeft hem ſelven op 
defe ofte ap Die vuijfe Den menschen Hao? ooghen 
te ſtellen. Want Go heeft Abraham ende fijnen 
nacameren De Beſnndinghe bevolen / ende heeft 
daer na oack reyningen ende offerhanden / ende: 
an dere ghebruÿycken uprde Wer Moſis / daer 
bp gevoecht, “Orr zijn der Joden Sacramenten Aret derd 
gheweeft rar be kornfte Clift : door den ele: * Te weten 
ken defe zijn afgelepdt/ende twee Sacramenten nSacrame. 
ingheſtelt / de welche de Chjziftelijche Gemepnte tE bre oudea 
nu gebzupet/te weten/*de Baopsen Bet Pacht: men Tuta, 
mael des Beeren, Ae ſpreke van de Dacramen: mente. 
ten/die tat het gebzupels der gantfcher Genepuz * Fats 
te zin veropdent, Want heeel ic De oplegginge 8.en 16026 
der handẽ / waer door de Dienaers Der Gemeynte 
in haer ampt gheſtelt worden / niet anwillich 
late een Saera nent noemen: alfaa en telle ickſe 
nachts niet ander de ordentlycke eude alge⸗ 

\mepne Sacramenten, Aeugaende andere din⸗ 
gien 

Haer ghe⸗ 
bru ik ende 
odogenierck. 



Het IIII. 

ghen dientert ghewaonlÿck voor Sacramenten 
ghehouden heeft / Wp ſullen korts Gier nae fien 

Se werepe Maer vaag wyſe fullen achten, Laewel DIE ande 

atie bepde Dactamenten Der Doden Gebben tat dit ſelve 
Daer heren epnde ghedient / tar het welche oock de anfe die⸗ 
fien/Datfe men / re weten / om tat Chriſtum te brenghen / 
nm ats _ ende bjpenaametter hant te lepden : ofse eer ghe⸗ 

merter hant Tije beelden hen voor oogen te ftellen/ ain bekent 
ieden. _… te wozden, Want dewyle wp boven geleert heb 
© E0bh 20: ben / datde Sacramenten zyn ghelyck fegeten/ 

door de welcke de beloften Gods verfegelt wor⸗ 
‚ Densende dewnle het ſeer ſeker is dat Den men⸗ 
ſchen nant gheen belofte gegeven en 1s/ anders 

_ Dan in Cheiſto: fa moeten zp ans Chriſtum toa: 
nen / ſouden zp ans van eenigen belofte leeren, 

Hier toe dient dat Hemelſche exempel Des Ca⸗ 

Cap. 14 

bernakels /ende des wettelhcken Godſdienſts / 
jet welcke Moſi ghetoont was ap den Berch, 
Daer is alicen!iyeh cen onderſcheypt / te weten / 
dat deDarramenten det ouden Ceſtaments den 
Gelaofden Cheiſtum afghebeeldet hebben doe hp 
noch verwacht wert / ende dat de Sacramenten 
des nieuwen Ceftamentes betungen Dat hy gez 

on geven ende vertaout ig. ì 
Vewelek zr Deje dinghen fulfen Beel klaerder worden / 
vpstock alseen pegelijs ft (al byſonder verclacrt zijn, De 
ke Befnydinge ag den Goden een teechen/ waer 
tendesons Daa2sp vernaent Wozden / Dar al Wat upt Des 
Deu Teftas menſchen zaet komt / dat is de gantfche mensche: 
MEID. liycke natuere / verdorven is / ende naat heeft ge⸗ 

fnaeptende gheſuyvert te worden: boven deſen 
was hpeen bewijs ende ghedenckteecken / Waer 
dao? 59 hen ſelven verſterckten in de belofte Die 

Genef.z2,18 Abraham ghegheven was van het ghefegende 
saer/ in Get welche alte natien der werelt fauden 
gheſegent worden / van het welche zy oock haer 
ſegeninghe maeften verwachten. Nu / dit ſalige 

Galze16. Fact mas Cheiſtus (gelijck Paulus leert) in den 
‚welcken zy alleen betrouden / ende haagten we⸗ 
deramte ontfanghen dat zp in Adam verlagen 
hadden. Daeram mag hen de Beſuhdinghe het 

Bom, zor. Bene dat Paulus bezupelt /te weten / cen ſeghel 
Ber rechtbeerdichent des ghelsofs / dat is / een 
ſeghel Waer dooz zy ſterckeicker verſekert wor⸗ 
Den / dat haer gelsove / waer door zy Dat zaet ver⸗ 
wachteden/hen bp Gadtor rechtveerdicheyt gez | 
reient wert. Maer wy ſullen opeen ander plaet⸗ 
fe bequanielcker de vergelückinge der Beſny⸗ 
dinge eude des daops hañdelen. De waſſchingẽ 
ende reyningen ſtelden hen haer onreynicheyt eñ 
beſmetheydt voor oogen / daar de welche zp van. 

eeb}. or. Matuercanrepn maren : ende zy beloofden ende , 
endeige beteeckenden een ander badtende waſſchinghe / 

waer door alle Gare onreynicheden ſouden af gez 
wiſcht worden. Ende dit badt was Chriſtus: 
Hao? des welckes bloet wp ghewaſſchen zynde | 
zyn reynicheyt voor het aenfchijn Godts bren: 

Joan·r.7 · gen / oꝑ̃ Dat fu alle anfe onreynichent decke. De, 
Apot. ·5. afferhanden vermaendenſe Van haer ongerech⸗ 

tichept / ende leerden oack mede dat in Get oor⸗ 
deel Godseenighe voldaeninghe noodich was. 

Ende Dat Daerameen opperſte Prieſter foude de 
Middelaer tuſſchen Gad ende de menfchen we⸗ 

greb.s.rg, eu / de welche Bode ſoude voldoen daa? het unt⸗ | 
endesse floten fijns bloets / ende daor de offering he dier 
ende ge 13. Offerhande Die tat bergevinghe Der fanden faude 

ghenoech efen, Deſe opperſte Priefter was 
Lheiſtus: bp heeft ſelve zjn engen bloedt abe: 

pod. floot / hy heeft (eine De offerande geweeft : want 
Aem.s.i9. Di Geeft hem ſelven den Dader geheozfaem ge: 
* Barr nae offert: Daag welche ghehaorſaenihent hy de on- 
en Dat ghehoorſaemheyt des menſches / die de verbal- 
hee nieuwen gentheyt Gods verwerkte/Geeft afgewiſcht. 
Geftamearg 22 *Aengaende onſe Sacramenten / die bewh⸗ 

— 

Boeck. Fol, 24p, 
fen Chriſt um zo teel claerlycker als hy den men⸗ 
ſchen naerder gheopenbaert is / nae dien Gp van 
den Dader warrachtichlyck ghegeven is/ ſulck 
alsbpbeleoft was, Want de Doop betupcht 
Ons Dat ap gerepnicht en afge waffchen zijn: Get 
d2achtmael berupcht ong dat Wp verloſt zijn, 
In het Water wort deaf waffchinghe/ cnde in 
het bloedt de voldeeninghe afghe beeidet. Defe 
twee worden in Chriſto ghevanden / de welche _ 
Ghelyck Joannes ſeydt) ig gecamen in Water :- Foauss 6, 
ende blaersdat is / om te repnighen ende verlof: 
fenn, Dan defe fake gheeft aoch de Gheeſt Gods 
getupgenifle : Jaẽ deſe drie zijn te amen ghe⸗ 
Fupgeu/ te Weten, het Water/ het WBloedt/ende de Bheeft, In her Water ende Blaedt hebben 
Wp ghretupgeñiſſe Der fupveringhe ende verloſ⸗ 
finge s niãer de Geeft / de welcke de voorneem⸗ 
fte ghetupge der ghetupgbeniffe is / berfcechert ons ftercheljch, Deſe haage verbozgentgepdt Joa, 10.31 ig one (eer klaerlyck in Get crupce Ehyifki verz 
toont / Dee upt zyn Geplighe zijde Water ende Hom à bloet vloepde:her weicke Vuguftinug daerom te Homd m rechte De Fontepne onfee Sacramenten noemt ; T°2n-10.8£ bande Weiche wa nochtans ſullen moeten \pat epe alias. bzeeder handelen, Iſt darmen wil tudt mer tit 
bergelchen/foa ift ander twijfel dat de genade 
Des Geefts haer felven hier overblaedichlijcher 
vertoant. Want dat betaemt der eerlijchept des 
er Cheiſti: gelyc Wp upt vele plaetfen/ eñ voor⸗ 
nemelyc upt Ger ſeveñde Capittel Joannis verz 
ſtaen. Na dit verſtant moetmê nemen dat Pau 
lus ſept / te weten / Dat onder de Wet fijn fchadu- Cot, 2,165 
wen geweeſt / maer Getlichaem in Chpifta. Sn 
vosrnemen en ig nier de ghetupgeniffe der ghe⸗ 
nade te niete maken / in de welche Godt vaagtij- 
Den hem ſelven Wilde den Baderen bewüſen 
waerachtich te fijne/ niet nreer dan wijf heden 
in den Boop ende het Nachtmael te niete maec= 
ken ; maer Gp wil dao? vergelyckinge verbe ffen 
ende graat maken dat ons ghegeven ig/am dat 
betniemande en foude wander ſchynen dat de 
ceremronten Der Det dooz de komſteChriſti wech 
genamen fijn. 
23 oogt (op Dat ick oock Dit met kogte woare Z aende 
den roere) dat graat anderfchept ig gantfchelijc al bat 
te verworpen / Dat de Schaol-leeraers maerken der Schoei⸗ 
tuſſchen de Sacramenten deg ouden eñ nieuwen ——— 
Teſtaments / ghelyck of de Sacramenten des — — ouden Ceſtameñts/alleenlyck de genade Gade der Sacrae 
afghebeeldet hadden jende dat de Sacramenten — Des nieuwen Teſtaments / de ghenade teghen- LED EIDe woordichlyck gaven. Want Paulus de Apaftel waers gods 
en ſcheyft den eenen niet meer toe Dan den andes Belous zp. 
ren / als Go leert dat de Vaders de ſelve geefte: ** Soi 1003: 
Wehe ſpyſe met ons gegeten Gebben : ende bez 
dupt dat Chriſtus deſe fpfe was. Wie falbez 
ſtaen dat cen pdel teken te maken/D’ wel de Hoz 
Den waerachtichlyc Chriſti beelachtich maecht? 
Ende be gheleghentheydt der facche die Paulus 
daer handelt / helpt aack feer dit onfe gevoelen : 
Want op dat niemandt op een lauwe kenniffe 
Cheriſti / ende op eenen pdelen naem des Cheri⸗ 
ſtendanis / endeop de uptwendighe teechenen 
betrauwende / en beftae het oordeel Gade te ver⸗ 
fmaden / ſoo felt hy erempelen der ſtrengher 
fEtaffen Godts boor doghen die den Hoden gez 
fchietfijn / op Dat wy weren dat de felve ſtraf fen ans ffaente kamar / tft dat wy ous tot de 
ſelve ſanden begeven. Nu aop dat deſe verge⸗ Woederleg⸗ 
lyckinge bequaem ware / fa moeſte br bewyſen ginehe defec dat tuſſchen hen ende ons gheen verfchepden- dwatmste, 
heudt eu is in die goeden / op de welche (mans 
verbiet pdelijck te roemen. So maecũt hpfe daat aus ghehiek in de Sacramentem / ende en laet 

p ons 

Bt hek 



Cap. 14. 
ang geenderley woardeel / maer daa? wp ouden 
magen moet ghetryghen ongeſtraft te blijven. 
pen magen aack uiet meer anfen Daap toe 

Fom4rte fehzjoen/dan Paulus op cen plactfe der Beſny⸗ 
dinghetae fchzijft / als hpfe noemt eenen zegel 
derrechtueerdichept des gheloofs. Daerom al 
wat ang heden in de Sacramenten ghegheven 
Wordt / dat outfingen de Joden voortiden in 
hare Sacramenten / te weten / Ehpiftum met 
fijne Geeftelijche guven. Wat kracht onfe Dar 
cramenten hebben / die felve gevoelden zp dock 
in de Gareste Weten / Dat zp hen waren fegelen 
der ganfte Godts tat hen / tarde hape des eeu⸗ 
wigenlevens, Wadden zp goede uptlegghers 

cb. ror des Sendtbriefs tot de Heberen geweeft/ zoo en 
ſauden zy alfaa niet ghedtuaclt hebben : Maer 

dewijle zp Daer laſen dat de ſonden door de cere⸗ 
momen der Wet niet uptghewifcht en Waren/ 

fac dat de oude ſchaduwen ende figueren gheen 

krachten hadden tat rechtveerdichept / ſa en heb⸗ 
benzpde verghelyckinghe Die daer ghehandelt 
Wozt/niet acngemercht / ende de wijle zp dat al: 

teen verftanden/dat de Wet daa? haer (elven ha: 
ren Dienaren geen voordeel en dede / zoo hebben 

zp enckelyck gemeynt / dat de figueren pdel ende 
fander haer waerheyt waren. Maer Get voor⸗ 
nemen des Apoſtels is / de Wet der Ceremonien 
te niet te maecken / tat dat fp tot Chriſtum ghe⸗ 
bzacht worde / in den welchen alleen alle haer 
kracht gelegentië., 

jTegbene 24 Maer zy fullen bier teghen brenghen / het 

woibingde gene datbp Pautum van de lerterlijche Befnijz ec Dchools WE p 
eeraers, Dinge gelefen wordt / te weten / Dat 5p bp Bodt 
jaer be (B, wan geender Weerde en is / Dat zp. gheen voor⸗ 

ts de. Del doet ende Dat zp poel is, Waut fulche fentenz 
befnpdemfre tien fchtynen de Beſnydinge veel Minder te ma⸗ 
utuder ghe- ken dan de Boop is. Maer heten ig alfaa niet: 

maect Deelt want men mach met rechte aock Dit ſelve van 
den Doop ſegghen: jae het wo2dt oock van Den 
Doop ghefep: / teneerften doa? Paulum ſelve / 

„Co}. 10,5, Daer hy be wilt dat God nieten Bzaecht na fulcz 
ke uprwendighe waſſchinghe daag de Welche 
wp tat de Religie aengenomen worden / ten zp 
Dat het herte mwendichlyck ghefipvert woz⸗ 
de / ende tar het lactfte in fupverbepde volherde: 

Det, 3.21. ten laecften van Petra / als hp betupeht Dar de 
waerhepdt des Doops niet in De uptmendighe 
waſſchinghe geleghen is / maer in de goede gez 

tupgeniffe der conſcientie. Maer pemant mach 
te feggen/ dat Paulus ſchynt oock op een ander 
plaetfe de Beftijdinge die met Ganden gefchiet/ 
ganefehetijck te verfmaden/Daet hyſe met de Ber 

Antwocet / ſudinghe Cheriſti vergelijcht. Ick antwoorde, 
eeee Daraschfelfs te dier plaetfe haer weerdichepdt 
boornemen Miet bercleputen Wazdt, Paulus handelt Daer 
Des Apoftelg, teqhen de ghene Diefe achteden noodich te zyne / 

als fp nu wech ghenomen ende afgelepdt was. 
Doa vermaent ha dan de gheloovighe de aude 
ſchaduwen af te laten / ende in de maerhepdt te 
ſtaen. Gelyck af hy fepde: Defe Meeſters willen 
dat ghy uwe lichamen laet beſnjden. Maer ghy 
zit Seeſtelyck beſneden na der ziele ende na het 
lichaem, Saa hebt gp dan De gave Der fake ſel⸗ 
ve / de welche Beel meer ende meerdiger is dan de 
fchaduwe. Maer hier tegen mochte pemandt 
feggen / dat de figuere Daeram niet te verachten 
en was / om dat fp de fake hadden: Want de afz 
legginge des oudẽ menſches / Daer van Gp fpzac/ pip: 
Was aack bp de Daders: den welcken nochtans 
be uytwendighe befnijdinghe niet te vergheefs 
en was. Defe tegen woꝛpinge voorcomt ende 
verhindert hy / als hy terſtont ſeydt / dat de Co⸗ 
taffenfen mer Chriſto begraven waren daa, den 
Daop, Waer mede Gp te kerinen geeft / dat de 

Col.2. 11. 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
Daap heden den Cheiſtenen is / Dat den Joden 
de beſnydinge was ende dat daerom Beſnydin⸗ 
ge wiet en kan den Chriſtenen opgeleyt worden / 
ſander den Doop onrecht te Doen. k 
25 Maer Get is (waerder amte antwaarden/ Eero 
op her gene Dat daer nae volcht / ende nu boven men upt ve 
van mp verhaelt ië/te weten / Dat alle Jodiſche plaeifen dee 
cevemonien zn fchaduwen der taecamender DBtfinek, 
dinghen gheweeft / ende dat het Lichaem ig in geve bet met 
Chꝛiſto. Ende het ie nach Beel ſwaerder dat Alle bare ce⸗ 
in veele Capittelen des Sendtbziefd tat de He⸗ Wir annen 
bzeen ghehandelt wordt / te meren / dat het in't gheheel 
bloet der beeften/ niet tat de canfcientie en ghe⸗ ſchynt weeg 
rochte: Item / dat de Wer hadde de fchaduwe Sonnier, 
der toecoimender goeden / ende niet het uptgijes 2°°P'14 
druckte beelt det Dingen ſelve / Dat He onderhou⸗ 
ders der Wet Moſis niet en hande Daer dao } 
valiraechthept te gecrygen / c. Wierap wil ich Autwoot 1, 
antwoorden ende verhalen het gene Dat ick nu 
aen gheroert hebbe te weten / dat Paulus de 
ceremonten niet daeramen Geeft ſchaduwen gez 
noemt / omdat zp geen vaftichepdt en hadden/ 
maer om dat haer Lolbeenginge cenichfins tat 
de verſchyninge Chzifti wprgeftelt mag. Boven Antwoon ze 
deſen ſegge ick / dat her niet en is te verftaen van 
haer kracht / maer van De wyſe haerder bedupz 
dinghe Want tar dat Chriſtus gheopenbaert 
was m het vleeſch / hebben alle tekenen als ſcha⸗ 
Duwen deg af weſenden Chzifti ge weeft, hoewel 
fp de tegenwaazdichept haerder kracht / ende oac 
der kracht Chriſti Den geloovigen inwendichlijc 
beweſen. Maer men moet võoornen elijck aen: 
merchen / Dat Paulug in deſe plaetfen niet enc⸗ 
kelyck / maer bp vergelyckinghe fpyeecht, Dee 
wijle hy handelde regten de valfche Apaftelen/ 
Die De Godtſalichept telden in De ceremonien alz 
leen fonder Cheiſtumaen te fien : zo was het qez 
noech om hen te wederlegghen / dat hpalleen= 
Iek bewees Wat De ceremonien in haer ſelven snttoort 4e 
vermoghen. Dit heeft oach De Vutheur des —* 
Sentbeicfs tot de HRebreen gevolcht. Sa moeten bet booznes 
wp dan gedachtich (ijn / dat daer ban De ceremo⸗ Hen dezu⸗ 
wien niet in haer natuerſyck verftant genamen/ e 
maer tot een valſche ende verkeerde ũptleggin⸗ 
ghe verdraeyt / ende niet van haer recht ende bez 
Hoorlyck gebzupeht/ maer ban het fuperftitieut 
mf bz.pe gehandelt wazt, Wat wander ft dan/ 
dar Den cere monien Ban Chꝛiſto verſchepden / 
alle kracht genamen wort? Want alle teeckenen 
worden te niete/ Daer de beteeckende ſake weeks 
genomen wart : Alſoo oock Chriſtus / daechp Joan. 6.27 
gandelt met De gene Die mepnden dat het Man⸗ 
na niet anders geweeſt en ſy DA ſphſe des buper/ 
daer voecht Gp fijne woorden nae haer grave 
mepuingge/ ende fepdt Dat hp beter (pile geeft / 
Waer door de zielen tat de Gape der ———— 
heyt gevoedt worden. Iſt dat pemant klaerder Yntwoozes 
antwaogde begheert: De ſamma van al iet dit : Peek Ne, 
ten cerften/dat alle de teremanien der Wet la: atie dandere 
fis/pdel ende Ban geender meerde en waren / als: begrûp:/ ef 
zp niee tat Chriſtuſn gevoecht en worden. Cen top penai 
anderen/dat zy alſoo tat Cheiſtum dienden / dat * zi 
zp dae eerſt haer vervullinghe hadden/ als Chri⸗ 2- 
ſtus in het vleeſch geopenbaert was. Cen laet⸗ 5 
ften / dat zy moeſten Daar de komſte Cheiſti te 
niete worden / gelijck De ſchaduwe vergaet doo? „3, sh 
Ger klaerticht der Sanne. Maer ick ſpreke nu welcke is 
geſparichlyck hier van / am datick de langher poorighe⸗ 
handelinge deſer facche wipt felle tat die plactfe, bracht uot DE 
in de welche ich Waargenomen hebbe den Doop raerg, die be 
met de Beſnidinge te vergelijchen. Sacramen- 
26 _* JDaghelch (ijn defe Sophiften aack be- ten dea mens 
bdraghen gie weeft/ daa? den onmatighen lof DEE pornemende 
Sacramenten/ die de oude Leeraers — feer prifen. 

nen 

Anttuooſt 3. 

add 



ap. Î5s 

n preemio ſienen toe ftGsBsen. Shelijch dat Auguſtinus 
nar. Pfal. fept : datde Sacramenten Der ouder Wet / den 
3e Dalichpmaecker alleenlyck belaof ven & maer dat 

anfe Sacramenten de falichent gever. Dewyle 
zu niet en aenmerckten Bat defe ende diergelijche 
wijfen van ſpreken onenghen waren / ende boz 
ven de mate gingen / zo Gebben zp oock hare on” 
matige artieulen voortgebracht: inaer gantſche⸗ 
ch õpeenen anderen ſin / dan de aude Leeraers 

dutwöort / Wefchzenen hebben. Want Auguſtinus en heeft 
at bare daer niet anders willen ſeggen / dan dat hy ſelve 
Seucke bo⸗ opeen ander plaetſe ſchryft/ te weten / * datde 
ea endere Sacramenten Der Wet Moſis / vercondieht 
jeefraen zon hebben dat Chriſtus kamenfande / ende datde 
tet vanðde _Anfe vercondighen dat hy ghecamen ig. Ende 
cachee geren Fauftum: * Dat de beloften des onden 
an De ma⸗ = 5 
reve ber bes Geftaments / \waren belafzen der Dinghen die 
updingBe. te vervullen waren: maer datde Sacramenten , 
* Quit. Des nieuwen Teſtaments / teeckenen zijn der 
upr.Nom. dinghen die volbracht zijn: ghelyck of hy wilde 
ap 33· ſeggen / datde Sacramenten des ouden Teſta⸗ 
bib, 19e mente Cheiſtum afghebeelder hebben dae hy 
aps 14e … noch verwacht wert: ende dat anje Sactamen: 

ten hem teqhenwaodichtijck Baar ooghen fiel: 
len / die nu gjerheven is. Hy ſpreeckt Lan de 

woyſe der bedimsdinngge afte af beeldinge/ gelijck 
1 hy opeen ander plaetſe te Kennen geef / (eagen: 

ib. contra des Oe Wet ende de Propheten hadden Dacrar 
Lu. Peul, menten / de welche te vagen vercondichden din: 
ap-37. ghen die ſtonden te gheſchien: maer de Sacra⸗ 

menten anſes tis betupghen dat gheconien te 
zhne / dat Die andere verkondichden dat het ſtont 
te komen. Maer wat zijn ghevoelen Was van 
der ſake ende Lander Kracht, dat verclaert Gp in 

Homil. in 
loan, zó, Menten Der Jaden wel aengaende De teeckenen 

verſcheyden waren Lan de anfe/ maer Dat zp in 
de fake Die Baer bediedt wordt / even gheljck den 
onſen \waren:dat zp na dé fientijchen ſchyn ber: ; 
fchevden/ waer nae de Geeſtelycke kracht even | 

Homil.in geljck zyn, Item / anſe getaggeende Der Iſrae⸗ 
oan,as, liten ghelsove iseen / hoewel in verſcheyden | 

teechenen ; ich ſegghe alfaa in verſcheyden teec= 
lienen / gelei in verfchepden waarden / Want 
de Waarden Veranderen haer ghelunt nae den | 
tydt : ende aach en zyn He woorden niet andere 
Danteechenen. De Daders hebben den felven 
Geefteljchen dranck ghedroncken / maer niet 
Den feluen lichamelycken dranck. Dad fiet dan 
Dat bet ſelve gelaave ig gebleven } maer de teecz 
kenen zyn Verandert, Dae was de ſteenrotſe 
Chriſtus: nu is Chꝛiſtus dat in den altaer ghe⸗ 
ſtelt wordt. Sp Gebben vooreen groot Sacra: 
ment ghedroncken / het water dat upt de ſteen⸗ 
rotſe blaepde / wat Wpnu drincken dat weten” 
de geloovige. Iſt datmen de fienlijche gedaente 
genmerckt / ſa iſt wat anders: maer iff datmen 
de verſtandelhycke bedundinge aenmerct / ſy heb: 

* ben den ſelnen geeſtelycken dranck gedroricken. 
Io Pfal.77. Op een ander plaetſe: Fu de verborghentheyt / 
kb‚19.con- was haer ſpyſe ende dranck ent de onfe censmaer 
waFauft, 39 as cen in ae {ende niet in Get gez 
cap.r3e lichte. Want de (cle Thriſtus was Gen in de 

ſteenrotſe afghebeeldet/ ende ans in Get vleeſch 
gheapenbaert. Hoewel wy laten tae dat oock 
iu Befen Deele Wat onderſcheyts zy. Want zu be⸗ 
tungen beyde dat de goetwillichent des Daders 
in Chriſta / ende de gaver des Genlighen Seefts 
ons gegeven wordt: maer de onſe betupghent 
apentlijcher ende klaerljücker. In beyden wort 
Chꝛriſtũs voorgeſtelt / maer in de onſe avervloe⸗ 
dichlycker ende valcameltjeher/re \weten / na Dat 
onderſcheydt des ouden ende nieuwen Teſta⸗ 
ments / daer van wp gheſproken Gebben, Ende 

Het HIT. Boeck. 

heele plaetſen:gelyck alg Gu fent/ dat de Sacra: De 

Fol. 246, 
bit ift Dat de ſelbe Auguſtinus Hen welcken wp 
als den beften ende ghetrauften getuyghe ander 
alle de oude Leeraers/ dickmaet Baast Brengen) Da Chr, 
Geeft Willen leeren / als hy ſeydt / dat nae de ver: Ïib-3.Epitts 
ſchyninge Chriſti/ Dacramenten in geftelt zijn, ad Janas 
weynigher nt getal, meerder in bedupdinghe/ 
ende uptnemender in Rracht Wier zijn de LTeſers 
oock ale voor⸗by gaende/ te vermanen/ dat al 
Wat de Sophiſten ghebeufelt hebben de opere 
operato (gheliyck zy ſpreken) dat is Ban het Fies 
wachte werck / niet alieentijek LalftGie / maer 
|aack teghen de natuere det Sacramenten ffrist/ 
de welche de Heere in gheſtelt heeft / op datde 
gheloovighe pdel ende arm Lan alle gaet/ gheen 
dinck Daer tacen brengen anders dan armoede. 
WDaerupraack valcht/ zy de Sacramenten ants 
faughende / nieten Deen waer door zp mochten 
lof verdienen / ofte Dat in deſe handelinghe in de 
welcke Bad alle het werc Doet jede van Aleen⸗ 
lyck lijders ſijn / ans gheen werck en han toege⸗ 
ſchreven worden. 

Het xv. Capittel. 

Vanden Doop. 

E Doop is een teecken Het Cheiſtenhendt / Be beftigs 
Lwaer daar wp tot de gemeynſchap der Gez — 
meynte aenghenomen Warden / ap dat wyin 
Chꝛiſto geplant zynde / onder de kinderen Gade 
„geacht orden. Ende hyis ans ghegeven tot merferper 
‚Ditepnde (het welcke ick geleert hebbe allen vaosnaemté 
‘Sacramenten ghemeyn te zijne) te weten / ten ernde. 
eerſten / ap dat hp onfen gelaave bp Godt / daer 
nae onfer beljdinge bp de menſchen diene, Benz 
‚de deſe epnden fullen wy ordentiyck handelen. 

Doop gheeft onſen gheloave drie dinghen / DSiweltk in 
‚de welcke wp oock ſullen een veghelhyck byſon⸗ dzre dingen 
| der verlaten, Ditighereerite/darhpans vane meert ber 
Den Deere wort vaorgeftelt/an: cen teecken onde | eat den 
bewys onfer reyninghe te zijne : afte(ap Dat ick Boop bes 
mijnen fin Beter Berclare ) ap dat hy ans zy ghe⸗ aad es W 
teh een gheſegelde placaet / waer Daar hy ong ner fonden, 
beveſticht dat alle anfe fanden alfa uytgewiſcht / 
untgheroept / ende wech hernamen zijn / dat 5m 
ninmmermeer aa? fijn aenfchijn en koren/ nach 
gemelvet / noch toegherekent en warden. Want 
bp wil dat alle De gene die ghelooven / tat verge⸗ 
vinghe Der fanden gedoopt warden. Daerom / 
de gene Die meynen dat de Doop niet anders en 
ig dan een merck ende teechkenn / Waer Doa? wp 
anfe Keligie by de menſchen belijden / gelijck de 
krijchf' knechten haers Deeren lievreye Draghen 
tat cen teechen Dat zy hem dienen:defe / ſegge ick / 
Dicalfaa mepnen / en hebben het ghene Dat het 
voorneemſte m den Doop is /niet aengemercht. 
Ce weten dit/ Dat hp van ong behoazt ontfan⸗ Mar.is.ic 
gen te Worden met deſe belefte: Dar alle de gene 
Die ghelooven / ende ghedoopt 3hn/fullen ſalich 
worden. 
2 Opdit verſtant moetmen verſtaen dat van Bere verge⸗ 
Paula gheſchreven wort / te weten / * datde Bez —5— dec ke 
meynte ban Chzifta haren Beupdegom ie abe Mee fonts 
heplicht ende gherepnicht daor het Badt der ge getupge- 
wedergebaaere in het woort des levens. Eñ op Hillen dze 
een ander plactfer “Dat wp na zijn varmhe rtig⸗ Zodra 
heydt zjn ſaligh ghemaeckt daat het Badt der * Epte. 5.26 
wedergeboorte/ ende vernieuwinghe des Geplis * Tu. 3.5 
gien Sheeſts. Ende Bat Petrus ſcheyft / dat de getz,4r. 
Dogp ons ſalich maeckt. Want hp en heeft niet 
willen ſeggen / dat onſe reyninge ende ſalichendt 
door het water volmaect wort: ofte Dat het az 
ter in hem ſelwen cracht heeft / om te rennigen eñ 
vernieuwen: noch dat de Doop zyeen oo Faecke 
der ſalichendt / maer alieenlijchk dat dae? Dit Daz 
crament de kenniſſe ende verſelzertheydt ſulcker 

gaven 

De doctri⸗ 



Cap. is. 

gaven ontfangen wozt / het welche in de woor⸗ 
den ſelve apentlijck ghenoegh verclaert wordt. 
Waunt Paulus ſtelt het waar des levens / ende 
den Daap des waters te ſamen: gel af Gp wil⸗ 
de ſeggen / dat anfe reyninge ende hepligmgeang 
daar het Euangelium gebootſchapt wordt / ende 
dat fulcke bootſc hap ans daar den Doopverſe⸗ 
gelt maart, En Petrus feptterftant daer ña / dat 
Dé Doop nieten is cen aflegginge der ante pige 
hent des Lichaems / maer een goede canfcientie 
bp Godt / de welcke iwt Den gelaave kamt, Tae 
de Doop en belooft Ang geen ander repuinghe 
dan daarde beſprenginghe des bloets Cheiſti: 
get welcke Baas Get water bedupt wort / am de 
ghelyckeniſſe Der reyninghe ende afwaffchinge 
die het heeft, Daerom / Wie fal (eagen dar wy 
daa? dat water gereynight worden / het welche 
ſekerlyck betuycht dat het bloet Chiiſti is onſe 
Waerachtige eñde eenige reyninge? Da darmen 
de dwalinge der ghener die alle dinck der Kracht 
des waters tee ſchryven / nergens mede beter 
en mach wederleggen / Dan daa? de hedupdinge 
des Doops felve: de welche ans alfaa wel van 
Dit ſienlycke teecken Dat voor anfe oogen ghe⸗ 
fEelt ost / als van alle andere migdelen af trect/ 
am onſe Gerten aen Den eenighen EGzijtum te 

Ende Def verbinden, E: 
pergebinge 3, JPen maet nier dencken dat de Daap alleen: 
ze miet atteen licht voor den voorle den tt gegeven wordt / zoo 
ban de voor · Darmen voor de fanden/i De welche Wp nae den 
lebet Doop vallen / fauden moeten andere nieuwe 
farromende Middelen der reyninge ende verſoeninge ſoecken 
fonnente in eenighe an dere / ick en Weet niet Wat Sacra⸗ 
verſtaen. menten / ghelck of de kracht des Doops verz 

gaen ware, ®aa? deſe dwalinghe iſt geſchiet / 
dat voortyden ſommighe niet en wilden den 
Doop anders Dan in den upterften naat Des lez 
vens /ende in den lactften adem ontfangen/ aut 
alfaa vergebinghe des gantfchen levens te ghe⸗ 
krijgen. Weleñe verkeerde voorſichtigheydt / de 
Oude Biſſchoppen za dickmael in hare boecken 
ſtraffen. Op macten alfa dencken / dat wyeen⸗ 
mael vaag alie onſe leven afgewaſſchen ende gez 
repnight worden / Wat tydt het aack zy in welc⸗ 
Ken wp ghedaopt worden. Daerom zoa wan⸗ 
neer wy ſullen gheſondicht hebben / zaa moeten 
Wp den Boop wederomm ghedachteniſſe been⸗ 
ghen / ende Daer mede het herte wapenen / op dat 
het altjts van de vergevinge der ſonden ſeecker 
ende gheruſt zu. Want hoewel hp eenmael tac 
gedient zijnde / ſchynt voorleden te zjne / ſoo en 
18 hy nachtans den nacamenden fanden niet te 
ntete, Want de repnigheyt Cheriſti / is ans daer 
in gegeven, de welche altyts paer kracht heeft/ 
ende daaz geene metten wech genomẽ en wort / 
maer bedecat ſelve alle onſe onreynigheyt / ende 

Pochtans wiſchtſe uyt. Nochtans en mactmen hiet upt 
bier ot geen Seen vroheyt nemen om namaels te ſondigen / 
onkebanden (ghelyck ap voorwaer hier dao? gheenſins tot 
—— futche ſtouticheyt anderwe ſen en worden) maer 
forse AE” deſe leere aar alleenlyck den genen / die / als zy 

geſondicht Gebben / door hare ſonden beladen/ 
Beenroept/ende bedruckt zijnde ſuchten / gege⸗ 
ben / apdatzp hen ſelven daer door weder op 
richten ende vertraaften / ap Dat zp niet tat ver⸗ 
dwÿfelinghe noch miftraaftighendt en ballen. 
Alſoo fept Paulus/dat Chriſtũs ons ig cen ver⸗ 
faener gheworden tar vergevinge der voorleden 
fanden. Waer mede hp niet en verſaeckt dat 
Wp eeuwighe ende gheduerighe verghevmghe 
Der ſonden in Chzifto rotter daat toe bercrjgen : 
maer hp gheeft te kennen Dat Cheiſtus is van 
pen Dader den ellendighen fandaren alleenlyck 

\ ghegeven / de Welche dao? Get bzant-pier haer 

Nom.3. 25 

Van de uytwendighe middelen der ſalicheyt, 
conſcientie gewont ſjnde / dert Medecn ſoec⸗ 
kein, Den futcheu wort de barmúertichepr Gade 
voorgeſtelt. Maerde gene die upt de vergen: 
ge willen aorſaecke ende vepijendt tat fandighen 
Heten, Lin * — anders Dan Dat zy den 

2 er oordeel Godts teghen hen 
— den ; % — eten 
4 Ach Weet wel datmen m’t ghemepn anders 
geleert heef t/ te weten / Bat vi * Doop/ ——————— | 
Daag penttentie ende Haa? de macht der ſleutelen / Leet! die ans vergevingige der fandon ghetrhghen / De welche toe 

‚ans in de eerfte wedergebaapte Dadg den eenigen schen den 
Doop ghegeven wordt. Maer de ghene die dit Boop ende 
Dichten / Die Dwalen daer m / Dat za niet en bez Reet teder: dencken dat de macht der ſleutelen daer van 3 linge wake, 
ſpreken / aſſo aen den Doop hangt; dat zp gece datie de bere (ms en kan verfchepden orden, De fandaer SPAGE der 
anefangt vergevinge der fanden Daar den dienft — heh 
der Gemepure/ te Weten/ niet fander de verron⸗ Boop / ende 
Dinge Des Cuangely. Ende hoedanig ie ie: na: De vergebune 
melijc/ Dat wp daag her bloet Cheiſti gerepnicht — — 
worden Ban onfe ſonden. Maer weit ig het teken boete roe- 
en getupgeniffe deſer afwaſſchinge / anders Dan ſchibven⸗ 
De Doop? Da fien wp dan / hoe dar defe vergevin⸗ 
ge De Voop aenftet, Defe baoenaemde dwalin⸗ 
ge heeft ons eé gedichtSacramêt ver Penitentie 
gemaect ; waer Ban ic boven wat geracrt hebbe/ 
ende fal Ber gene dat noch daer van te ſeggen is/ 
te zijnder plaetfe voleyndighen. Weten is gheen 
Wander dat de menſchen / die na haer plamphept 
baven mare aen uptiwendighe dingen hangen/ 
aack in deſen Deele haer onverftandt gheopen⸗ 
baert hebben / dat zn met de fupver infettinghe- 
Gadrs niet te vrede zijnde, nieuwe behulpfeler 
felve gedicht ende vobetgebracht hebben. acer 
is de Daap niet felue het Sacrament der Penie 
tentie ende bereringes Iſt dat ons de Penitentie 
ende beteringhe alte duſe leven lanck bevelen 
Wazt/zaa moet oock de kracht des Doops haer 
za ijt ende Lerre ſtrecken. Daerom ift fander 
twyfel / Dat alle de Godtfalighe alle haer leven 
lauck / (aa wanneer zy doop Ger ghevoelen haer: 
Der fa nden geguelt wosden / ben felven beſtaen 
tat ve gedachteniſſe des Doeps te wenden/ ant 
hen ſelnen Daer daar re beveftigen en verfterchen 
in het betrouwen dier eeniger ende een wiger afz 
waifchinge/Die wy in het bloet Cheiſti hebben. 
s Oe Boop beenght ons noch cen ander get tweede 
prucht / am Dat hp ong onſe doodinge in Chri⸗ eonderofre 
fta raaut jende daer in cen nieu leven Want (gez lee 
Ie De Apoſtel ſeyt)xWp zijn in den daat Cheiſti var wo vece 
ghedoapt / eude met hein begraven rat de doot / ſtaen bat 
opdarwpin nieuwichepdt deg levens Wande⸗ PE or, ft len, Met welche Waaden hpang niet alleenz in cen zien 
Weken vermaenttat een navo lginghe / ghelyck teben te gee of hu ſende Dar wp Dao? den Daap vermaent Wekmer 
worden / ant nae het erempel des doots CGeifti/ bende i 
onſen booſen Begeerten te ſterven: ende nae Get p'ant. 

‚erempel zynder Wederopſtandinghe tat recht⸗ Nom6.3. 
neerdichent verweckt te worden. Maer hy ver⸗ 
haelt De ſake veel haogher te weten / dat Chei⸗ 
ſtus ans geeft der den Doop zijnder daat deel⸗ 
achtich ghemaeckt / ap dat wp daer in geplant 
‚Worden. Ende gelyck cen ſprupte zijn fubftantie 
‚ende voetſel haelt Ban den Woetel daer in 3p gez 
plant ig: alpaa dock de ghene die den Doop met 
fuck een gheloove aen nemen als zp behodren / 
‚bie gevoelen waerachtiglije de cracht des doots 
Chyꝛiſti in de doodinge haerg vleeſchs:ende oock 
‚nae de kracht zynder MWederopſtandinghe in de 
levendichmakinge Des Geeſts. Hier uyt neemt 
hyoorſake am aldus te vernanen: Iſt Dat tur 
Cheriſtenen zijn / zog maeter Wp der farde ghe⸗ 

| ſtorven zijn ende de rechtheerdicheyt leben, friad 
f clue 
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Cap. 15: 
ſelve argument gebauper hy apeen ander plaetz 

fe/te weren) dat Wo befneden zyn / ende dert aur 

Eolrrzs Den menfcheupt-gedaen hebben / nae Dat Wp 

door Den Boop in Chriſto begraven zijn, Ende 

nae bit verfkant heeft hy im de boven · verhaelde 

Tt. 3.5. plactfen / den Doop genoemt cen Badt der Wez 
dergebaoste ende vernieuwinge. Soo Wort ons 

dan ten éerften be an verdiende vergevinghe der 
zonden / ende toerekeninge der rechtveerdicheyt 

belooft: ende ten anderen de genade des heyligen 
Geeft / Waer Haa? Wp tot nieuwichept Des lez 
gen veraundert worden. 

Det derde 6 Cen laetſten heeft onſe gheloove oock deſe 
epnoeis, DAE pacht ipt den Daop/ dat hp ans ſekerlhek bez 
Bp mer. tupcht/niet alleenlijck dat Wp in de doot ende in 
hlas ſon Get leven Ehziftt gheplant zijn: maer dat Wp al- 
werventent! fa in Cheiſto Bereenicht zijn / dat Wp aller fijner 
harp oper graeden Deelachtig waden, Want daerom heeft 
ken bietach- Gp den Boop in ſyn lichaem geheplichtf am dat 
ticb zjn. Gp hem ſoude met ons gemeyn hebben als eenen 
Mait.z.13. (per feecheren Bant der eenicheptende gemeyn⸗ 

ſchap die hp geweerdight heeft met ang te ma⸗ 
ken : faa dat Paulus daer upt teert /Dat wp kin⸗ 
deren Gods In / am Hat wy Chriſtum hebben 
aengedaen. Alfa fien wy dat de vervullinge des 
Dooypsg in Chzifta is waeram Wp aack (eggen 
dat hp het geene is dat eygentlyck in den doop 
aengeſſen wort. Daerom en ift geen Wonder 
dat Tucas verhaelt / dat de Apoſtelen in ſynen 
naem ghedoopt hebben / hoewel hen nochtans 
geboden was oock in dert naem des Baders / en 

Aetoris. is. des hepligen Geeſts te doopen. Want alle de 
ende 19,5, gaven Gods diein den Doop voorgeſtelt wor⸗ 
Mat · «ö,19 Den/die moden in Chꝛriſto alleẽ bevonden. Piet 

te min het en can nief gefchien/dat de gheene die 
in Chriſtum doopt / niet en foude aack mede den 
naem deg Dadergende des gheeft aenroepen. 
Pant daeram worden Wp Daar zijn bloet ghe⸗ 
reynicht / te Weten /am dat de barmbertighe Daz 

Sal.3.27. 

der ans na ſyn onbegrypelicke goedertierenheyt begaeft dan de gelaavige Daer te vooren / tot dat 
tat genade ontfangende / heeft deſen Middelaer 
tuſſchen hem ende ong geſtelt / om dat wy door 
deſen ſouden ghenade ende gonſte bp hem ahe- 
Krijgen. De weder·geboorte gekrygen Wp eerft 
alfaa doa: zijn daadt ende eder-opftandinz 
ghe / als wp door den Geeft geheplicht worden / 
ende een nieuwe ende geeftelijche natuere ghe⸗ 
rijgen. Daeram hebben ende ſien wyeenigh⸗ 
fing de oorſake onfer reyninge ende WDeder-gez 

gmat.3,6,1: Poorte in den Dader/de materie in den Sone / en⸗ 
Buc.3.16. Dede zucht in den hepligen Geeft. Aldus heeft 
wettweede ten eerſten * Joannis gedoopt, alfa hebbert oac 
eis de Apofteler gedoopt /te weten/* met den Doop 
klaec ende Der beteringe tat vergebinge der fanden : Ende 
ppenbaerfo met den naem Penitentie perftaen zy ſulcke een 
mel moan Weder geboorte: Ende — de vergebinge der 
Kpoftelen zonden /verftaen wp afwaffchinge der ſoñden. 

oop. 7_* Waer upt het ons oock ſeer ſeker is / dat de 
nei 313 Dienft Jgannis / ende de dienſt die daer na den 
ner 2,38, Apoftelen bevolen vert / gantfchelijck een ig, 
endeai, _ Danthet ig Daeram niet een ander Doop / om 
" oke dat hp ban verfchepden handen bedient is: maer 
oop zo. de wyle Get de felve leere is / (aa wort Daer Hoor 
bannig ende bewefen dat hetaack de felve Doopis. Haan: 
* rn negende de Apaftelen zjn in een deere over een 

Eendsriepe * gekomen : Sp hebben bepde gedoopt tot peni⸗ 
tentie ende beteringhe / tot vergevinghe der ſon⸗ 
den ende in den naem Cheiſti / door den welcken 

—— de bekeeringe ende vergebinge quam, Ioannes 
.20 ſeyde dat de ſonden der Werelt door Get Ham 

Gods gedragen warden. Waer mede hp belijdt 
ende betuyght / dat Chziftus ie den Dader een 
aengenaem offerande /een verſoener der recht⸗ 
veerdighept/ende Autheur der falighept, - Wat 

Het IIII. Boeck. Fol. 24 
hadden de Apoſtelen konten meer tot defe bez 
lydinge ſtellen? Daeromen moet niemant daer 
in bevaert zyn / dat de oude Keeraergarbepden 
ameen onderſcheyt tuſſchen Joannem ende de 
Apoſtelen te maken: Want wy en moeten haer 
gevoelen ſoo groot niet achten / dat wp ſouden 
daer dasr de vaſticheydt der Schzriftuere ver⸗ ta 
ſwacken. Want wie falliever Ciyrpfoftonum Homil in 
gelaten daer Gp (ent / dat in den Doop Joannis Matth. 1 
geen gergevinge det fanden vervaet en1sfdau uti. 

ueediedaer tegen fept / Dat Joannes heeft 
den Doop derbeheeringhe ghepredickt tat ver⸗ 
gevinge der ſonden? Men maet dock die ſcherp⸗ 
ſinnighept Auguſtin niet toe laten / daer hp fept Lib. s.de 
datde fanden wWaren in den Doop Gaarnts im Baptiſ. co 
de hoope vergeven ; maer dat zy in den Doop tra Dona 
Chꝛiſti waerachtiglyck vergeven maren „NDant cap‚ 10. 
dewyle de Cuangelifte klaerlyck betupght / dat 
Joannes in fjnen Boop vergevinge der ſonden 
belooft Geeft : Wat noot iſt deſen tof ded 
Doops Joannis te verminderen f daer ans 
geen noot Daer tae diimght £ Ende ift dat pee 
mandr een onderfchepdt tuſſchen den Doop Lue 3.16. 
Joannis ende der Apoſtelen faecht inde ſchrift / 
die falgheen ander binden / dan dat Daan- 
neg doopt in den gheenen die comen ſoude maer 
de Apoftelen in den gheenen Die hem ſelven nu 
vertoont hadde, * 
8 Dat nae de Wederopſtandinghe Chziftifijn Tegenmoz 
overvloediger gaven des Geeſts uptgeſtort / dat Finabe ban 
en dient nietam tuffchen de Doop cen onder wu, SEN 
fchepdt te maken, Want die Boop welcken Bae jvc 
de Apoftelen bedienden / Doe Chriſtus noch op Boop Joz 
de aerde wandelde / Was de Doop Chziftigge, Airis bees 
naemt: nochtangen was de Geeft Daer in niet ben ban be 
overvloedigher dan in den Doop Joannis, Ja Boop dec 
aock nae de Pemelvaert Chaiftt en worden Die eoltelen 
Samaritanen /hoewel fp in den naem Teige: 754! 
doopt Waren /met geen meerder mate des geeft 

Actoz, 194 

—9 

Petrus ende Isannes tot hen gefanden worden 
am hen de handen op te leggen. Ick meyne dat 
de oude Leeraers fijn alleentijc daer door bedro⸗ 
gen ende beweecht gheweeſt / om te ſegghen dat 
de Daap Joannis alleenlc een voorberepdin⸗ 
ghe was tat den Doop Cheiſti / te weten/ om 
dat zplafen dat de ghene Die den Doop Goan: 
nis hadden eenmael ontfangen/zijn van Paula vet. 19,3,5 
wederom ghedaapt geweeft. Maer hae feer zp 
ghefeylt hebben/ dat fal te fijnder plactfe klaer⸗ 
ick geopent worden. Wat iff dan dat Joannes mats:z,rx 
fepde dat Gp doopt met Water / maer dat Chei⸗ À 
ftus fal kamen / ende ſal doapen met den Geeft 
ende met oper? Dit kan met wepnige Waarden ° 
verclaert Warden, Mant hpen Geeft daer niet | 
willen den eenen Doop onderfchepden van den 
anderen + maer hp heeft ſijnen perfaan met den | 
perfaan Cheiſti vergeleken / leerende dat hp het | 
Water alleenlijc tae Diende/ende dat hriftug de a ghever des Seeſts was de welche aack defe fijn | 
eracht foude door een flentijc mirakel Berclaren/ | 
als hp faude den heplighen Geeft ander de ghe⸗ | 
daente der bperigher tonghen ap sijne Apoͤſte Ste*d 
ten fender. Wat hebben de Apaftelen baven Hit | 
kannenraemen ? Wat konnen oock Die meer | 
roemen / die heden daapen 4 Mant zy zyn Diez 
naers des uptwendighen teeckens atfeentdch/ | 
ende Chriſtus ig de Autheur Der inwendigter 
(genade : ghelijck Defelve oude Heeraerg alz 
omme ſeeren / ende vooꝛnemelyck Auguſtinus: 
de welcke Dit argument baopnemelijck ghe— 
brupekt teghen de Donatiſten /te weten : Dat | 
Ehuftus de averfte in den Doop is / wie oock de 
Dienaers sijn Bie daer daapen, | 

Ct 9 Dele | 



Cap. 15, 
Eondelgek / 5 Deſe dinghen die Wp Lan de doodinge ende 
Ondewel- afwaſſchinghe ghefeyt hebben /zijn in het volck 
oopsinde Iſrael afgebeeldet geweeſt: waerõ Paulus aac 

polche Ban fept *dat zy in de Wolcke ende Zee gedoopt 
alde, sijn. De doo dinge wort afgebeeldet/Hoe de Dee 
À verzee TC DAE volck Heeft * uyt de hant Pharaonis / en⸗ 
moe betcor: De Upt Die wrede dienſtbaerheyt verlaft / heueez 
Beene Aff nen werh daar de roode Zee gemaecht/ende 
f1,Eohro.r Pharaonem felve en de Egyptiſche vpanden/ 
tErora.zi Die Dat volck ban achter vervolchden / daer in 
inde 6e verdroncken. Want op deſe fe belooft en bez 

wijt hp ans daag het teecken ín den doop / Dat 
wy upr de Eppptifche gevanckeniffe/dat is / uyt 

| De dienſtbaerheyt derfande f daa? zjn kracht 
| verloſt zha/ datonfe Pharao / dat is / de dunvel 
| verdroucken is: Hoewel hp noch alfa nietaf en 
| laet ans te quellen. Maer ghelyck Die Egypti⸗ 
| fche vpant Berdzoncken zjnde/niet in Den gront 
| der Zee verſoncken en was / maer aen den oever 
| verflagen liggende) noch door een grauwelijck 

aenſchouwen de Iſraeliten verſchrickte /faaen 
conde hy nochtans gheen hinder Doen, Alſoo 
dreyght ang nach deſe anfe vpant / taant fine 

| Wagenen/ ende wordt wel gevoelt/maer en can 
Muur. gerg, OS niet overwinnen, De welcke ag een teec⸗ 
4 ken derrepninghe. Want ghelyck de Deere de 

Iſraeliten met de wolcke bedeckte / ende vercoe⸗ 
linge gaf / am dat zp niet en ſouden daag De gras 

A te bitte der Danne befwicken ende vergaen zal: 
fo bekennen wp ans felven door het bloet Chri⸗ 

| ſti bedechtende befchermt te zijne / op Dat de 
ſtrengigheyt Godts / de welcke waerachtighlije 
een oñverdraghelyck vyer ig / ans niet en over⸗ 
walle. Ende hoewel defe Berbargenthepdt dae 
dupſter ende Wepnighen bekent ag: nachtans 
de wyie daer gheen ander middel en is am (alig: 
heyt te gekryghen / anders dan door deſe twee 
genaden/faa en heeft de Heere Die oude Baders / 
Die hy tet erfgenamen aengenamen habde / van 

deſer Deed ne * — 
ro Qu is het openbaer hae valſch het te / da 

Ee fanunighe ager langen tijdt gheleert hebben / 

L 

orpiuge/de Waer in (ommige nach blyven ſtaende / te weten 
eicke mine’ Dat Wp doop den Doop oñtbonden ende verlaſt 
otmaerkten worden Ban de erffande / ende Van De Lerdaz: 

Raetnaden Genthegt Die van Adam in alle de naconiers ver⸗ 
&oop. breyt is / ende dat wp weder gebracht worden 

“tot de ſelve rechtveerdicheyt ende vepnichept: der 
natuere / die Adam faude behauden hebben / had: 

Amntodor / dehb in Die geheelhent daer in he geſchape was 
Die aengebos biy ven fraende. Want ſulcke Leeraers en heb⸗ 
ren verkieerrs Ben nopt verſtaen / wat de erf-ſonde / wat deer: 
—— bijft na velycke rechtveerdigheyt ende wat de ghenade 
BenDoop. Des Doopẽ 3. Wy Gebben boven geleert / Dat 

De erffande is verdorventheyt onfer natuere / de 
| welche ten eerften ong onder den taorn Gadte 

woꝛpt fende oack wercken in ons voortbrengt / 
dewelcke de Schriftuere naemt Werchen des 

Belson,  Bleefche, Sao moeten wy dan deft twee dingen 
‚met onderfchepdt aenmercken/te Weten / dat wy 
in alledeelen anfer natuere alfaa gefchent ende 
verdorven znde / nu alleenlyck out ſulcker Herz 
dorventheydt wille met vecht voor Bodt ver⸗ 
daemt ende Beraardeelt zjn/ den welcken gheen | 

‚ Dinck en kan belagen / anders dan vechter: | 
ents vock Dichept/annoofelhept ende ſupoerheyt. Ja oock 

ſeifs in den De Rinderkens ſelve brenghen haer verdoene⸗ 
jougen kine niſſe mede van deg Poeders buyck: De wele⸗ 
deren⸗ ke het zaet haerder ongerechtigheyt in hen be⸗ 

floten hebben / hoewel zp de vrucht daer van 
nioch niet voort eñ brengen, Jae haer gantfche . 
natuere is een zaet der: fandesdaerant en kau zp | 
miet anders dan Gatelijck ende grauwelijc voo | 

" Godt zijn, De ghelaavighe zijn door den Doop | 

Vande vytwendighe middelen der falicheyt, 
feecher/ Dat defe berddeminge is Han hen wegh be 
ghenomen: dewyle ( ghelyck voorſeyt is) De ee 
Heere Daar dit teechen belaoft Dat hp volko⸗ upthercozen 
mentlycke ende grondelijcke vergevinge ghe- Bohsreente 
geven heeft / bepde der ſchuldt die ons faude roevenontees 
toeghereeckent Worden / ende der ffraffe Die Wap ber gerech- 
am ſulcker ſchult wille / fauden maeten lijden, tichent alteE 
Sp ghelry ghen aack vechhtueerdiggendt f maer in deſt leben, 
fuiche als het volck Gods can in Dit leven ghe⸗ 
rijgen / te weten/ daag toereecheninge alleen? 
dijch s omt dat de Heere Dao? jn barmhertig: 
heydt de ſyne voor rechtveerdige ende ontz 
ſchuldige acht. 
re Der tweede Dat wp hier moeten aenmerc⸗ Ende deſe 
ken / is / dat defe verdraenthent ende verdorvent⸗ Aengeborene 
het in ang neinmermeer en ruſt / maer ahdte 
nieuwe vruchten baert / te weten / de wercken ben Godfalie 
des vleeſchs die Wp boven beſchreven hebben: Seu deu gan- 
Even gelijck een brandende oven altjtg vlam, (Eer IEP 
me ende ſprancken upt geeft / ofte ghelijchkeert beel te doen 
fantepne fander ophaudé water upt giet, ant 
de boofe begeerljchept en vergaet nimmermeer 
gantſchelyck in de menfchen/ nach en Wast niet 
uptgeblufcht tat dat wy door den doodt van dit 
lichaem deg doodts verlaft zijnde / ans ſelven 
gantfchelijck uprgedaen Gebben, De Doop be: 
looft ans wel dat onfe Pharao verdroncken is / 
ende Dat De fande gedaar is:maer nochtans niet 
alfo / dat hpniet meer en zp / nach ong meer: 
moepte en mafte: maer alleentijck Dat hy niet en 
overwinne. Want fa lange alg wp fulien in deſe 
ghebancheniffe deg lichaems gefloten blijven 
zoo (ullen daer overblyfſelen Der fande in an 
vleeſch waonen: maer iſt dat wp de belofte die 
ans in den Doop gegeven ig daag het gheloove 
houden / faa en (uilen zp in ans riet regneeren. 
Maer niemant en bedriege hem ſelven / niemant 
en flattere hem ſelven in zijn eygen quaet / als hp Nochtane 
hooꝛt dat de ande altijd in ans woont. Deſe en nemen ra 
dinghen en Worden niet gefent/op Dat de geene Mer Daos 
die anders meer Dan te ſeer tat fandigen gene: Sin earn 
gen zijn / gheruſtelck im hare fanden flapen: gen; jae neet 
maer alleenlijch ap Dat He geene Die daa, haer Weer ouden 
vleeſch gekittelt ende geprichelt worden / niet dornisie 
verflauwen / noch den moet verlooren en geven. gher ende te 
Maer dat zp Beel meer dencken / dat zy noch in Weecftegbee 
den wech ſun / ende Dat zp gelooven Dat zy gro⸗ Berre ires 
ten voortganckgedaen hebben / als zp dagelicx gen se wars 
ghevoelen dat haer booſe begeerte een wepnich deien. 
ghenundert wort / tot dat zyghekomen zijn daer 
3p Geenen willen/ te weten / tat het upterſte ver⸗ 
derf haers vleeſchs / het welcke in het verderf 
deſes flerffelichen levens fal volbracht wozder, 
Dier-en-tuffchen en maeten zp miet laten neetz 
ſtighlck te ſtryden / hen felven tat vaagrganckt 
maet te geven, en tat volcomen Lictazie te Verz 
wecken, Mant dit moet Gen aack een oorſake 
zyn am neerſtichlycker te arbepden/ dat zy ſien 
dat henna lange neerftichept nach veel arbeyts 
te doen ſtaet. Wymoeten eter Dat wytot doo⸗ 
dinge onſes vleeſchs gedoopt worden de welc⸗ 
ke ban den Doop aen/m ons begonnen wordt / 
inde welche wp dagelycx voort varen: ende ſal 
Dan volbracht ordent / als Wp fullen upt dit le⸗ 
ven Berhupfen tat den eere. vd 
12 Wieren feggen ap niet anders / dan dat De mat nere bee 
Apaftel Paulug in het fevende Capittel tat de dozbenttept * 
somepnen opentlijch verclaert . ant doe bn Der 
van de onverdiende ghenade ghehandelt hadde) ten nraeckts 
zoo Geeft hp ( dewle fanumighe Godtlooſe wostbecoont 
Daer upr Beflaten /Dat de Menſche machte leven Herder er, 
na sijnen luft/ ant dat wudoor de verdienſte der rgetupgenif: 
werchen Sade niet aengenaem Wazderr } terz fe bes Apo- 
flant Baer nae geſept / dat alle de gene Die met De Reis Pault 

rechtucerdige 



Cap. 154 

ver htveerdigheyt Chriſti bekleet worden / aack 
mede door den Ghee ſt wedergebooren worden / 
en dat Werden voszpennine deſer wedergeboor⸗ 
te hebben in den Doop. Hier upt vermaent hp 
de gelovige Fop dat zy der fande geen heerſchap⸗ 
pietse en taten in hare leden. Ende de wijten 
wiſte dat altijdts eenighe fwackhept was in de 
ghelad vige / ſo heeft Gp / op at zp daer dosr niet 
mimoen er worden / eenen trooſt daer bp gez 

So Feltre wer Dar ſy niet en zijn ander de Wet. 
Wederonn dewyle Her hadde mogen ſchnen 
dat de Cheiſtenen mochten Gen ſelven verheffen / 
omdat fe mieden fijn ander het jack der Wet / ſo 

handelt hy hoedanich de weghneminge det wet 
ende Wiler het rechte ggebzußck der Wet ſp/ 
Icke vrage hy mut bee mael unt⸗ gheſtelt had: 

de. Befatmais : Dat wpvan de ſtrengig⸗ 
heyt der Wee fijn verloſt vop dat wy Chriſto 
aenhanghen. ude dat het werck der Wetis/ 
dae Wpsan vonſe koof Bepr overwonnen ſynde / 
onſe oinnacht ende ellende belennen, Ende dez 
wile De verdoꝛrventheyt diet natuere hiet fa wel 
gheſienen wordt in eenen onheylighen menfche 
Die ſonder vreeſe Gade) mac ſyn baofe begeerte 
leeft /fba-ftelt Green exempel daer van in eenen 
Wedergebezen Wenſchen / dat is in hem elven, 
Soa fépt hy dan dat hyeenen eeuwighen ſtrydt 
hecft mer deaverbljffelen des vleeſchs ende 
dat hp doszellendighe dienſtbaerheyt gebonden 
gehouden wort / 

Aom.6.14. 

fa bat Bp uiet en kan hem ſeivẽ 
geheel tof de ahehaozfaenthepdt der Godlycker 
Bet avBrgeven, Baeram wast hy bedwongen 
fuchtende upc te roepen / ſeggende Ae ongelucz 
high menſche / Wie (al mp berloffen van Dit lig: 

— dwelck der doot onderworpen is? Iſt dat 
ade kinderen Gade in de gevanckeniſſe gebondẽ 
geho den warden fa fange als fp leven fa moez 
té zy ſeer benaut ſyn dooz het overdenche haers 
derhckels / ten zy dat deſe vreſe verhindert wor⸗ 
de. So ſtelt hp dan hier toe een vertrooſtinghe 
Daer bp/fergende:dat den geenen die in Cheiſto 
Jeſu zin / geen verdoeminge meer en 18, Waer 
in hy leert / dat de geene Die De Heere Geeft een⸗ 
mael tat genade aengenamen / ende m de ghe⸗ 
mepmftlhap Cheiſti geplant ende daa, den daag 
tot het gheſelſſchap ſynder Gemepnte aengenaz 
men / hoe wel zp van de ſonde befeten zyn / ende 
Die in hen onme-dragen/ dat zy nochtans Lan 
Defchuftende verdoeminge vry zijn / dele zp | 
in het gheloove Ch2iftjvalherden. Iſt dat dit | 
de ſſechte ende oprechte uptlegginghe Pauli 
is / faa moeten we niet ſchynen pet vꝛeemts 

te leeren. UE 
oe rij De Doop dient anſer belhdinghe by de 
Soops is / Menſchen ap de Wijfe : te meren / am Dat hp een 
bat hp bode teechenis / Waer daor wpapentljck belden) 
tentje Dat wp willen onder het vale Sods getelt woz: 
betapgtzende DEI: erde Waer doo, wy betupgen dat wp in DÉ 

e {uier ges Dienft des eenigen Gadsfende in de eenige Fez 
ligie met alle de Chreiſtenen over een komen: enz 
de ten laetſten / waer daoz wpanfe gelove opent: 

» Tjck betupgen / faa dat niet alleenlijck onſe herz 
ten Gode ſoven / maer oock onfe tonghen / ende 
alle de leden onſes Lichaems denlof Gad verz 
klaren/met wat beduypdingen zy connen. Want 
alſo wordt al wat onſe ief tot ghehaosfaenhept 
der eerlyckheyt Gods begeven / van de welche 
gheen dinchen behaagt pdel te zijne: ende an⸗ 
dere wenfchen worden daar onfe erempel tot 
gelycke geffeninge ende neerftighept verweckt. 
Dit aenlach Paulus dae hy de Cozinthë braeg⸗ 
de / of zy it den naem Chriſti ghedoopt Waren, 
Waer mede hu te kennen gaf / dat zy / dewyhle 
zp in den naem Chziſti ghedoapt waten /- Ger 

Prom, 4 

Mam, Sese 

he 

A. Coꝛ.t.a3. 

« 

Hee IIII. Boeck: 
ſelven tot hert begeben / hém geſwozen / ende 
haer trouwe hem op de menſchen belaaft hade 
Der /-foa dat zy niet meer en mochteneenen an⸗ 
deren belhden anders dan Chgifkum alleen: ſoo 
herre ſy de belijdinghedie zp in den Doop ghe 
daen handen/nieten wilden verſaken. ; 14 Dewyle het nuveraaert is / wat onſe Hee⸗ wer antert teut de inſettinghe des Doops heeft aengeſien: deel bes, daa Ziſt lieht te nadelen hae vap dien-maeten onre Hutels de, 
faugen ende gebzupehen, Want (aa verre berfchepdé in 
tat verfterchingbe: ende onderhaudinghe anfeg 4 ftucken, 
gheloofs ghegheven wort (ao moeten op hem * bele als aan De handt Chriſti des Autheurs feive / Bes toopor antfanghen/ wp moeten (cker ende vaft achten foo veelde 
dat hp de ghene is / Die daag het teechen tot ong Perfterekina fpzeeckt : Dat hp de ghene ig die ons repnichgt, MES Shee 
af wiſcht / ende de ghedachteniſſe anfer fanden/ 

laofs aen⸗ 
\ act 

wech neemt : * dat hu die is / die ans zynder doot 
deelachtich maect/ die den dupvel fijnriche bez neemt / Die De kracht onſer booſer begheerte 
krenct: jae die cen met ons woꝛt / op dat wp hem 
aengedaen hebbende {kinderen Godts gheacht 
worden· Dat bp(fegge ick) ſa waerachuchihck 
ende fekerlijc deſe dingen in wendichlhen in anfe 
herten doet / gheihck mp ſekerlyck fien dat onfe 
lichamen uptwendiglijck gedaopt ende gewaſ⸗ 
ſchen Wozden, Want deſe avereencaminge ofte 
vergelyckinge / is een (eer ſeker vegel der —5 
menceinste weren / Dat Wp in lichamelycke din⸗ 
gen de geeftelijche fien /geitjck of zp tegen woorz⸗ 
diglyc Lao? anfe oogen (konden / de wjle het den 
Heere behaecht heeft ons die met fulcke figuren 
vaopgagen te ſtellen: niet om dat ſulcke genade 
in her Sacrament gefloten ende ghebanden is / 
om doo? des Dacraments krachtone gegeven 
te worden; maer alleenljc am Dat de Heere daag 
Dit merc ende teecken ans (ijnen wille betup: ht ; 
te weten/dat hp ans alle deſe Dingen wilgeven. 
Ende ha en voedt niet alleenijchk onfe ooghen 
meteen pdel fchhaufpel-/ maerlept ons tot de tez 
genwmaozdige facche/ ende valbrengt krachtich⸗ 
Wel Dat Gp mer De figuere af beeſdet· sia 
15 Hier ban mach Copneling de Haoftman oierer Bere 
over hondert cen bewijs fijn / de welcke verge⸗ klaert worde vinge der fanden hebbende/ ende uiet fienlijche Ier bet ers gaven des Gepligen Geefts begaeft fijnde / gez PLE doopt wert : ende en Geeft Dao? den Daap niet Panu. 
begheert een bzeeder verghevinghe der fanden) Broz 10.480 
maer een feecherder-aeffenumge des geloofs: jac | 
een vaſticheyt des betrouwens upt fulck eenen 
pant, Bier upt machte pemrant (eagen + Afl bat 
De fanden niet en worden dao, de Gracht des 
Doopns afgewaſſehen / waeram Geeft dan Anas 
mag rot Paulum ghefepdt dat hy sne ſonden 
ſoude af waſſchen daagden Daop À: Fekante 
woorde / Dat mp gefept worden te ontfanghen 
ende verkryghen / dat Wp dao, onſe ghetaave 
ghevoelen ong van den Weere gegeven te wor⸗ 
den / het zp dat bp't dan eerft betupege-/ ofte het 
gene dat hpons betuncht heeft / meer ende ſterc⸗ 
kelijcker beveſticht. Sos heeft dan Ananias 
willen alleenlyck dit ſeggen: O Paule / ap dat 
ghpfeker zijt Dat uwe ſonden u vergeven zyn⸗/ 
ſoo wozdt gedoopt. Want de Heere belooft in 
den Doopverghevinghe der ſanden: zoo ont⸗ 
fanght deſe / ende weeſt gheruſt. Hoewel ick en: 
hebbe tuet voorgenamẽ de cracht des Doops te 
verkleynen / ſoo dat tat het teecken de ſake ſelve 
ende de Waerbept niet en ſouden komen / fa verre 
Gadt daor de nptwendighe middelen werckt. 
Maer upt dit Sacranentygelijck aac upt alle de 
andere / en vercrijgen ur geen dinc / anders Han 
ſos beel Wp doorhetgeloobe ontfangen. Iſt dat 
get geloove daer niet en is: (aa ſal het weſen tot 

Et ij eeu gez 
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Cap. 15. 
eert getuygeniſſe onfet on dantkbaerheyt / waer 
doos wp vaar Badr ſchuldich worden / am Dat 

wy De belafte Bie daer gegeven wordt / niet en 

Bar bet gee gelooven: Jl2aetfaa Berre tzet een teet hen ouſer 
rupees Gelijdingheig/ faa moeren Aep daer Doop betup: 

Mad be gen dat anfe betrouwen ap de barmherticheydt 
betijbentfre Gode fkaet/ ende dat anfe reynicheut gelegen is 

pes geloofs, in vergeviñghe der ſanden / de welche ons door 
Jeſum Chriſtum vercregen ig ; ende dat Wp in 

de Gemepnie Godts kamen. / op dat wpin eert 

evdelen des geloofs ende Der liefde met alle gez 
aavighen eendrachtichlijek leven, Dit laetſte 

Eea ua.cz. heeft Paulus ghemennt / daer hp ſept / dat wp 

alle in eenen Geeft gedoopt zun / ap DAL kap een 

lichaemsjn, — 
de on⸗ ‚6 Daag / ifk dat het waerachtich is dat wp 

oertoicheet beffaten gebben te weten/ Barmen het Barra: 
picgept des ment niet en maet achten upt De handt des ghe⸗ 

B eners neg Die het untdeelt / maer ghelyck unt de handt 

De gr Gobte/ van den welcken fauder tafel ko
mt 

gantyc) met f0a moghen wp daer UPL verftaen / dar den Daz 

gegeben ofce crramenten nier ghegheven noch — en 

wordt Hoog de weerdeepdt des Dienaers Die 

—* het ipr deelt. Ende ghelyck onder De meuſchen 

alseen Bꝛief gheſonden is / ſoo verre het ghe⸗ 

ſcheifte ende Ger teecken genoech bekent wordt: 

ſoo ca ig daer niet aen gheleghen / wie / ofte hoe⸗ 
danich de brengher des Waters gheweeſt zy: al⸗ 

faa maet her aack aus ghenoegh zyn / dat wy het 

heſchrifte ende teecken onſes Heeren in zyne 

—————— bekennen / van war Befdra⸗ 

gher zp oack magen ghebracht worden. Diet 

Daag wordt de dwaliughe der Donatiſten fcer 

Wel wederlept / Die De hrachtende de weerde des 

Sacraments in de Weerdigtepde des Dienaers 

flelden. Suck zyn heden onfe Wederdoopers 

de welche ſeggheñ dat wp niet wel ghedoopt en 

zijn / om dar wp van Godtlooſe Afgoden· die⸗ 
naers in des Paus Aycke gedoopt zijn: daerom 

Daer pt rafen zp naden Weder-daap. Legen der wel: 

de ker ongheſchicktheden wp ſterckelyck ghenoegh 

ge e fullen gewapent worden, iſt dat wp bedenckeũ 
dn Ja die DatWwpgedoopt zyyn / niet in eenichs menſchen 

—A 
edoot fij He 
Matt.28. 

15 

gen Soons / ende deg hepligen Geeſts: eude Dat 

het vaerom niet eens MWenſches/ maer Godts 
Daopig / Wie Gp oock zp die hem bedient, Wae 

feer onwetende ende geoore verachterg der gant” 

fcher Godfalichept die geweeſt zijn/ Die ons ge⸗ 

daapt hebben : 
niet gedaopt in de gemepnfchap haerder onwe⸗ 

tentgepdt ofte Godtloof Gept/maer in het gelao⸗ 
we Jeſu Ehriſti: Want zyen Gebben niet haren/ 
maer Godts naem aengheroepen / fp en hebben 

ons oock — anderen naem ghedoopt. 
Iſt dat her Godts Doop was / ſoo was oock 

baorwaer de belofte van de vergevinge der ſou⸗ 

den / doodinge des vlceſchs / levendichmakinghe 

des Seeſts ende deelachticheyt Cheiſti / daer in 

beflaten. Alfa en Geeft het denFoden niet verhiu⸗ 
dert / dat 3p Ban De anrepne ende afvallige zie 

ſters befitenen waren :noch het teechen en was 

| Dacram niet te vergeefs / fo datmenſe faude heb⸗ 

| Ben moeten wederam befinijden., Maer het Was 
| genoech batment tot zijnen rechten oorſpronck 

drachte. Dat zp ſegghen / datmen in de vergade: 
Anghe der Sodtſaũgen behoort te Daapen: Daer 
mebeen konnen zp niet maken dat de gautſche 

| kracht benamen zy / door Get gene dat een deels 
ghebzechelijck ig. Want alg wp leeren Watmen 
behaagt te Doen /op dat de Doop fupver ſy / ende 
vp van alie befmettinghe : ſoo en venen wy De 
infettinghe Godts niet weeg / hoewel de Afgo⸗ 

den⸗ dienaers die vervalſchen, Want hoewel de 

naem / * maer in den naem des Baders / ende 

fag en hebben zp ang nochtaus 

Vande vytwendi she middelen der falicheyt, 
Befugdinahe/vaoztijden dooe veele ſuperſtitien 
beſmet was / ſoo ig zp nochtans altjts voor een 
teechen der ghenade gehouden gheweeft: Ende 
Eſaias ende Ezechiãs doe fm de ghene Bie van 
Godt afgeweken waren / vpt geheel Ffrael vere 
famelben / fa hebben ſyſe tat geen ander Befnde 
Dinge geroepen. 
17 Daozt/ dat fp ons vzaghen wat gheloove Horb tente 
nae onfen Doop ghevolcht ſy ſommighe jaren HIE Boudrch 
lanc/op dat fis baer upt beflupten datonfe Doop BEI LI 
te vergeefs is / deale hp ong niet gheheplicht doevers op 
en wazt anders Dan Daoz Get woort der belofte brengen? vas 
met denn geloove ontfangen, Bierap antwaozs mp vete 
den Wap / Dat Wp langen tijt blintende angeloo⸗ ——— 
vich ſijnde / de belofte die ong in den Paap ghe⸗ ber zgu nae 
geven wag/niet geweten en Gebben ; maerdat DL Boop 
nochtans ve belofte ſelpe Deijle fp van Godt ongetoonieh, 
Wag/altte feecherende vaſt / ende Waerachtich 
gebleven ig, Of fchaanalle menſchẽ leugenach⸗ smom.3.2 
tich en ongetrauwe waren / ſo en laet nochtans E 
Godt niet waerachtich tefijne : of ſchoon alle 
menſchen verloren en verdoemt Waren /fa blijft 
nochtans Cheiſtus de falichept. Soo bekennen 
Wp dan/ dat He Boeg ans Lao dien tt niet con 
hap? voordeels gedaen en heeft / doe de belofte Die 
ang Daer in gegeben wordt / ſander de welche de 
Doop uiet eñ is / veracht bleef, Maer nu als 
wp daor Gade genade ons hebben begonnen te 
bekeeren / ſo beſchuldigen wp anfe verblintheydt 
ende hardichendt des herten / dat ap voor zjn 
{aa groote gaedichept/ faa lange andanckbaer 
geweeſt zijn. Dp ghjelaaven dat de belofte niet Maut Gods 
vergaen en is / maer dencken liever albug; Bodt belof:e blijft 
belooft ons Doog den Doop verghevmghe der me ende ſe⸗ 
ſonden / eude deſe belaof de vergesinghẽ ſalh 
ſander twyfel alien gheloovighen geven. Deſc 
belofte wãs ons in den Doop voozgeſtelt: faa 
laet ons ban die daar het gheloove aennemen. 
Daerom alg de Deere Get Jodiſche volck tat FP: Bodt) 
beieeringe roept/ (aa en ghefiet hp hen niet we pafseengee 
deroni befneden te warden /am dat zy ( ghelyck rorpende/ en 
voogfepc ig) daag der Godtlaofen hant beſneden gedret niet, 
waren /ende genten tjdt lanci in De feloe Godt Hale Haer je 
looſ heydt berwerret/ geleeft adden & maer hp fouden tacen 
vermacntfe alleenlije tat de bekeeringe des hers beſnudeu. 
tet, Want hoewel zp Het verbondt ghebzaken 
hadden / faa bleef nachtans het teechen deg ver⸗ 
bonts dar de Heere ingheftelt hadde) altt s vaſt 
en ongeſchent. So mazden fp dan Daag deſe eeni⸗ 
ghe conditie te weten) dar zp hen ſouden bekee⸗ 
ren ende beteren / Weder ghebzacht rat Dat ver⸗ 
bont / de welch de Heere eenmael met hen in de 
BefnHdinge gemaect hadde: Welcke Befnijdinz 
ghe zy nachtang van der hant des Godtlooſen 

zie ſters ontf angen/en fa veel iu hen was/Wez 

deramantrepnicht / ende Baer vrucht te niete 

gemaeckt hadden. 1 
18 maer zp mepnen eenen vperighen pitte Eudebit is 
ſchieten / al& zp vaagtbgzengen * dat Haubis DIE —— 
wiederoin gedaapt heeft / die eenmael met Jaau⸗ paer mee hep 
uis Doop gedoopt maren, Mant iſt bat (ges ereuwel 
ihck opbeiden) de Daop Joannisende ont Zeren/aisof 
Daapeenig : faa ig de Daop/die fander WAEL bp eenigbe 
achtige leere geweeft ig/ te verworpẽ en verach⸗ wiicupoien 
ten/ende wp moeten Ban nieug meder gedoopt doer 
Waogden in De waerachtige Keligie/de welche Wy D Netes9, 55 
nueerft aengenomen Gebbensgelije De Coꝛinthi⸗ Ee 
fcheeerft qualpe onderwefen zjnde/daer na als 
hen het rechte gelagve geleert was / daer in we⸗ 
Der ghedoapt wazden. Sonmighe mepnen dat 
Dacr een verkeert navolgher Zoannis gheweeſt 
zp / Diefe mer den eerften Daap eer in proel fue 
perftitien Dan in De waerhepdt ghedoopt hade 
De, Met welche zy ſchynen hier UPE te OEE 

er 



Gap. 1 Het iT. 
Weten} Bat zy Belden hen ſelven gartefcheljek, 
niet van dert Heyligen Geeft te eten: in wele⸗ 

ke onwetenbept Joannis zijne Diſcipulen niet 

en fande gelaten hebben. Maer Get enig 

der waerhept miet gelyck / datde Joden / al had: 

den pnimmermneer ghedoopt gheworden / gant⸗ 
elhck gheen kenmũſſe des heyligen Geeſts en 

puden gehadt hebben / de welcke doa? zoo veele 
geturgeẽnuſſe der heyliger Schriftuere verklaert 
18, Daeram dat zp antwoorden Dat zp niet en 

Apeten/ of daer een heeft zp / Dat moetmen Ver: 
flaen ghelyck af zy ſeyden / dat zp nach niet 
gehaozten hebben of de gaven deg Deefts daer 
“van datje Paulus vraeghde / den Diſtipulen 

oterde Cheiſti gijegeven \wagden. Maer ich late toe 
wat per zr, Dat het de waerachtighe Doop Joannis Was/ 

pmden name Daer mede zy gedoopt waren, ende Dat het dock 

Zefneber de ſelve Doop was daer mede Chriſtus doopte: 
maer ic ſegge Dat ſy niet en zyn weder gedoopt 
geweest, Wat willen dan deſe woorden / Sy zijn 
gedoopt inden naemlefu > Sanunighe verftaen 
Dier upt alleenlyc datſe Paulus met de oprech⸗ 
te leere onderweſen Geeft 4 Maer ick hebbe liez 
Ver Dat te verſtaen Ban den Doop des hepligen 

Sheeſt / dat ig de ſienl ycke gaven Des Gheeſts / 
“Die door de oplegginghe der Ganden ghegeven 
worden: Want die warden ſo ntydts ander den 

eror.e, Macmdes Doops verſtaen. Ghelyck De Apo⸗ 
ende 2.10, fielen ap den Pinerterdag zijn der woorden Des 
Weto,rn. 16e Heerẽ van dert Doop des vpers ende Des geeſts / 

gedarhtich ghewogden. Ende Petrus oock / 

doe hyſach d it die gaven op Cornelium ende 
zijn hupgefin / ende zyn Maeghſchap uptghez 

ſtort waren, Wier teghen en ſtrydt Dat niet / dat 
Baer nae geſeyt wort / te weten / doe hp Gen de 
Landen op gelept Badde / zoo viel De heplighe 

geeft op Gen. Want Lucas en verhaelt daer 
miet twee verfchepden dinghen: Maer valcht 
daer een wyſe die Den Goden ghewoonlyck is / 
ale zy een fate verhalen / dewelcke ten eerſtin 
De farma der fake voorſtellen / ende Daer nae 
bzeeder verklaren, Dic mach een peghelyck upt 
bet vervaich der woorden aenmercken. Want 
bp ſeydt: Bit ghehoort hebbende / sijn zy ghe⸗ 
daapt in den naem Fefu. Ende doe Paulus Gen 
pe handen og gelept hadde / faa viel de heylighe 
Geeftopben. Met defe laetfte Waopden Wor 
Befchzeverr hoedanich de Doop geweeft zp. Iſt 
dat de eerſte Doop daar onwetentheyt gefchent 
wort / ſoo datmen Die noet met eenen anderen 
Doop beteren: Da hadden voornemelyck de 
Apaftelen moeten weder ghedoopt worden / de 
welche geheele drie jaren lanck na haren Daop/ 
nau ende wepnich van De fupverleere gefimaect 
hadden. Ende nu at Waterftroamen fau 
den ons genoegh zyn / om faa menichmael te 
Weder-doapen / als Daer onwetenthept daa? 

- De barmgertighepdt Godts dagelijcr in ons gez 
betert waat. ; 

spande 19 De kracht/weerdighept/nuttighepdt/ende 
gbebzeken, Wet eynde defer verborgentheyt / moeten nu (gez 
Daer mede lich ick mepne)oapenbaer genoeg ſyn. Aengaen⸗ 
bu Oases De het wptwendighetehen ach of de rechte in- 
pleckt ghes ſtellinge Cheiſti fa veel als zu behoorde / vermo⸗ 
weeſt. gen hadden am de ſtautigheydt der menſchen te 

verhinderen. Want gelje of het een verachtelic 
Setdoberin, dinck geweeſt hadde / na het gebodt Cheriſti met 
gr des wa⸗ Water re doopẽ / alſo heeftmen een zegeninge gez 

Joanni 

Dſekee vonden / ofte eer een betooveringe / waer dao, de 
ene waerachtighe heyliginghe des Daters ontrey⸗ 

Ber chuſina / nicht wort· Daer nãe ig de Waffen keerſſe ende 
J de ſat bet chriſma daer toe gedaen: eude Get ſcheen dat 
Diẽ uptbla- 
finge, 

Boeck. 

ende des hepligen Geeſts:ende alfa tert laetſten 

Fol. 21%, 

niet verborghen en is / hae aut de oorſpronck de⸗ 
fertoelappmahezp / zoo is het nochtans mp 
ende allen Godtſalighen gheoorloft te verwo⸗⸗ 
pen/ alwat de menschen hebben beftaen tat de 
m-fettinge Cheiſtite (tellen, Ende alg de dup- 
vel fach dat zpne bedriegerien byna in het begin 
des Cuangeln / door dwaſe lichtneerdighent dec 
Werelt / ſonder grooten arbept aengenaimen 
worden / ſoo Geeft hu tot grover befpattinghen ‚> efoufel 
door· gebroken. Wier upt heeftmen daar atghe- ft | 
banden ſtouticheyt / gheſpouſel ende diergeljcke lúcke beufe⸗ 
beufelinge / opentſhek tot verſmnaetheodt pee Ineen/door 
Doops aengenomen, Dao defe bebindingen febeldene 
moeten Wp leeren/ dat daer niet beters / nach bonden ben | 
heylighers / noch anforgeljchers en ig/dan met Peo op 
de eenige autazitept Chriſti te brede te zijne. 
Daerom̃ is veel beter / fulcke guye helſt —— santen 
perien achhterte laten /- Waer daa, de eentaudis breande mas 
gen aagen verftrickt/ ende Get verftant verGin- Bee Ree 
dert Woet: ende ſoo Wanneer pemantte daapen gefsbent 18. 
is / dien in De vergaderinge Der gelaavinge vaar ®& mauice 
te ſtellen / ende Bode te offeren daer het de gant Horde ceres 
fche Bemepnte als ghetupgesaenftet/ende voor —— 
hem bidt: Item / datmen De belijdinge des ghe⸗ ken ende ope 
ldofs / daer mede Gp moet onder weſen worden / Bedien 
Daer verhaelt fende de beloften die in den Soop El 
vervaet zyn / bertlare : erde daten daer nae 
doope indẽ name des Daders / ende des Soonus⸗ 

met gebeden ende danchfegginghe Wederamte 
hups fende, Alſo en faude gheen Binck achter 
gelaten worden Dat tot de fake dient /-ernde die 
eenige ceremonie Daer bart Gad de Autheur ief 
foude feet claerlyck ſchynen / met geene vzeemde 
anrepuicheden befmet zijnde, Daast/of de geene 
die ghedoapt wort / geheel in het Water geftehert 
worde / ende Dat drierr-act/ afte —— al⸗ 
leenlic met Water beſprengt worde / daer is ſeer 
weynig aen gelegẽ: aer Dit noet den Gemevn⸗ 
te Bap ſyn De verſcheydenheyt der landẽ hoewel 
het Wooꝛt / doopen, bedupt geheel in ſteken: het 
welcke de oude Gemeynte oock gedaen heeft. 

ge moet bjp 

ſon. 

Ende dierge⸗ 

menigerhau⸗ 

| 
d 
| 

Be baopins 

zo Oock gheſchiet het verkeerdelyck / alsde , var 
gene Die geene dienaers der Ghemepnte en zijn/ * —5 
beftaë te daopẽ: Want het ig een deel best dienſts Sedes toons 
der Gemepntef alfa wel ats het Pachtmacl upt Te meters 
Deelen, Want hpen heeft noch den vrouwen / niet eenen 
noch aackatlevlep mañnen geboden te doopen / vegerdeken / 
maer/ den genen bie hp tat Apoftelen verordent PIED oon Een 
hadde / heeft hp dit gebod gegevẽ.* Dat nu over maer dert 
vele eeuwen / ende bynae van het begin der Gez Dienaren 
niepnte aen/een ghewaante gheweeſt is / dat in der Semerr 
het perijchel deg doo des / dock de gene die geene & Heder vet 
Dienaerg der Gerepnteen maren f doopten / vat dE Boon 
als de Diengers niet in tijtgen quain / ick en fie Pan de ghe- 
geen ſtercke reden am dat te beſchermen. Oock cle den 
en hebben de oude Leeraers ſelve / Die Defe Wijfe Bjouwen 
gehouden afte geleden hebben miet vaft ghe we⸗ setomen #5° 
ten/af het te vechte gefchiede. Want defe wyfe⸗ 
linge geeft oock Auguftinug te kennen / als hu 
fept sich ent weet niet of die mederamte daapen Lip. cons 
is / Die Upt naat ban eenen gemeynen man ghez ra. Epifis 
doopt is, Want als het gefchiet fandernaat/(A Parm. z 
Wozteen vreemt ampt aengegrepen/ende ift dat cap. 13e 
bet dao? naat geſchiet / ſo iſt geen fande/ ofte bet - 
ig cen vergevelijcke ſonde. Dan de Bouwen ig 
fander eenige wrtneminge in het Cartgaginen- Cap-ro0 
fche Concilium verordent / dat zy gantſchelyck ) 
nieten fouden Doopen, Maer men machte ſeg⸗ Bere Son: 
gen / het is te vreeſen Dat de geene Die kra ickis / loofe berdor⸗ 
fal van beg ve der Weder-ghepadste berooft Bart weder 
worden / ift-dat hy fander Bop ſterft. Neen repr. 

de blafingGeam den Dupvel te beſweeren / de voorwager: Godr betupght Bathp anfe Winde: Sent, 17. $s 
deure tat den Doop open dede, Hoewel het mp | ven eet fp geboozen — tat zijne KRinderen 

t ij aen 



Cap. 15e 
aen · neemt / als hy belooft vat hy wil onſe Godt 
ziyn / ende onſes zaͤets nae ons. In dit woort is 
haer ſaligheut vervaet. Daer en ſal aack nie⸗ 
mant beſtaen fo laſterljck van God te fpzchen/ 
Dat hp faude fegghen / dat de Belofte Godts in 
haet (elven niet —— genoeghen ware am 
te Deen Dat zy belaoft. Wat grooter ſchade defe 
artijchel qualgek berftaenf aen gebracht heeft / 
te \veten/ dat de Doop noodich ig ter falighept/ 
Dat aen mercken wepnige menfchen : ende daer: 
omt ziju fp aockte onderfichtigher. Want als 
deſe mepninghe de overhandt heeft / dat fp atie 
verlagen zyn / Die met Water nier ghedoopt en 
worden / fa is onſe conditie erger Dan de condi⸗ 
tie Der Joden was/geije of de genade Gode nu 
Minder ware Dan zp ander de Wet was: Want 
Chꝛiſtus fal geacht wordẽ gekomen te zijne/niet 
om de belofte te valbzerigen/ maer am die wech 
te nemen:want de belofte Dic Doe genaegbfaem 
fuag / om doop haer felven voor den achtften 
dach falichept te geven, ſoude nu (ander de hul⸗ 
pe Des teeckens hrachtelaas zijn. } 

Feoorken ir, Ende wat ghebzupen voor Auguſtinum 
wide Epi- geweeſt zy/ dat machnien ten eerſten upt Cet: 
hanis bere Eulliana werftaen f De weicke fept dat het den 
onee — ppzouwen niet geaazioften ig in de Bemepnte te 

ſpreken / jae eñde gock nach teleeren / nachte 
baapen / nach te offeren / ap Dat zp geen man: 
igcaroeel min eeu Prieſterlyc ampr/aen nemen. 

Lib.conrra Dan defe fahe is oock Epiphanius een gaet gez 
Hereſ. 3. tupge / daer bp Marcioni verwijt / dat haden 

beouwen toe liet — doopen fauden, Ick 
meet mel de antwoorde der geener Die anders 

voelen / te weten / Dat daer een groot onder⸗ 
chept ig tuſſchen een gemeyn gebrüpck/ ende 
ten onogdentlijcke Middel in Den upterſten 
noot:niaer de wije hp geen dinck unt en neemt / 
daer hpfept / dat her een (pat is Darren den 
brouwen foe laet te Doopen / (aa iſt openbaer 
gheuoegh bat dit mifbzupek Lan hen gheftraft 
Wazdr/ ſoo dat Het geeuſins en is te antſchuldi⸗ 
gheu. Ende in het derde boech daer hp leert 
dar Het oock felf der heyligher Moeder Chꝛiſti 
hiet caggelaten en was / en {telt hp gheen untne⸗ 
muge. 

eegtentoor 5 ier wordtt ourecht het erempel Sephore / ‚22 

‚beren Baogt-gebzacijt, Tant dat de Engel Godts te 
grtinpel DAS pzeden was / als zp Garen fane beſneet: daer upt | 
Erbil. Wozttenrechte beſtoten dat haer daet Gode bes 
Ero, 4.35. haeghde. Tant anders ſoaudenen macten ſeg⸗ 

heñ / dat die Godſdienſt welcken de Heydenen 
Die upt Aſſpria in Samarien gebzacht waren / 

®utueopt s. Opgericht hadden / Gode behaeghde. aer 
men mach wiet ander ſtercke redenen bewhſen / 
datnen t onrecht nae volcht dat een dwaſe 
pꝛouwe gedaen Geeft. Waert dat ick ſepde Dat 
Diteen fanderltych merck ge weeft ik / dewelck 
men niet en bepa tat een exempel nae te vol⸗ 

gen/en dat tuffchen de Befitjdinge en den doop 
een onderſcheyt ief / voornemelyck dewyle men 
nergens en leeft dat vaor-tijden Ben Pꝛieſteren 

⸗ J een ſonderlc gebodt ghegeven Dat zp ſauden 
faöden : Bit ware genoech om ſulcx te weder⸗ 

leggen. Want de woorden Chꝛiſti zjn ok 
Mat.a.is haer: Gact ,leerr alle volcken,ende doopte. ⸗ 

Kuile hy de ſelve ſtelt tat verrondinghers ded 
Euangely / ende tat dienaers deg doops / ende 
niemant in de Gemepnte (ghelyck Paulus bes 
tupcht)befe eere hem ſelven aentrecht/ maer Die 
ban Godgeroepenig / ghelijck Varan : Aaa 
grypt bie cen zeen tant aen / bie fander bes 
Booglijche roepinghe doopt, A wat Wp doen 
biet infetachtighee confrientie / oock in (eer 
clepne faker, ghelyck in ſpſe ende dzanck / dat 

Geb se 

Yan de uytwendighe middelen der falicheyt, 
noemt Paulus claerlijck (ande. Sa Wast Bart 5 
veel ſwaerlcker ghe EE daer een vꝛouwe Aas, ta, 
doopt / Want daer Wagt de regel van Chriſto gez 
geben/claerlijck avergetreden ; dewijle Wp wez 
ten dat De dinghen die de Heere te — ghe⸗ 
voecht heeft / niet en behoozen verſchepden te 
worden. Maer ick late Dit al varen ; ende Wit Latwoozt « 
alleenlijch Dat de Leſer aenmercke / dat Sepho⸗ 
ra Daer gheen dinck min voorgenomen en hads 
de / dan Gode genen Dienft te Doen IDant fiende 
Dat haer Kint in perchel des doots wag / ſoo 
grimde ende murmureerde zy f ende Wozpt de 
vᷣoorhupt met verbolgenthepdtter aerde : Ende 
kfc alſoo tegen haren man/dat zp oock tegen 

ad toornich is. Somma / het is oxenbaer / 
bat geheel Dit werck is upt een onmatighe ver⸗ 
ſto oztheyt gekomen :\vant zp kijft tegen Godt 
ende haten mansdat zp bedwangen waat haers 
foons bloet te ſtorten. Boven delen /of fp ſchoon 
haer in alle andere dingen wel gedzagen hadde / 
zoo en was nochtans Bierentuffchen Dele lichte 
veerdicheyt niet te ontſchuldighen / dat zp haren 
ſone befneden heeft in haerg mang tegen\vaags — 
dichept / deweſcke nieteen gemeyn man / maer 
de opperfte Pzaphete Goos was / ſoo dat nopt 
geen meerder Prophete in Iſrael geweeſt en is: 
bet welche haer niet meer gheoozoft en was / 
dan het Den vrouwen heden gheaogioftie/nde \ 
tegen moogdiggepdt des Biſſchops te doopen. 
Maer defe vꝛaghe fal terſtoudt fandereenighe suttsoort ze 
meoepte doa, deje gront · reden ge-epndich;t Waz: Dar de rene 
den/ ze weten : Dat de kinders niet en Wozden Be eren 
uprgeflaten pt het rúche der Bemelen, die flets der Beueien 
veneerzp gedoopt worden. Ende Get ig baven ut geweert 
gefept / dat den verbande Gods graat anrecht E WoidE, de 
gedaen wort / iſt Dat wp daer in niet geruft EU mits he-wi; 
jn / gelyck of het in hem (elven (Wack Ware S eer fp mee 

ant zn vzucht en krachten ig noch in daop/ bet watec, 
noch in eemch ander Dinch gelegen, dat daer bp Broebe: 
mach geftelt Wozden, Pet Sactament wozt teit beuzens dae 
laetften tat het berbant ghedaen / ghelijck een 
Zeghel / niet am der belofte Godts kracht te gez — 
ven / geljck of zy in haer ſelpen crachteloss Was mente eu fe 
res met alleentijck om Die te verzegelen. Mier 
upt volcht dat de kinderen det gheloovigen niet 
gedoopt en wozden/am dan eerft kindere Gods 
te mozden / gelijck of fp te Loozen vreemde van 
de Gemepnte waren / maer dat fp meer door dik 
openbact teken in de Ghemepnte aengenomen 
woꝛrden / om dat (p oock te Boogert Doog De belof⸗ 
te tot het lichaem Chriſti behaorden. Daeram/ 
ift dat in de achterlatinge des tekens nach an⸗ 
achtfaemhept/ nach verſmadinge en ig /faa ſjn 
wp (onder eenich perjchel, Saa ifk dan Veel Dan wter 
beter der opdeninge Sods die eere te geben / dat —— — 
Wp van niemant deSacramenten en halen / dan 
dienſe de Heere bevalen Geeft. Daermenfeniek 
en han van de Benepnte antfangen/de genade, 
Godts en ig niet alfaa daeraen ghebonden / wu 
konnenfe wel deog het geloave upt Gods waagt 
gekrygen. 

er geê der⸗ 

Het, *ij. Capittel. 

Darde Kinderedoop feer wel mer de infertinghe 
Chriftiende natuere desteeckensovereen komt. 

Ooꝛt / dewijle ſammighe raſende Gheefken De nesthes 
Ve Dien toe graote —— e in De Ge: Bee beide 
mepnte gemaeckt hebben / am den Rinderdoop / vanden kine 
en aac nach niet af ent laten /verftaazinge te ma: derdeo c 
kg: fa moet ic/am act cafernie te dwingen / eenẽ 

aenhanck daer bp fettert, Ende iſt dat deſe aen> 

hanck vemande (al te lauck ſchunen / dien pd 



Cap. 16. 
ick dat hy 
re in een ſeer 
mepnte behooret ban ong ſoo groot geacht te 

ayden/ dat wy geert Binck en behooren Le wal⸗ 

®evuetige ghen dat tat beyde deſe dinghen dient. Boven 
or beg ar Defen (al ick arbenden omt deſe bandelingde 

*_alfaatc voeghen / dat zp niet weynich dienen 

en fat tat klaerder opennigte der verbsrghent⸗ 

Bepdrdes Doops. Spfieyden teghen bij Binz 

berdaap meteen argwment / dwẽelck vodrwaer 
genen graoten ſchyũ Geeft / oM gonſte te ghe⸗ 
kryghen / ſegghende / dat de Kiñderdoop Dao? 
gheen infettinghe Godts ghefondeert / maer 
alieenlyck door menſchen ſtouticheyt / ende bet 

Reerde curieuſ gepot in ghebracht / ende daer nae 
Booz dwaſe lichtveerdigGepdt im ghewoonte 

ghekomen ig, - Want een Sacrament en beeft 

cenen grant/ ten zy Dat het op cent feecher fon⸗ 

ament deg woordts fleune : Maer wat ſalt 
Weſen /iſt dat het (alg De fake fal wel aengemerct 
Wefen)apenbaer wort / Dat de beplighe mfettin: 

B Godte t' onrechte met ſulcke lafteringGe bez 

waert wort? Saa laet ons dan ten eerſten den 

Kiuderoeps oorſpronck Des Hinderdaops onderfaechen. Cit 
ts bau Bod. ft Dattet bevonden wozt Dat hy alleenlijck daa, 

tichtveerdichepdt der menfchen gedicht ie / ſoo 

fuilen wy hem taten varen ende de waerachti⸗ 

gheonderhaudinghe des Poops) met den eeni⸗ 
en wilſe Godts meten, Maer iff dat het bewe⸗ 
en mortdatde kinderdoop met ſekere authori⸗ 

tept des woopts Gods Bevefticht is / fo moeten 

Wp toefien Dat Wp de berlin infettingen Godts 
nufpzfende/ niet oac Den Autheur felve onrecht 
en doen, 

Bitte 2 Aencerften ig het openbaer ende Bekent gez 

mort Beel ioech / dat be rechte aenmerckinghe Der teeches 
tkinge nen/ niet alleenlhen in de wprwendigde cerema⸗ 

ge beloften. nien gelegen en is / maer meeft aen De belofte 
hanght / eñ aen de geeftelijche verbozgentheden/ 

pim de welche af te beelden de Deere De ceremo⸗ 
nien verordent heeft, Daerom zoo wie Wil vol: 

romeihe leeren wat kracht de Daop Geeft/ waer 

tae hp dient /ende gantſchelyek Wat hn zy: die 

en moet zijn ghedachte nier in het teecken 

ende in Get lichamelijchk ſchouſpel laten blyven / 

maer meer dat op De beloften Godts ſtaen / ende 

tac de inwendighe verborghentheden op heffen 

Die ons daer voorgheſtelt worden? Saa wie 
dit heeft / Die heeft de volcomen Waerhepdt des 
DBaops / ende de gantſche fubfkantie Baer van 

berereghen. Ende daer upt fal hp oock ghe⸗ 

teert worden / Goe ende waer toe de Uptwendige 

befpzenginghe des Daters ghebrunckt wordt· 

Wederom / faa wie deſe dinghen verachtelhck 
voorby gaet/ ende fijn ver ſtañt alleenlijc aen De 

fienljche ceremonie gehecht ende gebande heeft/ 

Die en fal noch De kracht / noch de eyghenſchap 

Des Doope verftaen : noch aack Wat het Water 
Bedupt / nach waer toe het ghebrupckt Wazdt, 
Dit ig met zag veele ende klare ghetüpgheniſſen 
Ver Schpiftuere bevefticht / dat het niet naodich 

Wieteke be- en it / nu veel Daer ban te fpzchen, Aaa moeten 
antndie op dan nu upt de beloften Bie in DE Doop gege: 
waiueredes Hen fijn / onderfoechen wat krachtende natuere 

er⸗hypheeft. De Schriftuere be mijft Dat Be repnin⸗ 
he der fanden Die wp in het Bloedt Chriſti ver: 

Hgen/Giereerft vercaant wart. Woven defen/ 

Ve doodingte deg vleeſchs / die in De deelachtig⸗ 

pod fn doodts gelegen is / Daag de welche 
gelaovigfje tot nieuwichepdt deg levens We 
EE: worden / ende aac de gemeynſchay 

Ehrifti, Cot defe ſamma machmen brenghen 
al watinde Schpiftuere van Den Baap ghe⸗ 

leert magt: uptgenomen dat hp boven defen cert 

overlegge dat de ſugberheyt der ee? 
geaate fake/ende de vrede Det z 

Ven 0613 
fpronch Des 

Het IIII. Boeck? 

ope | 

Fol. 250s 
ek ig ont onſe Religie bp de menſchen te bez 

3 Oele ander het volck Godts De Belnije 
binge was in de plactfe * des Daopseer Gem de sen ber teken 
Deere ingheſtelt hadde: ſoo laetons ſien wat on⸗ des warers 
derfchept tuſſchen deſe twee teeckenen zo / ende ghehanghen 
waer in zp mer malcanderen ager een oͤmen: op c 
dat Wp Daer upt Gerfkaen watmen tan heteen ghemescht 
op hetander mach bzengen, Alg de Deere Abra⸗ Worden, van 
ham gebietde Befnijdinge te bewaren /faa fepdt rinse der be, 
hueerſt * dat hy fal Gem ende fijnen zade eẽ Bad ftijbingte. 
wefen : ende Dat bp hem de ghenaechfaembepdt ; Lola-11e 
ende avervloedichepdt aller dinghen ig/ am dar * Sen57-9d 
Ab aham foude achten dat de hant Gadrg hem *°* 
faude een fantepne alleg goets weſen. Fn welc⸗ 
he woorden de belofte des eeuwigen leveng verz 
vaet is / ghelyck Chriſtus dat upt lept / Daer upt 
eenacgument makende/ am de onfterffelijchept 
der ghelaovighen ende IDederopftandinghe te 
bewhſen WDant(fept ha) Gadten ie geen Godt Nat 2032 
der dooden /maer der iebendighen. Daeram alg *“6-2°.38. 
Paulug den Epheſien Berraont / upt vaat Bers Exheſ.a.ia 
derf de Heere hen verloſt hadde / faa beflupt hp, oi 
dat fp nach Chriſtum / nach Gadt / noch hope enz 
pannen, ende vꝛꝛeemde van de Ceftamenten der 
eloften waren / om dat zp niet toeghelaten en 

waren tot het verbant der Beſnijdinge. De eer 
fte taeganck tat God / ende de eerfte iñnganck tat 
bet onſterffelck leven / is verge binghe der fan 
Den, Waer upt volcht / Dat defe belofte over eert 
komtmetde belofte det Doops van anfe rep⸗ 
ninge. Baer na eyſcht de Heere van Abraham̃ / 
dat hp vsor hem wandele in opꝛechtichepdt ende 
onnoſelheyt des herten : het welche de daadinge 
afte Wedergeboorte aengaet, Ende om dat nies 
want twyfelen en ſoude dat de Befngdiugeeern 
teecken der doodinghe des vleeſchs is / faa vers 
klaett Moſes dat opentlycker / als ho her Iſrae⸗ 
litiſche volck vermaent Den Meere De vagzhupt 
haers herten te befinijden / om dat het upt alie 
natien det Werelde vercozen was tot een volck 
Godts. Gelyck Godt gjebiet te befiijden alg 
hy Wbzahamg nacamerg hem tat een voick aen⸗ 
neemt + alfoa vercondicht Moſes / dat het moet 

Boebarige 

Beut, ol@s 1, 

Beute. 

„aen het herte befneden worden / Waer mede ha 
De waerhepdt der vleeſchelycker Befnijdinghe te 
hennen geeft. Boven defen leert hy / Dar het een 
werck der ghenade Godts is / op dat niemandt 
en foeche door ſyn eyghen kracht daer tae te kas 
men. Alte defe Dingen wozden zaa dickmael 
van de Propheten geleert ende ingedruckt / dat 
get niet noodichen 18 veele ohetupgeniffen hiet | 
voogt te bꝛenghen / de welche van (elfs alanune | 

vonden wozden, Soo Gebben wy dan dat de | 
aders fulche Geeltelijche belofte gehadt heb⸗ | 

ben in de Beſnjdinge / gelyck ang in den Doop | 
ghegelen wozdt: Want de Befnijdinge beteece | 
ende hen de vergevinghe der (onde / ende doo⸗ | 

dinghe des vleeſchs. Boven defen ghelyck Wp 
| gheleert hebben / dat Chziftus Ger fondament | 

“Bie belofte, 
deg Doops is / in welcken bepde defe dinghen 

: alfa is hp oack het fondament der Befnijz 



zap. 16. 

lame 123e 
ude 5e 

Maer upt 
zolcht / dat 
net min Dent 
Baoy toes 
omt DE jon- 
en kinderen 
er Chriſte⸗ 
en / als De 
ſnude viſſe 

aotfchen 
mberc:ende 
tſe met en 
jehooz ban 
set teecken 
geleert 1e 
ordẽ / melc- 
edes bete⸗ 
enden dincx 
„telachtigh 

à 
NI 

Van de uytwendighe middelender faticheyt, 

De wedergeboorte Bovẽ defen Get fandament/ 

Waer op De vervullinge deſer DINGEN ſtaet / ig 

in bepden een / te weten / Chriſtus. So en is dan 

in de in wendighe verborgentheydt geen onder⸗ 
ſchept / waer ußt de gantſche kracht ende eygen⸗ 

fcgag der Dacramenten te achten is. Dever: 

fchepdenhepdrdiedaerig/ die is m de untwen⸗ 

dighe cerenionie gelegen / de welche het min: 

fte Deel in de Dacrantentenis/ want het voor⸗ 

fleig in de belofteende bedunde fake ghe⸗ 

Pa machmen dan beſlunten Dat Get oock 

Doop behooꝛt / dat der Befnidinge 

toe komt / uytgenomen Get onderfchepdt der 

fienteker ceremante, Cot dit verftant ende ver⸗ 

gelijchinge warden Wp door den regel DES Apo⸗ 

ſteis / gelÿck netter handt geleyt / door welcken 

regel mp geboden worden alle eptlegginge det 

Se hiftuere na de mare ende over een conuuge 

pes geloofs / te (chicken. En voorwaer de waer⸗ 

hept laet haer in deſen deele bynae metter handt 

voeten. Wanteven gelyck de Befnijdinge bert 

Zaden de eerfte inganck tot de Gemepnte was/ 

am dat fp hen een teken was / waer door zy feker 

mozden dat fp tat Get bale ende bupfgefin Gode
 

aengenamer waren / eñ wedersm waer DOO? 
3 

betupehden eũ beleden Dat fp en ſelven tat God 

begaven. Alſo worden Wp ooch DOD? den Doop 

ban Godt aengenanen / opdat wp ander zijn 

valck gheſchresen worden / ende wederom / op 

Dat wp betupghen dat wp ans LOL Gem begeven, 

Daer door jander twijfel openbaerig / DATDE 

@®oop ig in de plaetſe der Beſnydinge gecomen / 

om Dat ſelve bp ons te doen / DAL vaoztijden DE 

Befnijdinge bp de Jaden dede, 

s Puytft dar wp wii onderfoecken of de Doop 

terechte aack den Kmderen gegeven wort:ſullen 

wp niet fr 
te uptſinnich is / die alleenlyc op het teecken des 

Paers / ende op de uytwendige onderhaudin: 

ghe wil blijven fiende / ende niet Wil zijn herte 

tat de Geefteliche verborgentheyt wenden? De 

welcke ſoo zp eenichfins aengeften Wordt / foa 

faltapenbaer wefen Dat DE Doop te recht den 

kinderen ghegeven waat / als Die hen toe ko
mt. 

Pant de Deere en heeft Hen vaortyden de Ber 

faydingGe niet gegeven / fander hen aller Diet 

ich te maken Die doe Daar de Be⸗ pingen deelachtich 

fundinge bedupt waren, Auders foude hy War: 

perlijck mer zijn Valck ghefpat Gebben / hadde 

hyſe met bedriegelycke teeckenen bedrogen: het 

Apelche gro welyck ig ſelfs te Haagen. MWant hp 

percondicht klaerlijck Dat DE Befnijdinghe des 

Yints fal algeen zegel weſen / om De belofte
 des 

verbonts te verfegtelen, Iſt dat het verbant 

vaſt ende ſeker blyft / ſa komt het heden alſo wel 

den kinderen der Cheiſtenen toe / als het onder 

het oude Ceftament der Joden kinderen toe 

guam. Ende iſt dat ſy der dinghen die daor Den 

Doop beteeckent worden / deelachtigh zyn / 

waerom ſal Gen Get teken ghewepgert worden? 

Iſt dat zp De ſake Die daer afgebeelt wozdt/ende
 

De waerheyt daer van vercrygen / waerom ſal⸗ 

Nenſe van de figucre / daer mede ſulcks bedupt 

voet /verhinderen 2 Hoewel het úptwendige tez 

Kenis alfaa aen het waat gehecht/ dat het niet 

en kan daer van geſcheyde worden: en ift dat het 

nachtang daer Lan gefchepden wort / ic bidde u / 

welck ban bepden fulen wp weer achten? Poor⸗ 

waer dewyle wy fien Dat Get teecken der woor⸗ 

De dienftich is / afullen wp (eggen dat het aackt 

ander Get woort is / ende Dat het woort hooger 

teachtenis. Daerom dewyle Get woordt des 
Doobs den kinderen toe geſchict wort: waeram 

fal Get teechen/dat is / de aenhanck des Woorts 

neem 

legen. 
altot den 

gghen dat die veel te ongefchicht/ jae | 

hen ge\wepgert Maden 4 Defe eenige reben / a 
waert Dat daer geene andere neer 
de genoech zijn am alle Die te wederlegghen / die 
paer regen Wullenfpeeecken, Dat zy hier tegen 
engen dateen ſeecker dach tat de Befntdinge Bn sanern 
verordent was / dat isenchelijck cen uptolucht worpimge, / 
foeckinghe,. Wp bekennen dat Wp nu niet en Panden fekés 
zjn aen feechere Dagen gebanden / ghelyen de Ektense 
Joden waren & maer heeel de Heere geenen bores $ 
ſekererr dach en verordent / nachtang de wijle hy 
— dd nk sent behaecht dat de kinderen 

erbant aengen Dar ct ap me genomen wozden : 

oewel de Schriftuere opent ons noch ſeec⸗ 
kerder kenniſſe der waerhept, ant —52 — Def —— 
twuyfelck dat het verbant dat de Heere eenmael doops fiet opn 
met Abraham gemaecht heeft / niet min heden Ht berboues- 
den Chaiftenen toe kamt / dan vaagtijden den — En 
Jodiſchen volcke. Cen zp maghelijck dat wp bam hen. 
mepnen dat Chriſtus daar fijn kamfte de genas maect heeft. 
de Des Daders vermindert en Bercozt heeft, het 
welcke men niet ent faude konnen fander graue 
welycke laſteringe ſeggen. Daeram gelijck det 
Joden Kinderen / Geplich zaet genaemt waren / 
am Dat ſy deſes verbonts erfgenamen ghewor⸗ 
den zyjnde / Vander Godlooſen Kinderen onder⸗ 
| fchepden worden: alfa worden aack der Chriſte⸗ 
‚nen kinderen Geplich geacht/ die alleenlijc eenen 
‚ gelaovigen Dader/ ofte een gheloovige Moeder 
hadden / ende zijn nae de getüpgeniſſe Pauli / van 
‚het onrepn zaet ber Afgoden-dienaren / anderz 
ſcheyden. Nu dewÿle de Heere terſtont nae Dat 
\bpherverbant met Abraham ghemaeckt had: 
de / gheboden heeft dat door een uptwendigh 
Sarramentin de anderen te verſeghelen Wat 
ooꝛſaecke hebben de Chriſtenen / waerom zy dat 
ſelve heden niet en ſauden in hare kinderen bez 5 
rupgen en verfegelen? Dat np aachier niemant „Larrleas 
teghen enn \uo2pe Dat de Heere zijn verbont met ben tenbene 
gheen ander teechen ghebaden en heeft te beve⸗ worwingee 
ſtighen / dan metde Befnijdinghe Die nu over 
langben tt heeftapgehauden, Want men kan 
hier ichtelyck antWaapden/dat de Deere de Bez 
ſnydinghe rot beveftinghe fijns verbonts inge⸗ 
ſteit heeft / (oa Langhe de tijde des auden Teſta⸗ 
menig duerde: maer Dat oock nae de Befnidins 
ge altüdts De ſelve dorſake der beveſtinge blyft / 
de welche wymet de Zoden ghemeyn Gebben. 
Daerom moeten wyaltyts neerſtichljt aenſien 
wat ons met hẽ gemeyn zy / en wat zy verſchey⸗ _. 
dert ban ans Gebben, Het verbont is gemeyn: DE Eed 3, bes 
aopfafe der beveftinge 18 aac gemepu : maer de olene 
pie der beveſtinge is alleenlijt verſchepden / om kome en «8 
dar fp die Beſimdnge Gadden/ in wiens plaetfe piet gefhiet? 
wp den Doop hebben, Anders waert Dat Die gez BE a a 
tupgeniffe/Waer Daag de Joden van de falichept dupfterdeer 
haers zaers beveſticht waren / ans benamẽ war tud minder 
te/ ſoo ſonde Get daor de kamfte Cljzifki gefchiet rds 
zyn / dat de genade Beds ons nu min betupcht te bozen den 
is / dan fp te wogen den Gaden was, Iſt datmen Joden Wade 
dit nieten kan fegghen fander feer graate laſte⸗ 
ringe Cheiſti / daoz den welcken de oñeyndelycke 
goetheyt des Daders klaerlycker ende mildich⸗ 
ſycker dan oytte vooren / is op der aerde uytghe⸗ 
ſtort / ende den menſchen verclaert Beet ſoo 
moeten wy bekennen datſe nu niet en moet ſeer⸗ 

der verduyſtert / nach met minder getupgeniffe „ zie 4. Geo 
verclaert worden / Dan fp voortiden ander De wmüf-reben 

dupſtere ſchaduwen der Det verclacrt is, beftaet in DE 
7» Daeromyals de Deere Gefing wie en bez Bikini vaer 
wijs geven waer unt de Wereldt machte Beken: po de jonge 

nen dat hn meer was ahekonen an: De Barnte Kinderen 

herticheydt des Daderste vermeerderen / DAN — 

am te verkorten / ſoo ontfanght HP 
de kinder⸗ 

Wederlegs 

Be tweede 

1. Coꝛ.7 · 14 

Gen, 17.13 



Cap. 16. Het HIT. 

be kinderkens die hemtoe gebracht worden / eu⸗ 

zmat.1o3- de befcheit de Diſcipulen diefe wilden verhinde⸗ 
Mar. Io.14. 
Luc. 8.16. 

Tegeuſpze · 
ken. ' 

waer in dat 
de daer lits 
fit neéc fie 
bhergeleps/ 
ende op den 
Kinderdoop 
geer bequa⸗ 
amekijch ger 

paft Boie na betuycht 

Jurede. 

%utwoojt, 

* 

Sen andere 
Juxede. 

ren tat hem re komen: ant dat zy de geene dien 

et vijche der hemelen toe quam / afwenden van 

en geenen daor Welcker alleen De inganck tat 

gen Hemel geupent wozt. Haer pemant moch⸗ 

te feggen / wat gelijcheniffe heeft de Daop deſe 

amhelfmge Chꝛiſti / daer mede hy De kinderkens 

antfanshen geeft? Want daer en ſtaet niet dat 
gpfe ghedoop heeft / maer dat hyſe ontfanghen/ 
ninueheiſt / ende geſegent heeft. Daerom iſt 

„Dat wp willen het erempel Cheriſti navolgen / fa 

‘moeten \up boog De kinderkens biddẽ maer Wp 
finwoortt eri moetenſe niet doopen. Let Maecr laet ong de 

wercken Chꝛiſti een weynig neerftichliche
r acn= 

ge merchen Dan ſulcke menſchen doen, · Want wp 
en meeten dat nict lichtveerdichlyck voor · by 
gaen / dat Ehgiftus gebiet de janghe kinderkens 

tot her te brengen met deſe reden : Want der 

futcher comt Get vijche der hemelen toe. En Daer 
hy zijnen wille met den wercke / als 

hoſe omhelſt / ende door fijn gebed ende zegenin⸗ 

ge den Dader beveelt. Mt dat het betaemt de 

ſonge kinderkens tot Cheiſtum tebzengêé/Waerz 

gm betaen:t het niet Datmenfe ontfãnghe tat 
den deop/ tor dat teken anſer gemepufchap met 
Theiſto⸗ Iſt dat het rycke Der Hemelen hen toe 
cont/ Waeram (al hen het teechen ghewepgert 
worden / waer doer gelijck De toeganck rot de 
Gemepnte geopent wort / op Dat ſy daer in acnz 

Theno men zijnde / onder de erfgenamen Des hee 

melfehen eer gefchzeven worden? Wat groo⸗ 
ter onrecht futten wy doen / ift Dat Wp die van 

Eigifto weeren / die Chriſtüs tot bemroept # ift 
dar wp Die van zijne gaven beraoven / Die hp 

daernede verciert? cudeift dat wp die uptflup: 
ten/die hpſelve toe laet? Iſt dat Wp willen onz 

derfoecken hae Wijt Get Van den Paap zp dat 

Chꝛiſtus daer ghedaen heeft : Welck fullen wp 

nachtans grooter achten/datChgiftus felve met 

zĳn ontfanginge / ommehelſinghe / oplegginghe 

per handen / ende gebedt betuyght / dat de Lim: 

derkens fijne zyn / ende van hem geheyligt wor⸗ 

Boeck. gelast 
8 ufieteen pegeljek wel Dat be Kinderdaop … \ 
nopt en is van menfchë gefmeet geweeft/DEWI vingge. Bat | 
le hy ſo feet Dao? de Schnftuere bewefen wordt. geen fongte | 
Her en heeft aack geenen goeden ſchyn dat fame Keren DAE 
mighe (eggen / datmen níet en vint Dat erghens Ton 
een kint 18 daag de handé der Apoſtelen gedaopt greweert. {| 
gerueeft, Want hacwel dit niet bp name van de Butwooie Eef 
Guangeliften verhaelt en wort: nochtans dez ' 
wijle dock niet uvptghenamen en worden / (oa | 
wanneer zy verhalen Dat —— hupſgeſinnen 
gedoopt zyn:Wie fal daer upt beflupten (ten zp Actoꝛ. i6.i5⸗ 
dat zp uptſinni 3p/ dat de kinderen nieten zijn ende zz · 
gebaapt geweeft MWaert dat fulcke argumen: utwooit 2° 
ten eenige kracht hadden / ſo moeftmen oock dert | 
pauwen het Nachtnael verbieden) dewijle we | 
niet en lefen dat zp tert tijde Der Npaftelen zijn tat 
het Nachtmael toegelaten gheweeft : maer wp | 
zijn hier met den veghel det gheloofs te vreden. , | 
ant als Wp overleggen Wat de inſettinge ded 
Pachtmaelg mede bzengt / ſoo iſt daer upt licht 
te oordeelen: Wien mien het moet upt deelen : het 
welcke Wp oac in den Daap aenmerchen. Want 
als wp aenſien tot wat epnde de Doop in ghe⸗ 
ſtelt is / fo fien wp klaerlijck dat hnalſo mel den 
jonghen kinderkens / alg den ouden nrenfchert 
toekomt, Soo en kanneenſe daer van niet bez 
rooven / ſonder den Wille Sodts opentlyck te 
bedziegen. Dat zy het flechte gemepu vole doen ,Cegenweze 
berftaen/ dat Beele Jard nae de Wederapftandin: den timbers 
ghe Chriſti / De Munder-doop is onbekent ghe⸗ doop ef meus 
weeft; vaer in lieghen zp fchandeljck « Want we lakeis. 
daer en is gheen Dchpijver zoa ou: Die den oo: „ae IA 
ſpronck des Minder-Doops den Apoſtelen niet gretoachens 
toe fchzijft. 4 Waag. 
9 Pu meeten Wp in't kapte te Kennen gheben/ Tweederlen 
wat Bucht de ghelaavige uͤpt defe anderhoudin⸗ dagtichen 
ghe hebben die hare Kinderen in de Ghemeynte —* — 
baenghen / omte laten doopen / ende oock wat voops. 
vrucht de kinderkens Baecupt hebben / Die met 
Ger heplighe Water ghedoopt worden / ap datſe 
niemant als pbel ende annut en Verachte, Hoe⸗ 
wel ift dat pemande in Den fin Komt den kindere 
doopte beſpotten / die beſpot Daer mede het ghe⸗ 

egendozá 

den ofie Dat Wp doo den daon betupgen/datfp  badt der Hefnijdinghe / Dwelck de Heere ghege⸗ 

in Get verbant vervaet zijn? Met de andere unt⸗ pen heeft. Want wat ſullen zp konnen Vaart: 
bluehten daer mede zp deſe plaetfe Willen ant= | benghen tegen den Ltinder-doop/ dat niet aack 
Plien; en doen zy niet anders / dan dat sp haer 

onwetenhept openbaren, Want omdat Chai 

ftus fepr : Laet de clepne kinderkens tot Mp co⸗ 

inen / daer ut beflupre zp datde kinderen graat 

ende out waren / ſoo dat zp gaen kanden, Maer 

de Wooden die de Euangelift daer gebzupcht/ 
Bedpdé jange kinderhens die aen deg moeders 
boft gangé „Daeram bedupt dat Woort comen, 
paer enckelic naerderen. Siet hoedanige ſtricken 

zp bedwongen worden te ſtellen / Die teghen de 

waerhept verhart zjn. Booꝛt / het en is ooc niet 
ſtercker dat ſp ſeggen / dat het rycke der Hemelen 

Daer niet en wort DE kinderkens / maer dẽ genen 
Die den kinderkens gelyc ſyn / toegeſchzeven / om 

dat Ehꝛiſtus ſept / dat het rycke der hemelen den 

fulcken tac tomt/ ende en fept.niet dat het hem 
tae kamt. Want ift datmen Dit wil aennemen / 

edanich fal de vreden Chziftt wefen waer me: 
hy wil bewyſen dat de jonge hinderen niet 

preemde van hem ent zijn? als ha gebiet datmen 

Be kinderkeng laet tot Gem camen / faa ſpreeckt 
derd fander twijfel ban de Waerachtighe 
ntfhepdt. Ende op datdit geen Wonderen 

chentoekamt., Iſt datnien daer onder moet 
kinderkens verſtaen / ſo is het fander twijfel 

fien fa fept hp dat het rycke der hemelen den 

datmet dat waagt) (ulcker, De felse kinBerhens | te Dat niet ſoo yemant Wilde ſegghen / dat de bez 
ende bie hen gelijck zjn / beduyt worden. 

tegen de Beſnidinghe gedraeyt en wort? Alſoo 
ſtraft de Heere de hosveerdicheydt der gener die 
terſtont verdoemen het gene Dat zy door het gez 
voelen haers vleeſchs nieten Laten, JRaer Gad 
Wapent ang met andere Wapenẽ / daor de Welcz 
ke haer dwaeſheydt mach wederlepdt worden. 
Want defe heplige infettinge Godts en behoort 
niet pbel genoemt te worden / door de welcke wy 
ghevoelen dat onfe ghelaave met uptnemendern 
troaft gheholpen wort. Want doa? Get teecken Sar wege 
Sodts / den kinde gegeven / wordt de belofte die de ouders. 
den Godtſaligen Dader gegeven is / geiyck doo⸗e 
eenen ingedruckten zegelbeveſticht / ende de Hee⸗ 
re geeft Daer daar te kennen / dat hp niet alleen⸗ 
Ic hem/ maer oock zijnen zade faleen Gad we⸗ 
fen / ende niet alleenkijch hen en wil gacdichepdt 
ende gonſte bewfen / maer aock zijnen naco⸗ 
meren tot in het dupfentfte gheflachte toe. Dez 
wijle hierin de groste mildichepdt Godts haet 
vertoont / ſao wordt Daer ſeer groote oorſake gez 
geven omt de eerlyckheyt Gode te vercondigens 
ende Be Godtſalighe herten worden met (ander: 
lijcke blofchap overgoten / maer daa? zy aack 

| mede te feerder Berwect Warden / am fa liefljckẽ 
Pader wederom lief te hebben: ſiende dat hp ac , 
voor hare nacantersforge Draecht. Icken ach⸗ 2eaurtwoeg 

loftebeaar ghenoech te zijme onu De ſalic hendt t
egentpaeht, 

onſer 



Cap. ĩ 6 

| 
Bi Wel kennende/ eus heeft willen zos heel in Dele 
| fake tae geben. Dacron), Be ghene die de belofte 

Vande 
ren aen nenten / Die meeten. ghedencken dat zyſe 
behaazen in de Gemepute te brenghen/ om Met 
Get teechen der bacmhertiehept te laten verſege⸗ 
leur /, ende hen ſelven daer upc tat vaſter betrou⸗ 

ouſer kinderen te bebeſtighen: want het heeft 

wen te. verkerchen / als tegGenwaazdichtijchk. 
4 met Bartaagen fien/dat het verbont des Weeren 
„Dan wear in harer Veinderen Wichanien ghedauctet wiordt. 

gedoopte De kinderkens Gebben oack Wat voordeels uot 
Kunden, Da Garen Daag /- devote ſy in her lichaem der Dez 

meynte geplaut fijnde/den anderen Leden te acitz 
gen amer ende te meer bevolen fijn, Boven deſen / 
als ſpgroot wo den / faa worden jp daer Daag 
feer permaent ende, verwect Am Godernſtelyck 

te Dieren / van Ben welcken ſy door het, gewoon: 
Iek ende openbaerteechen finder aecnneminae/ 
zijn tat Leinderen aenghenomen / cer zu Daag DE 
jancheyt hem hebben: konnen voor Garen Dader 
bekeren, Cen laetſten moet ans Die drepginge 
feer verſcheicken /te weten. / dat Godt dien fal 
ficaffen /- die veracht fijn kindt met het teecken 
des berbonts Godts te teechkenen / ant Dat 

daag fiulche-verachtmahes de aeugheboden ghe⸗ 
nade verworpen / ende eenichfms verſwozen 

Bet, 17:14: 

wordt. 
— Net ons nu de argumenten onderſoecken / 
itcels/woors waer mede ſommighe raſende beeſten niet af en 
lenende De laten-defe heplige infettinge Gods te beftrijden, 
acgmmenten Een eerfken/ demijle fp ghevoelen dat zp baden 
— maten ſeer gedzangen worden daa? de ghelyck⸗ 
zom? ban be hepdt des Doops ende Der Beſnydeniſſe / (08 

erfebreEnt foecken zp tuſſchen deſe twee teechenen graat 
Boite Eine onderfchept te maken / op dat fp nieten fchynen 
es Boops/ in eenigen dinghe met malcanderen aber Een 
he (pdzieder re kamer. Want ſo ſegghen / dat de dinghen Die 

5 daer door bedupt worden / verſcheyden fijn/ende 
peefchepde Dat het gantſchelyck een ander verbant is / ende 

pingen bete⸗ Dat de naem der kinderen / moet ap Verfchepden 
roer wöhſe verftaen fijn. Ende ale fp het eerſte Gier 
pevbant bees Ban Willen bewyÿſen / ſoo ſegghen ſy dat de Be⸗ 
thepden 18. . fnydinghe zp een figuere Der doodinghe des 
be gleefchejende niet des Doops geweeſt:het welc⸗ 
kinderen fie Tre WP hen voorwaer ſeer gheerne tae, laten, 
guecige/ dat Mant het dient feer weltot anfe ſake. Ende wp 
BOBS en ghebrupcken gheen ander bewijs am onſe 
peteechent. ghevoelen te beveſtighen / dan dat de Doopende 
Die eerſie Beſnydinge zijn beyde teeckenen der daodinghe 
Esen uſes vleeſchs. Hier upt beſlunten Wp / Dat De 
perfchepoe  Daapisin de plaetfeder Befnijdinge gheſtelt / 
pingen bete: om ons Dat felve vaor ooghen te ſtellen Dat De 

Rene POD Beſnydinghe voortyden den Goden bedunde. 
—XX on ALS ſy wiſſen bewyſen Dat het Berfchenden ber: 

metberfebep banden zyn / die door de WBefnijdinge ende Doop 
Benen te, _ pevefticht worden /-met wat oñgheſchickter 

ftoutichept vervalfchen ſy de Schriftuere? eude 
dat niet alleenlyck in eenn plaetſe / maer alſos dat 

fp niet gheſonts nach gheheels en laten, Want 

ſ achten de Joden fa vleeſchelye / dat fp den bees 
ſten ghelyclier fijn dan dert menſchen. Want fp 
ſegghen dat het verbant dat Bodt met hem ghe⸗ 
maeckt heeft / niet Baader en ſtreckt / dan in Dit 

teghenwoordich leden: ende dat de belaften Die 
hen ghegeven waren / alleenlyc het tegen moor⸗ 
dighe ende lichawelycke leven aengaen. Iſt dat 
deſe leere waerachtigh is / Wat falmen van het 
Jaodiſehe volckſeggen / anders dan dat bet eenen 
tje lane is Doop de weldact Gods / (adt ge weeft/ 
Theſyckmen eenen haop wijnen pleecht m den 
fwynen ſtalte meſten) om ten eynde eeüwelijck 
te vergaen 4 Want ſoo haeſt als wp de Beſnj⸗ 

Gadtanders belief: J.de welcke onfe fWackhept | 

batmibextichepdt Gade aver haet kinde: 11, Do: ) 
Beheren en ‚terljch teechen was / fa moetmen dat felbe aach sene raekser 

Van de uyewendighe middelen der falicheyt, id 
Dinge ende De Belaften die daer aen hangẽ / voor⸗ 
brengen) foa antmaapden fp darde Befnijdinge 
een letterlijck teechen was / ende dat de beloften … 
fijn bleefchelijch geweeſt. add: J 
Voo wãer / iſt dat de Beſndinghe een let⸗ Be 2. ante 

van den Doop ſeggen. Want de Apoſtel Ca: ban bet bere 
laſ.z eu maecht heteen niet meer geeftelijck dan bent/ baec 
het ander. Want hp We dat wo in cheiſto bes, (en toa te 
ſtieden fijn / meteen Beſnydinghe dic niet met, bet berbone 

‚Banden ghefchietenie/ dao? de aflegainghe deg, in den Boog 
Liehaems Der ſonde Die in anfe nleefch waande, Ede rSEAD- 
bet welche hp de Beſnydinghe Chriſti noemt. vecrchepben 
Daer na fepr hutot berclaringe deſer (ententie ; en is:pet sa. 
Dat up daag den Doop met Chzifta begraven pat die eea 
fijn. Wat uil Gp met defen woorden ſegghen pie betekens 
anders dan dat de vervullinghe ende Wacrhepdt defake aen 
des Poops / aack mede isde waerheydt ende Shemercht, 
verbullinge det Beſndinghe / am dat ſy beyde —— 
een dinck bedupden ende af beelden ? Want kp “om. 6,40 
wil bewijfen Dat den Chziftenen de Doop is « î 
Dat te vazen den Joden een Befnjdinghe was, 
Ende dewijle Wp nu claertijckt beelen hebben / 
dat de belofte des Doops ende der Beſnhdinge / 
ende de verborghentheden die Daer daar Laag 
ooghen geftelt Wazden / met malcanderen wel 
aber een konen/ſo en wil ic tegenwoordichlyck 
niet langer Daer in blijven, Maer uil de gelaaz 
vuige alleenlyck vermanen. / dat fpaack alg ick 
ſwihge / byhen ſelven overleggen / af men dat 
moet baazeen aertſchende lecterlijck teken ach⸗ 
ten / ander het welche niet anderg vervaet en is / 
dan Dat Hemelſch ende geeftelijck ie, Maer ap 
dat zu De eenvaudigije nier langer en bedriegen / 
fa wil ich afs Baozsn gaende een tegen\uo2pine 
ge wederleggẽ / met de welcke ſy haer ſeer ſchan⸗ 
delycke leugen beſchermen: het is ontwůfelyc / 
Dat de poorneẽſte beloften / in de welcke dat ver⸗ 
bont vervaet was / dat de heere in Get ande Te⸗ 
ſtanient mer Iſrael gemaecht heeft/ geeftelijck 
waren / ende het eeuwige leven aengiugen. Baz 
ven deſen / datſe De Baders / gele Get betaende / 
geeſte lyck verſtaen hebben / oni daer door een bez 
trauwen des toeconenden levens te gehrijgen/ 
om met gautſcher geſinthendt des Gerten daer 
na te ſtaẽn. Hierentũſſcheñ en verſaken wyniet / 
Dat hp Gem lijn gonſte ende gaetwillichendt met 
aertſche ende liehamelijcke weldaden betupcht p 
heeft; eñ op teggen dat de Gape der geefkelijcher 
beloften / is door de felue weldaden bevefticht 
geweeft, Gelijch,dac Godt de eeuwige faltchent 
uen dienſtknechte Abrahe belaaft heeft / faQ 
heeft hween ander belofte Ban de beſittinge Des Benet. 155 
Laure Canaan, daer bp gheftelt / antennen derge 
feher bewe zijndet weldaden voor oogẽ te ſtel⸗ 
leit, Op deſe wijfe moetmen alte de gertſche bez 
loften verfkaen / die den Jodiſchen volcke ghe⸗ 
geven zijn / ſas dat Die geefkelijche belafte / als 
het hooft daer van/altjte De opperſte zy / am det 
weleker wille oock de andere ghegheven zijns 
De wijle ick deſe Dingen in Get anderfchept des 
gudenende nieuwen Teſtaments beeeder ghe⸗ —2 
handeit hebbe ſos ſchepde ick nu met kopte Poort: Det 
waagden Der Bart. ë fi Kinderen 
12 *In den naem Kinderen, vinden zp Dit On: niet en zp fl 
derſcheyt / te Weten / dat in het oude Teſtament Sr relde ende 
die Abrahams kinderen ghenaemt zijn, Die UPE getekenender 
fijn Zaet haren aopfpeonck hadden : maer Dat maer enckee 
nu Die Abzahamskmderen gewacmt zijn / Die Dc endein, 
Wb2ahams gelaave na volgen. Ende dat Daer: peonpdenif- 
am defe geefteljcke kinderen des nieumẽ Cefkas fe/ ende dat 
ments / die daor Godts woorde tat het ceumige be tenderen en 4 4 D 

leven Wedergeboren In / Daaz die vicefcheljcs Servaes 
he Kinderen afgebceldet waren / Die Daag DE tens 

Beſnůdincge 



Cap „16, 

Beſnih dinghe in het verbant geplant worden. 

Gn deſe woorden ſien wy wel cell tegn glin⸗ 

fterken der waerheyt: maer defe lichtveerdighe 

geeſten ſondighen ſwaerljck Daer in / dat ſy acne 

grijpende war Gert cerft ter hant kamt / apen 

moot hartneckelyck blijven ſtaende / als zp bez 

haarden vaarder voort te lefen ende Vele dingen 

mer malcuntberen te vergelycken. Hier viper 

iſt niet magelijch Dat (p niet Dic mael en dwalen / 

am dat zp geen Dine grandelijc en onderſoecken. 

Sata Wyp behennen Baarvaerdat het vleeſchelycke 
Romera zaet Abrahe / heeft eenen tijt lanck geweeft m de 

plaetfe des gheeſtelycken Zets / dwelck door het 

ghelagve in Gen geplant Wa, Want wy Waz: 

den zyne hinderen ghenaemt / hoewel wp gheen 

vleeſchelycke maechtchap wet Gemen hebben. 

Faer ift dat zp meynen het gene Dat zy claerlijc 

abenaechte kennen gheven/ te Weten/ Dat den 

Ber. 2218, vleeſcheſhcken zade brahe nopt de aheefteljc: 

mbez6.4e ke zegen Godts belooft enis / Giecin feplen zu 

feet, Daerom moeten Wp dat Beter aenmert⸗ 

ken/ daer toe ons de Scheriftuere leyt. Saa bez 

Jaoft dan de Veere Abrahe Dat be gem (aleen 

zaet gheven / waer in alle De natien der Wereldt 

fouden gheſeghent worden: CDE belooft oock 

-mede dat hp Gem ende ſjnen zade fal een Godt 

Weſen. Wie de ghene die Chriſtum den Autheur 

deſer zegeninghe door het gheloove aennemen / 

die zyn erfghenamen deſer belafte: ende worden 

daeram Abzahams kinderen genaemt · 

mezeibe rz Endeoemel De epuden deg rycks Gode) 
eben geïge JN NAE De wederapftandinge Chꝛiſti 

/ wijtende 

poe derchu beeet in allerlep natien fander anderfchepdt bez 

gonnen gerbzepr te worden / om Dar na De woor⸗ 

ben Chꝛiſti/· de geloovige fauden van allen epuz 

pen vergadert worden / Die in DE Hemelſche eer 
> 

ttkhept fauden met Abraham/Ffaac ende Ja⸗ 

cob plactfe hebben:ſo hadde nachtans de Heert 

deſe graate barmherticheyt Vele eeuwen daer te 

voren den Joden gedaen. Ende dewyle Gpalle 

anderenatten vao2bjp gaende / dit eenighe volck 

vercoren hande om zynu ghenade daer in voor 

eenen tijt als befloten te houden / ſao heeft hpſe 

ſjn eygendom ende fijn vercoren vale genaemt. 

DSwelck met Ende am fulcke weldaet te be wijfen / is DE Dez 

— — fmydinge ghegeven gheweeſt / met Det Welcker 

deme is teechenen de Zoden fauden gheleert worden / dat 

betuprbt. Sodthen de Autheur der falichept was : door 

Erod. i9-5- melche kenniffe hare herten tot de hope Des cru” 
wighen leveng opgeheven worden. Want wat 

fal dien gebrenen / welcken Bodt eenmael Geeft 

fn zijn trouwe ende bewaringhe aenghenamen ? 

Svelgekde Dacram als Paulus wil beveftigen dat De Hey⸗ 

—— gbe- genen fijn met de Foden Abrahãms Kinderen, 

KEK vo, fafpreect hy aldus: Abrahamis in de voorhupyi 
daag het geloobe gerechtveerdicht geweeft, Eñ 
baer nae Geeft hu Get teecken der Beſndinghe 
ontfanghen / totren zeg 1 

des geloofs /om dat Gp {oude een Dader fijn aller 

gelaanigen/bepde in de vaa2hupt / ende oock in 

De Befiijdinge : met der gener Die alleenljck op 
de BefidingGeracmen / maer Die dat geloove 
nabalgen/ dat Abraham anfe Dader in De voor⸗ 
hupt hadde, À 
gan gelijcker meerdichept maeckt? Waiit Abra⸗ 
ham was de Dader der Befnijdinge voor eenen 

enen zjn in 
het berbent 
Gods begre- 
en. 

Mat.3. 11 
Bue,1â,28, 

t 
Eyheſ.e.24. Ende nae Dat die Middel-muer ghelyck Pauz 

me ſchroft ) ghebzokert was / door den welcken 
De Goden Han de Heydenen verfchepden waren / 

zoa te hen oock de toegancktot het rycke Gods 

gheapent / ende Abrãaham is oock haet Dader 

vuazden ;ende dat ſonder Get teechen der Be⸗ 

ho indinghe / om dat ſp den Doop in de plactfe Abzahams nacamieren gegeven was / ende Bor, DEET bum 

1 

Dien up hier niet dat hpfe Bepde | 

út die doop deordeninghe Gods gheftelt was. 

Het III. Boeck, 

et Ber rechtoeerdichepdt | 

Fol.252 

der Beſnydcughe hebben. Ende dat hy bna: ga, zr 2 
me fepòt bar Abyahamdien meert Daderenig, T°“ 
die upt de Beſndinge alleentick fijn / dat is om 
fammigier Jaden Gaotmaedichepdt te weder⸗ 
ſtaen / Die de fa2ghe ende neerftichepdt der Godt⸗ 
falichepdt verlatende / alleenlyck ap de ceremo⸗ 
nienroemden. Ghelyckmen Ggeden dier Men⸗ 
fchen pdelhept mach wederlegghen / Die in den 
Doop niet anders en faecken Dan Waters 
ra Maer Daer fal nach een ander plaetfe hier 
teghen voortghebracht worden upt den Sendt⸗ — 
breftot de Komeynen / daer hp leect*Dat De gene de antwaore 
die upt den wleefche zyn / geeñ Abrahams kinde: * Fom, 9,90 
ren en zyn: maer Dat die alleen voor Abrahams 
zaet gherekent zjn / die kinderen der belafte zijn. 
anr defe plaetſe fchijnt te kennen te geven / dat 
Ubrahams Lleefchelijcke maechſchap gef voor⸗ 
deel en doet Der welcher wp nochtans wat toe⸗ 
fchzipoen. Ren moet neerftiglijck aenmerchen/ de 
wat faeche Paulus daer handelt. IDant alg hp de plaetje k 
Wilde den Tjaden be wijfen/hae wepnich de goet: des “wu 
heyt Gong aen Abrahams zaet gebonden was/ feb, 
ja hee Wepnigbaardeel shet in hem ſelven doet : 
fa ſtelt hy Afmael ende Eſautot een be wije daer 
van: De welcke / hoewel zp nae den vleeſche de 
natuertijcite afcamfte Abrahe waren/nachtang 
zn verworpen gheweeft/ ende de zeghen ig in — 
Fiaacende Gacob ghebleven, Wier upr varcht “°°9 hik: 
het gene dat Gp daer nae fendt / te weten / dat De 
fatichept is in de barmhertiche ydt Budts ghelez 
ghen / de welche Gp daer den genen dien Ip wil: 
ende dat de Joden geen oorſaecke en hebben om 
in Get verbant hen gelen te behaghen afte roe⸗ 
men / ten zy dat zy de Wet des verbonts houden / 
dat is / den woorde gehoorſaem zun· IDederans — 
als hp hen dat poel betrouwen op haer geſlach⸗ 
te benamen heeft : ride nochtans wederom fiet 
dat Get verbant dat God eenmael met Abrahãs 
nacanters gemaecht hadde / gheenſins en kan te 
niete zijn / ſõ leert hp in het eiftte capittel / datnen 
de vleeſchelycke maechſchap Abrahe / niet en 
moet van haer weerdicheyt berooven : door de 
welche de Joden de cerfte ende naruerlijchie erf⸗ 
ghenamen des Euangelh (ijn / ten zp Dat zp daoz 
haer andanckbaerbept zyn daer Bar verbreemt 
gewsrdenende dat nochtans alfaa / Dat de Dez 
melféhe zegeninghe niet en is gantfchelijek van 

Tegenſpre⸗ 

We; rs *Siethier watfwacht die belofte heeft / diz t 

meuſe 



Cap-16. Vande oytwendighe middelen der falicheye, 
weufemoet achtert, Daerom / hoewel wp niet | Befnidinghe gaen/ende nae haer tweede reden / 
en twyfelen dat de een ighe verkieſinghe Godts 
vrye heerfchappie heeft in het anderfchenden Der 
erfgenamen deg rijcx Van baſtaerden eñ vreem⸗ 
de:ſoo fien Wp nochtans oack mede Dat hem bez 
haecht heeft den zade Abr ahe fanderljeke Barn 
hertighepdt te doen / ende De ſelve net de Befntj- 
Dinge fe berfegelen / op dat zp te beter Betiupeht 

Coꝛ. 7,18. Wardt Dir ſelve is aoc nu ander de Chriſteneñ / 
anc ghelijch Paulus, leert dat de Joden van 
hare anderen gebeplicht Worden / alfaa leert hp 
aack op een ander plaetft/ dat de Rinderen der 
Chꝛiſte nen de ſelve heplichent hebben Ban hare 
duderen. Maer wat het volcht / dat zp te rechte 
auderſchepden wordẽ van De andere Die onreyn 
zijne Wie kan.nu twijfelen dat het ſeer valſch is / 
Dat 3 Daer nafeggen datde Ninderen Die voor⸗ 
tijden beſneden worden / alleenlijck eert figuere 
geweeft fijn der geeftelijcker kintſcheyt / dewelc⸗ 

ke daag de wederghebaogte des moogts kamt 2 
Bebeſtigin Want Paulus en philoſopheert faa diepe niet/ 

Re Dele be- ais ho ſchryft * dat Cheiſtus een Dienaer der 
Des Apofteis Beſnndinghe is / om de beloften te polbrenghen 
woorden, die den Daderen gegeven waren:gelyck of hp al 

* Lom, 1s 8. dus fpzake : Dewgle het verbant dat Bodt met 
Abzaham gemaecht heeft / ſjn Zaet aengaet / ſo 

ig Theiſtus / omde belofte die ban den Dader 

wast hp in De laetfte plaetſe gheſtelt. Maer het 
en is niet nieus / vat het menſchelyck vernuft 
alfoa opwaerts ende nederwaerts wentelt / alg 
bet al mat de menfchen ahedzaanw hebben / ghe⸗ 
Ick een ſeker woort Gade aen neemt ende aenz 
bidt. Saa feggen Wap Dan ban dat eerfte andere antwante Hoewel dat / 

fchept dat het een ene el droon is. Iſt datmen aengaende 
c i | UELZ d Barr den achtften dach Wilde een allegorie maec —— F 

ken / fa en betaemdet nochtans niet alfaa te allez genen fekere 
goziferen. Maer het ware Veel beter / Datment tt banvesen 
nae de oude LTeeraers den achtſten dach dunde / DE Vaop niet: 
opde wederopftandinghe die ten achtften dage Hocbtans en 

| 
gefchietig / waer uptde nieuwichepdt des — 
vens gheleert Waat: afte datmen hem dunde ap ke ſelve 
den lodp des teghenwoordighen levens / maer de 
in de daodinghe altts moet haren voortganck ventbepte 

eenmael gegeven was / te volbrengen / tat falig- 
bent des Jodiſchen veler gekomeñ Hier ſietmen 
Dat hy dork nac de wederopſtandinghe Chaifti/ 

verſtaͤet dat de Belofte des verbonts niet onep: 
gentſyck / noch op allegoriſche wyſe alleenlck / 
maer gele de waagden lupden / den vleeſche lyc⸗ 

Actor. 2-39. ken zade Abrahe moeſte vervult worden. Hier 
Joel,a.25. toe dient doc dat Petrus den Joden vercondicht / 

dat het Euangelium hen ende haren zade Doa, 
recht des verbonts toe quam ; ende dat hyſe 

aer nae kinderen / dat is erfghenamen des ver⸗ 
bonts noemt. Wier mede komt aack eert ander 

Ictor. 3.25. Plaetfe Pauli niet qualyc over een / Daer hp fept/ 
Dat de Befnijdinge is den kinderkens ingedruct 
tateen ghetupgheniffe der. ghemepnfchap die fp 
miet Chriſto hebben. Ende ift dat Wp haren 
beufelinghen ghehoor gheven / Wat falmen ſeg⸗ 

ghen taan die belafte met. De welche de Heere in 
zjn Wet zijnen dienſtknechten beloaftdat hp 
haren zade ſal ghenadich efen tat in het dup⸗ 

Exrod. 20.5. fentfte geflachte Sullen wp hier tot allegogien 
plien 2 dat fande veel te (pattelijck een uptvlucht 
fijn. Of fullen wp feggen dat deft belofte teniete 
ig ? maer alſoo ſoude oock de Wet teniete wor⸗ 
den / Daer Chriſtus meer is ghecomen am die te 
verſtercken / faa verre fp ans tot goedt ende tat 
falichept dient. Da moet dan fander twijfel fijn 
dat God den fijnen za goet ende vriendelyck is / 
dat hp oock hare kinderen die zp baren / wil anz 
der fijn volck getelt hebben, 
16 De anderfchepbinahe die zy boven, deſen 

pane Dee willen tuſſchen de Befnpdinge ende den Paap 
guments _ ftellen/en fijnnietalleenitje fpattelijch/maer oac 
Dee Weder- ſonder eenige reden / ende ſtryden tegen maltan⸗ 
blend beren, Want als (pgefent hebben / dat de Daop 
bat De ceres 
monten ban ende de Befnijdinghe tat den achtten dach / als 
—68 nude doodinge des vleeſchs geſchiet: zoo veran⸗ 
Ben doop ec, Peren zp terftant hare woorden / vergetende Wat 
men tlepnert zyeerſt ghefent hGebben/ende noemen de Beſnÿ⸗ 
Rijt berſchey⸗ dinghe een figuere der doodinghe des vleeſchs: 
z e ende Den Dodp noemen zp een begraveniſſfe/ tat 
helbeneen De welche gheene en behooren gebracht te az: 
berſcheydet⸗ Den / anders dan Die nu doat zijn, Wat raſerie 

Een aen- 
bauck des 

bevesotaf- „Devuptfinniger menfehen faude fa qualgek over 
Baccamens Eert kamen gelijck defer menfehen vreden ? Want 
zen · mac haer eerſte redenen moet de Doop vodr de 

worden / om dat Wp ſouden ſterven / ende nae 
‘Die daadinghe des vleeſchs voortaen ſtaen. Bet 

tat den eerften dach deg geeſtelückẽ ſtryts Dient / 

hebben / tat dat zp als dit leben voleyñdicht 
wordt / felwe oack volmaeckt worde. Hoewel 
| het mach ſchynen dat Godt de teederhepdt der 
jonghen kinderkens heeft Willen (paren / alst 
bp de Befnjdinge tat op den achtten dach uptz 

‚geftelt heeft/ am dat de nieuwe wonde den fans 
ghen Kinderkens terſtont als zp van der Moe⸗ 
der ghecamen Waren / faude ſorzghelyck ghe⸗ 
weeft hebben. Haer anderreden en is dock niet 
ftercher / te weten / Dat Wp Die te vooren ghe⸗ 
ſtorven zyn / door den Doop ghedoodt wazden

: Mom, 6,45 

want de Schiiftuere ſpreeckt opentlijck Daer 
teghen / leerende dat wy in den daat begraven 

57* 
is dock ban alſoo grooter Weerde Dat fp ſeggen / wen nie: en 
datmen oack De vzouwen nieten moet Daapen/ [A booven/ 
ifEdatmen wil den Paap metde Befnúdingge ALE B, 
gheljeck maechen, Want iff dat het ontmijfer niet en wart 
ſyckis / Dat de Geplichmakinghe des Afraelttie beſueden. 
chen zaets / Daag het teecken der Befnjdinghe : 
betuncht is / ſoo iſt Daer wpr feecher / Dat zu ghe⸗ 
gheven is om bepde Mannen ende Prouwen te 
heplighen, Maer let teechen wordt atleenlijck 
den manneljcken Lichamen inghedruckt / de 
Welcke van natuere daer. tae beguaem waren: 
nochtans alfoa / dat aack De brauwen daag Gen 
eenichſins der Beſnydinge deelachtigh waren, 
Daerom ſullen wp hare duſdanighe beufelinghe 
verworpen / ende bp de gelyckeniſſe die de Doop 
met de Beſnydinghe Geeft/ vaſt blijven; dewyle 
wp fien dat zy feet Wel in De in mendighe verbor⸗ 
genthept/in de Belaften/m het gebruyck / ende in 
de kracht meteen anderen over een karren. 
17 Sp mepnen oockeen fo flercke reden voort get 2,argus 
te beenghen / Waeram men de Winderkeng niet ment der 
en moet daopen als zy ſegghen / dat zp Daar de Beroe 
janckhept noch niet beguaem en zijn om de Ver: ‚7: afdeettns 
bazgenthept die Daer in beteeckent wordt / te Baz ge tot de 22/ 
ten : te weten / de geeftelijcite wedergeboorte / de 1 amen, 
welcke inde janghe Kinderkeng geen plaetfe en ven niet ben 
beeft, Daerom beſlupten zy / datmenfe maet quaem en 
alleenljck voor Adams Winderen houden / tat 33 om dem 
dat (tat Die ande ghecamen fijn / dietat de Wer fangensende 
dergheboorte bequaemig, * Maer hier tegen dannenfe_ 
fiet alanune de Waerhept Godts, ant ift Patron niek 
datmenfe moet onder Adamg Kinderen laten/ zene 
faa waden fp in de doodt ghelaten & Want Wp = Antwooozt 
en kannen In Adam niet anderg Dan ſterven. 
Waer Chꝛiſtus hiec-en-tegen gebietfe tat hem 
te bꝛengen. Waeramdatt te weten / am dat ha 
het leven is. Do maeckt hyſe dan ſjns ſelfs deel⸗ 
achtich/ap dat hyſe levendich make: maer deſe 
menſchen verworpenſe verre ende veroordelenſe 
totter daat. Want iſt dat fp willen ſeggen datde Wederles⸗ 
kinderkens daeramniet verloren en gaen / am ginge bande, 

nttwoost, 

dat fp geacht wardeit Adams kinderen te zijne, “VEUDIAED 
faa wort 



Cap. 16, 

naech Baar de ahetupateniffe der Dcheiftuere 

.Coz.15. 22 aermanvernt, Want dewyle zp vercondicht Dat 

zy alle in Adam ſterven / faa volcht daer upt/dat 

Daer gheen Gape des levens eu ig anders dan in 

Chyifta. Dacram moeten ap Cheiſto deelach⸗ 

tiah sn / op dat wp erfghenamen des levens 

Epheſ.ꝛ.3. worden. Wederam/dewijle daer geſchreven is 

Pialsure dat w alle van natuere der taanichept Godts 
onder worpen / ende in fanden ontfanghen 5jn/ 
het welcke altijdt de verdaeminge mede been at : 

faa moeten Wp pt onfe natuere berhupfen / cer 

c. Coꝛ.15.50 ap tat Get vijche Gods kannen kamer, Eñ at 

machien klaerders ſeggẽ / dan dat Lleefchende 

“bleet nieten can het rjc ke Gods beſitten? Daer: 

om taeteerftte niete worden / al wat onſe is 

(Bwelc niet gefchiet fander Wedergebaozte ende 

Dan ful!é wan defe Befittinge des vijct fien, Dans 

or ma/ift dat Cheiſtus / ghelyek hy ſeydt / waerach⸗ 

ẽude a.6  miegiek Het leven is / ſoo moeten Wp ingeplañt 
worden / Op Dat Wp upt de dienſtbaerheydt des 

ne Baars zerloft mazden, Maer hoe worden ſeggen 
zeupibtuchte zy de Kinderen We dergeboren / die geen kenniſſe 

des goets noch des guaets en hebben? Wp ant: 

moarker dat Get wereBods/haewel Get ons on⸗ 

begrjgelje is / nochtans nieten laet te geſchien. 

— Ende Dat de kinderkens Die ſalich worden (gelyc 
ens Daer baarwaer ſon mige falich Warder) oac ban 

den Eeere Wedergeboren worden / datis ontij 
felhek Want iſt dar zp een agengheboren verdor⸗ 
henthept upt des moeders Bupe mede brengen: 

faa moeten fp daer Ban gereynicht worden / eer 

fp toeghelaten worden tot het rijche Godts / In 

Bet welcke geen dinck en kamt dat onreyn afte 

apocriene beſmet ig. Iſt dat zy ſondaers ghebozen wor⸗ 
Pielsn7- den / ghelhck Davidende Paulus betupgen/faa 

SEphel a⸗ · prijve zp m de ongenade ende in den haet Gads / 
: — ofte fp moeten gerechtveerdicht waden, Ende 

war ſoecken wp voorder / alsde Kichter ſelve 
opentiyck betupeht/ dat niemant en kan tat het 

Bemel che leven kamen/anders dan Die Weder⸗ 
geboren is # Ende om fulche teghenſpreeckers 

Yean.33e den mondt te kappen / Geeft hy in Faanne den 

Zueerrse Dooper den welcken hp m des maeders buyck 

ghehẽplieht heef t/een beroijs ghegbeven / ‘wat 

— —— in de andere kan gheſchien· Die untvlucht en 
3ruprbluchte boet hen geen voordeel / Dat zy fegghen dat Dit 

allee nlyck eenmael gefchietis ; Waerupt mier 
terftanten volcht / dat de Heere alfaa pleecht al⸗ 
fen kinderkens te daer, Jant wyen argumen: 
teren alfa net ; maer willen alleentijck hewijfen 

_ Dat zp onrecht De kracht Godts in ſulcker 
nauwichept beflupten / Daer in zp haer niet en 

Wederleg⸗ willateñ flupten, Sy nemen nach eenander 

— ytvlucht / dewelcke van geender meerder weer⸗ 
su de en is ſegghende / dat deſe wijfe Ban ſpreken / 

Van desmoedersbuyck aen, fa Beel te ſeggen is / als 
vander joncheyt aen. Maer men mach claerlije fien 
datde Engel dit Zacharie verkondigende / heeft 
wat anders willen ſeggen/ te weten / dat het kin⸗ 

een oe voe Hekewdat noch niet geboren ent was / [oude Van 
ve ven hepligen Geeft vervult worden, Daeramen | 

Te} , Beds moeten Wp niet ſoecken Gode cen Wet te ſtellen / 
dart hy niet en ſoude mogen heyligen die hp wil⸗ 
e gelytk tn deſen geheplicht heeft : Want zyn 
e en ts niet vermindert. 
zac yment 18 “Ende voorwaer daerom is Chꝛiſtus van 

Thuſtus Ls 

Het IIII. Boeck. 

faa Swart Gaer dwalinge overslaedichtjek ghe⸗ haorſaemhent te ge auecce arjo rn ipg ader Bart 

anwel/astt- Datijp faude ſonder onderſcheydt upt allerley 
foe pan ante OUtGept fijne uutvercorene In hem felBen heyli⸗ 
bend gen hr en, Want apeiHek Bp in de ſchült der onge 
bat bp ons m Tedsfaenthept wech te nemer / De welche in onfe 

uíoude vbleeſche geſchiet was/Geeft dat ſelve vleeſch aen 

beeligen. _ ghedaen/ ant daer in voor ans valmaeckte ghe⸗ 
’ 

Re ï \ en worde / dan als ſpya de gevanckeniſſe haers 

amen se fjneerftejanckbept aen gebeplicht geweeft/am | 

Fol. 253 

dent heplighen Gheeſt antfanghen geweeft/ am 
Dat hp daar Des ſelven heplichepdt volcomelyck 
doorgoten 5jnde / die ſelve faude in ons ſtorten. 
Iſt dat Wein Chꝛeiſto hebben een feer volco⸗ 
men eremplaet aller ghenade die Bodt fijner 
Kinderen bevatt / foa fal hp ang oock in Delen 
deele een beni s weſen / dat de janckhept der kin⸗ 
derkens niet faa foer bzeemde van de heylichma⸗ 
kinge en ig. Doe het is / ſo ſtellẽ wp nochtans dit 
upten twijfel / dat niemant der uptvercorenen 
upt Dit tegen woordich leven geroepen en wort / 
die niet eerſt gheheplichtende wedergeboren en 
wort door den Geeft Godts, Dat 3m hier tegen 
voortbꝛengen dat de Geeft Godts in de Scheif⸗ 
tuere geen Wedergeboorte en bekent / anders 
dan Die upt het onverderffelcke zaet/ dat is/upt 
Gods Wooꝛt ghefchiet/ vaer mede legghen zp de 
woorden Petri verkeerdelijek upr/ De welche hp 1. Pet. 1.⸗ 
alleenlck ſpreeckt Ban de gheloovige / die door 
de vercandinghe des Euangely geleert aren. 
Wpbekennen wel dat den fulcken het Waart ig 
het eenighe zaet Der Wedergeboorte. Maer wp 
fegahen dat daer upt niet te beflupten en is / dat 
de jange kinderkens daerom niet en connen Wez 
Dergebozen worden / door de kracht Godts / de 
welcke hen alſoo licht ende berent is / gheljck fp 
angonbegrijpelge ende wanderlijck is· Boven 
Defen ſoude het ſorgelyck zijn tefeggen / datde 
Heere gheenfingen kan hem ſelven den kinder 
kens te kennen geen, 
19 Raer het ghelaave (feggen zy) kamt daar get ret 
het gehaar/ ende de kinderkensen hebben nach vrucht Be- 
het ghebaupek des ghehoors niet /nachen kans wijle de jo 
nen Godt niet kennen / ende zyn / gelyck Moſes 3 Hinderen 
leert / *fander heinn fe des gaers ofte quaets en gebvens 
*Maer fpen aenmercken niet dat de Apoſtel / als fa en behoo 
hp fepdt dat her gehaor unt den gheloove komt / ME daer 0 
alleermijck (peecht Ban de ardentlijche wyſe Die Bersees 
God pleecht te hauden als hp ze fijne vaept: ende te geben. 
dat hp Gade niet eenen eeuwigen regel en ſtelt Deut.re3 
faa dat hp niet en faude konnen anders wercken, “Ariea 
Geſyck yn voorwaer Veele ap ander Wife ghe⸗ 
roepen Geeft/ die hy alleenlyck daag De inwendie 
ge verlichtinghe des Geeft) fander eenige upte 
wendighe vercondinghe des waorts / met zijn 
kenniſſe begaeft heeft, Ende de wijle zp mepren 3 
dat het faude feer ongheſchickt zyñ / Waert datz 
men Ben kinderkens eenighe kenniffe Godts du 
toeſchreve / De welche Moſes fepdt dat zp nach 
goet noch quaet en Verftaen : ſoo laetfe my / ick 
bidde u/ antwoorden / wat fwarichepdt daer in 
ghelegen zy / iſt datment fept dat de kinderkens 
nu eenich deelken Dier ghenade ontfangen / daer 
mede fp weynich Daer na ſullen overvloediglyck 
begaeft Worden £ Want ift dat De volhent des 
tevengig inde volmaeckte kenniffe Godts ghe⸗ 
{egen : voorwaer dewnle de kinderkens Die ter⸗ 
ftant ſtexven / in het eeuwighe leven varen / ſoo 
worden zp ontfanghen am Get tegen woordighe 
aenſchyn Gods te aenſchouwen. Daerom / de⸗ 
wijle datſe de Heere fal met volle klaerhent ſyns 
lichts verlichten / waeromen ſoude hp de (eige 
niet (ft dat hp Wil) in dit tegen moazdige leven 
met een kleyn glinſter beſchynen: voornẽemelyck 
dewijle ſy nieteer va haer oñnwetentheyt bersoft 

Bes. unte 
—— 

Antwoo 

vleeſeh berloſt worden? Niet dat ic wil ſeggẽ dat maat too 
zp dat ſelve geloove hebben / dwelc wp rans gez 'rgeloobe 5 

voelen / ofte gantſehe lyc ſulcke kenniſſe / die defen feng Kind 

gelaave aheïek zw ( het welche ich tener wil in gen futen 
t\möfelintge latë) maer icSuilalleentijcef weypnig gebacien, 
ſultker menſchen dwafe haaveerdichept verhin⸗ 
derẽ / Die geeufteltje al wat hen in dẽ Mont kamt / 

Dy beſtaen 



Cap. ié 

beftaen te gerfoecken ofte te handen ſtaende. 
en 20 Maer fp driughen nach ſthver aen / ſeggen⸗ 
Boop is een De Dat de Doop is een Sacrament der beheez 
Dacrament ringe ende des geloof ssende de wijle de Hinder: 
erkent Fene noch tar bekeeringe / noch fat geloove bez 
Bte Des pd quaemen zijn / ſoo moetmen toe fien Daten 
oofs:dewg- DE bedupdinghe des Doops niet pdel en make) 
emu Delon iſt Dat hp den kinderkens gegeven wordt. Deſe 
ete dingen Pijlen worden meer tegen Bodt/dan tegen ons 
met en heb- geſchöaten. * Mant het ig door veele plaetfen 
pensen bebo Der Schriftuere ſeer ſeker / Dat De Befiwdinghe 
sbentepn- een feechen der bekeermge was, Boven defen 
bap bee ‘moat het Lan Paula genaemt * „gen Zeghel der 
keken met rechtweerdighept des geloofs, Zoa moeten zp 
ene Godt vragen / Ywaeram pp geboden heeft dat tez 
“Antw. s. Ren Hen diinderente geven, IDantdewple de 
rjongbe ſelve oogfaechenin den Doop zin / die in de Wez 

⸗ſny dinge zn / fo en canmen der Beſnydinghe 

A foo geen dinck geven / datmen nieten moet asck 
machmenfe Den Doop tae laten, Iſt dat zp haer gewoon: 

poe wel doo- Tjele uptblucht faecken/feggende/dat Die Lint: 
— ſche janckGept een figuere was der geeftelcher 

kinderen/ faa is hen nu die wech geftapt. Saa 
dan/de\mijle Bad de Befnijdinge/de welcke cen 

Sacrament der bekeeringhe ende des gheloofs 

wagfden Winderkeng ghegeven heeft / ſoo en iſt 
geen wonder Dat nu de kinderheng des Doops 

deelachtigh worden : ten zp datmen Wil opent⸗ 
tek de infettinge Gods lafteren, Maer in Dit 
werck Godts / gelijck in alle andere fijne Were: 
ken / ſchynt genoegh Wijfhepts ende rechtveer⸗ 

dic hepts / om der Godtlooſen laſteringhe te Wez 

derleggen. Want hoewel de kinderkens ten tz 
de doe zy beſneden worden / niet en verſtonden 

Wat dat teecken bedupde £ zoo worden zp nach: 

‚ tang waerachtichlyck befiteden tat doodinghe 

haerder verdorven ende bef mette natuere / na De 

pe z. Ant- welche fp daer nae moeten ſtaen als fp volwaſ⸗ 

Dvaozt. 2P fen worden. Ant cortefdefe tegen wozpinge tan 

oorden BDT Lichtelgch weder-tept worden / als wp ſegghen 
Biorhamiende dat zp ghedoopt worden tat taekomende bekee⸗ 

Broerbrerbig- ringhe ende geloove / dewile het zaet Daer van / 

Kjeot eme Daag de verbor ghen werckinghe des Geeſts in 
gerrobe/ DaT gen is hoe wel de dinghen felve in hen noch niet Eban jet zaet DEN is / l g 
finbaer geſien en worden, Met defe antwoorde worden 

Serborgen. ãlle de argumenten weder-leyt / Die zp UPL De 
J 

Witz, s. bedupdinge des Doops teghen ong beenghen. 

— — Dat hen Paulus noemteen Badt der 

Bos eantwoors WOeder-geboozte ende vernieuwinge Maer 
goingeopde pt zpbeflupten / datmen den Doop niemandt 

jerfte inrede on moet geven dan den gheenen Die tat fulcke 

EE ee Dingen beguaem zyn. Maer wp magen daer 
ppoops weer- tegenzeggen / datmen aack met en behoorde 
pdisdert. de Befnydinghe te geven anders Dan den We⸗ 

* dergeborenen / dewyhle zy de Weder· geboorte 
J bedupde, Ende alfa ſullen wp de infettinghe 
u Gods verdoemen. Daeram(gelije ick nu dick⸗ 

5 mael ghefept hebbe) en hebben de argumenten 
Pe andere Geen machttegen den Doop / Die Dienen om de 

neede, BefnHdiage te crancken. Spenconnen Gier 
oock nietontgaen/alg zy ſegghen / dat het vaſt 
ende fekker ig al wat op De autazitept Godts ge: 
fondeertig/ alit datmen geen reden Daer LAN 
en fietsende datnien defe eerbiedmghe den Kin⸗ 
der· doope niet fchuldig en is / noch aack andere 

| Wnttooogdt. diergelycke Dingen / die ons daor het uptghe⸗ 
Dzucte oogt Gods niet geboden en zyn. Waut 
zp worden altijdt door Dit argument gevang, 
te weten: Wet gebodt Gods ban de kinderkens 
te beſnden / was oprecht ende onſtraffelhe / of⸗ 
te het was weerdich geſtraft te worden. Iſt dat 
daer in niet ongeſchickts en was / ſo en canmen 
oock inde anderhoudinghe des Rinder · doops 
geen ongeſchicktheyt toonen, 

Van de uytwendighe middelender falicheye, 
21 De ongefchickthept die 3p hier willen bez Be 8. usts 
wfen/wederleggen wpaldus:®e geene die de Dinkt Bend 
Heere ge weerdicht heeft te verkieſen / ifk Dat zu angefchtchte 
het teken der Weder geboorte ontfangen heb: fake. 
bende/upt dit tegen\maazdich teven verfchepden Brtwoorte 
eer 3p graat worden / ſo vernieut hyſe Daag de onz 
begrypelycke kracht zyns Geeſts / op ſulcke 
wife als hpalleen voorſiet dat nut te zhne. Iſt 
dat zp tat fulc ouderdom camen/dat zy de waer⸗ 
heyt des Doops connen leeren/ (oa worden zy 
hier door te meer tot vernieuwinghe verweckt / 
als zy leerẽ dat hen terſtont in haer eerſte kint⸗ 
fchept / het teecken der vernieuwinge ghegeven 
is / om dat fp die zouden haer leven lanc bedent⸗ 
ken / ende daer na ſtaen. Mier toe dient het geene mom,6,as 
dat Paulus in twee plaetſen leert / dat Wp met Gol, ze12s 
Chafta daoz den Doop begraven worden. 
Want daer door en Verftaet hy niet dat de geene 
die ghedoopt wort / moet eerft met Chriſto bez 
graven zjn / maer De leere Die ander den Doop 
vervaet wort / leert ende verclaert dat enckelijc 
den genen Die nu gedoopt zijns ſoo dat niemant 
en can upt defe plaetfe bewpfe dat de leere moet 
voorgaen. Op defe Wijfe hebben Moſes ende de 
Pzopgeten het volck vermaent / Wat de Beſy⸗ 
Dinge bedupde/ de welche fpnochtang ontfanz 
gen hadden dae zy jange Hinderen Waren, Dat * 
felve doet oock Paulus alg hp tot de Galaten Sal.z.250 
ſcheyft / dat de gene die gedoopt zyn / Chriſtum 
aengedaen hebben, Waerom (ept hp datite we⸗ 
ten / am dar zp fauden namaels Chꝛiſto leven / 
dewijle zp daerte vooren Dat niet gedaë en hads 
Ben, Ende haewel het teecken maet ban de vol⸗ 
Waffene ontfanghen warden achter dat zn het 
verftant des tekens Gebben/fa fullen Wp nachz 
tang terftant verclaren Dat het een ander dinck 
ig ban De kinderkens. Men moet aack niet an: Inrede 
ders gevoelen van De plaetfe Petri/ Waer in fja 1e3Peteze 2d 
groote hulpe mepnen te hebben/ te weten/ daer 
by fept / dat de daop niet en is een af wiffchinge 
ande onrepnigheden des lichaems af te wiſ⸗ 
fchen/maer een getupgeniſſe eender gaeder cans 
fctentie vaa? Gad/daaz de JDederapftaadinghe 
Chꝛriſti. Sp willen wel daer upt handen fkaende/ 
Dar De Rinder-doop niet andergen is dan pdel 
raack/ am dat hp verre is van deſe verborgent⸗ 
bept. Maer fp feplen altúts hier in / dat fp willẽ 
datmen altits moet de Betekende fake hebben / 
eer men het teechen gekrght. Want de verbor⸗ 
genthept der Befnijdinge wag oock in de felve 
getupgeniffe der goeder confcientie gelegd Mads 
de deſe getupgeniſſe altijtg moeté vooꝛ dert doop 
gaen/foen hadde de jonge kinderkens nemmer⸗ 
meer daag Gods gebot befneden ge weeft. Maer 
Deme hp bewyſt dat de getupgeniffe der goeð 
confcientie onder de verborgentheyt der Befnijz 
Dinge Öwaet is / en nachtas aac gebiet de clepne 
kinderkens te beſnydẽ / ſa geeft hp daer mee gee 
naeg te kenne / dat de Befnijdinge tat den toeco⸗ 
mendê tje gegen was, Daeramen maetmé in 
Dent kinderdoop geẽ ander tegẽ woordige cracht «get 3, ars 
epffché/dan dat hp het verbont / d'welc De Heere gument dec 
met hẽ gemaect heeft/Beveftichten Gfegele, De Herderdoa: 
ander Bedupdinde deſes Dacraments /faldaet 

Auttuoozt 
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Cap. 16e 

vang van deg moeders buyck aen / vergevinghe 
der ſanden nodich. Ende de wijle God deſe hope 

niet en beneemt / dat hy deu angen kinderkens 
wil barnhertigheyt doen / maer verſekert die 

Beel meer / Waeram fauden wy het teechen. he: 
\remen/D’melck veel winder is Dan de ſake ſelver 

ntwoort/ Macrom Bet gene dat zp willen tegen ons bren⸗ 
drengẽde het. ' 
baomoemde gen dat enden wy wederam tegen Gen/en ſeg⸗ 
argument ° gen datmê de jonge kinderkens met en behoort 
tral haer pet teechen Ber vergevinghe der ſonden te Mep: 

elf. ren / dewyle hen De vergevinge ſelve gegeven 
Epheſ.z.26. i8. Sp brenghen aack de waorden Pauli tot 

de Epheſien voort / daer hp ſeyt / dat de Semeun⸗ 
te pan den eeere gerepnicht is dao? het Badt 

des Waters in het woort des levens. Men ton⸗ 

De niet beguameſyckers poort⸗ brengen am hare 

— is beft dwalinghe te wederſtaen: Want hier upt heb⸗ 

ineht pen tupeen goet bewijs / te weten / iſt Dat 
be amraztept Chziftuguildao den Doop zjn afwaſſchin⸗ 

— ——— ds ge betuyght hebben / daer mede hp zn Gemepnz 

Dre onfe We terepnicht / foo en fchijnt het niet recht Dat hu 
mifbjupe- Wieten ſoude oack in De clepne kinderkens zyn 
kende, getupgeniffen hebben / die met rechte een deel der 

Gemepnte geacht zijn / dewyle zy erfgenamen 

Des Hemelſchen tHerghenaemt zijn, Want 

Paule ſpreeckt daer van de gantſche GBemepn: 
te / als hnfepdt / dat zyis door het Badt des 
Waters gherepnicht. Alſoo oackupt het ghe⸗ 

ne dat hp opeen ander plaetſe fept / dat Wp in 

a. Coj.ia·r 3 Bet lichaen Chꝛiſti ghedoapt zpn/beflupten Wp 

datde deinderkens/ die Chriſtus ander ſyne lez 

den telt moet doopen/op datmenfe niet van zyn 

lichaemafenfcheure. Bier fiermen met Wat 

gewelt / ende met Dop geel plaetfen der Scheifz 

bb 3p teghen de behulpfelen onſes gheloofs 
rj den. 

Betsargu- 23 Pucomen wy tot Get gebruyck / ende tat de 

mentder we gevuaonte der eeuwe der Apoften · in DE welche 
„genomë van (gelijck zp leggen) niemant ghedoapt en wert / 

Bet gebruvek-dan Die eerfte fyn gheloove ende bekeeringhe 

helen BL beleden Geeft. Want doe Perrug van de ghene 
die hen Wilden bekeeren/gebraeght wert Wat 5 

ctoꝛ. 24370 moetten doen/faa ant waart Petrus hen / dat zy 

fullen eerſt beteringhe doen / ende daer na ghe⸗ 

doopt worden tot vergevinge der ſonden. Deſ⸗ 

gelycx oock Doe de Cãmerlinck begeerde ghe⸗ 

⸗cioz. 8.37. do opt te worden / heeft Philippus geantwoot / 

Dat hp mochte ghedaapt worden / ſoo verre hp 

upt gantfcher Gerten ghjeloofde. Liet upt mep: 
nen 3p te cannen beflupten/dat de Doop niet en 

moet gegeven worden / anders Dan daer eerſt 

op bepoe ve Gelaave ende bekeeringe is.Maer iſt dat Wp de: 

piaetfen, ‘fe vede plaetfe geven : faa fal de eerſte plaetfe/in 

eije e De welche het geloove niet ghemeldet en wordt / 

piekeren leeren Dat de bekeeringe alleen genoech tg: ende 

eenê vzeems De ander plaetſe / in de welche geen bekeeringe 

* fnbeee ge-epfcht en wort / fal bewyjſen dat her gelanve 
zaept zun - alleen gendegh is am gedoopt te wordeñ. Ick 

mepne 3p fullen ſegghen dat di een plaetſe d an⸗ 
der helpt / ende datmenfe daeram moet bp malz 

Kander ſtellen. Ick ſegghe aack darmen moer 
andere plaetfen Daer bp (tellen / die eenichſins 
dienen oͤm deſen knoop te ontdoen, Want daer 

zjn bele plaetfenin de Schaiftuere/ der welcher 

berftant in de circonftantie ende gelegenthepdt 

der plaetfe gelegen te, Waer var Wp in deſe 

teghenwoo dighe plaetfen een exempel hebben. 

Want de gene tot de welcke Petrus ende Phi⸗ 

Mpus dit ſeggen / hebben beguame authendt 
ant nae bekeernighe te ſtaen / ende gheloove te 

1. Autwoort 

Hebben. Wp ieggen oock ſterckelyck/ Darmen | 3 

ſulcke niet en behoort te doopen / ten zy dat haer 

bekeeringe ende geloove geſien worde / ymmers 

gn verre Get na menſchen aozdeel can onderſocht 

Het IIII. Boeck. Fol.254e 
worden. Maer het ig klaer genoech / Datmen de 
kinderheng moet ban De ſucke onderfchepder, —— 
Want als voortyden vemant hem (elven tat De tongen kine 
Zaden vaechde/ ande religie met hem gemept Passen nú 
te heben / fao maefte ho eerfk het Berbontende Gepandeie 
de Wet des Beeren leeren/eer hpbefneden wert / en words, 
am dat hp van een vreemde natie was / metde 
welche Dat verbant wiet ghemaeckt en was / 
dwelck Daarde Beſnÿdingeẽ Bevefticht wert. 
24 Wia oach/* als de Here Abzahamum aen 3. Autwooꝛt 
neemt/ (aa en begint hp niet bar de Befnijdine Sfnomen p 
ge/ daer-en-tufichen Verfwijgende Wathp met snge bes 
Dat teechen meput : Maer hp vercondicht eerſt verbonrs en 
at gent gp Died À tu wil —— daer nae afrennen 
a Gham de belofte gelooft heeft / (oa geeft — 
hem de Deere dit Sacrament. — — 
Abzaham het gheloove eer Dan De Befnijdinge/ Benrser. 
ende in Ffaac de Befnijdinge/eer hpeemch ger: Sen-17e 114 
ſtant heeft $ Ce weten/am Dat de gene Die vol⸗ 
waſſen fijnde/in een Verbant aengenomẽ wert / 
van Get welcke hp (a lauge ig vreemde geweeſt / 
maet eerfk de conditie des verbant leeren : maer 
den hinde dat hem geborẽ is / en is Dar niet naas 
bich/de wijle hp doozeeuwelijck vecht na De for⸗ 
me der belofte/nu van des moeders bupck aen/ 
in het verbant vervaet is. Ofte (op dat de fake 4 Onttoos 
hiderlncher eñ hogteleher bedupt Wozde)ift Dat wenen tal 
de kinderkens der geloovigen (onder hulpe des men ntet 
verſtants / des verbonts deelachtich zn / ſoo en 
moet hen daeram Getteechen met ghewepghert ge berekene 
worden / om dat zp Get niet en verftaen. Dit is Dat Ear 
voorwaer de oozfake/Watrom God ſeyt * dat De berbondts 
kinderen der Iſraeliten hem gegenereert ende deelachtigh 
gebaren worden. Maut fander twyfel de hin: Wee —— 
deren der gener Dié hp belooft dar ho wil haers ende 23,37e 
zacts Godt zijn / haudt hp Laag fijn Rinderen. 
Maer die ongelaa vig ig/ Ende van ongeloovige 
ouders gebozen/ Die is vꝛeeemde Ban de gemeyn⸗ 
fchap des verbants geacht / tot dat hp deo Get 
geloove met Bod vereenicht woot, Daeramen Daerom 
iſt geen wander Datmen den fulchen het teecken bat de jong 
niet en geeft / wiens BedupdingGe in Gem faude kinderen 
pdel ende bedgiegelijck zij. Jae defe mepninge gervont at 
fchzf t Paulus aac/*Dat de Hepdenen fa lange beructien end 
zp maer afgaderie verſancken Waren / zijn werde onder 
bupten het Ceftament geweeſt. Lier mede kan gewe noet 
de gantſche faeche (gelijck ick mepne)klaerljck gchucit El 
gheapent worden. De ghene Die Get gheloove werden on- 
Theiſti cerft aen nemen als zp graat ghewazden Derden Eus 
zjn, bie en moeten fander gheloobe ende beheer vene. 
ringe niet gedaapt worden / dewyle zp faa lange — 
vreemde van het verbont zyn / ende konnen niet 
anders dan door het geloove ende bekeeringhe / 
des verbonts deelachtich worden. Ende de kin= Daer teghe 
Beren die haren oorſpronck hebben van Chꝛiſte⸗ fo worden 
nen/die moetmen tot den Doop ontfangen /gez —— 

lich 5p/foa haeft als sp gebogen zjn, van Gadt cor Ben bor; 
tat de erve De verboũts ontfanghen wogden, ontfangen, 
Dier tae Dient dat deEuangeliſten verhaelt / dat 
de gene Die hare fanden beleden / Lan Joanne 
gedaapt worden: Welck erempel wy achten Dat 
heden ignae re volgen. Want ift dat eeñ Turck 
begeert gedoopt re worden / Die en fauden Wp 
niet lichtveerdichlijck doopen / eer hp belijdinge 
zijns gheloofs ghedaen hadde / Waer mede hp 
moeſte der Gemepnte genoegh; doen, 
25 Boven defen bzengen zy de woorden Cheiſti ges ;. arge 
voort / diein het derde Tapittel Joannis ghelee⸗ Ment der 
fen wo rden / eynende dat daer door ghereyſcht zever vene 
wozt / dat de weder-gebaagte tegen wao dighlije men wet 
p alfmen den ———— de wi⸗ ſpreucke 
leChaftus fcpdt : Cen dat pemandt Ie Leef 
dergheboogen worde npt het Water ende Seeſt Joan.5,5e 
zo can he in het AS * hemelen niet en 

en iet 

weeren / Die 

Mat.3.6.· 



Cap. 1 6. ke wp 4 

Siet eggen zy hoe He do op daor den mant des 
Deeren en ADeder-gebaarte ghenaemt wordt. 
Peron eben wp dert doop den Himderkens/ 
de welche niet en can fander Weder ghebsoete 

2 finder Werchter de Win derhens hiet deelachtich 
1 Antwort, eñ ijn ten eerſten feplen zy hier in / DAE zamen 
Saer wozor neu datde plaetfe vAn den Voopſpreeckt / om 
op de plaste Bac fp van ater miefder, Jant ais de Heere 
eBoopghe. Geeft Hicodenio de verdorventhent ſider na⸗ 
fpaokene ece uptgelept ende geleert / Dat hyp Meer we⸗ 
—— der geboren worde / vele Picodenus droon⸗ 

De van teu Lichamerrke Weder gebogrte fan 
geeft Meſtus dach ne Wijte te hkeunen / hoe wy 
vaut God Wedergebdeen ardê/te weten / door 
Water ende Geeſt gelyck of hy fepde ; Daas den 
Geefkjdie As eert Water is / ont de ghelos vighe 
zielen te vépntgen ende beſpeingen … Da neme 
ick Dau Het Waterende Gheeſt / enckelyek voor 
den Geeft fdemelche aleen Water is. Ende dit 
enig geen nieuwe wjfe van ſpreken / aant sp 
camt gautfcgeligck ager cen met deſe plattſe 

Matt. z.11. Matthei Degene die nae mp canit/Dit 18 De 
gene die doopt m den heylighen Gheeſt / ende in 
her woer. Daeramgheligch/ inden Geeſt / ende 
in het oper doapens/den hepughen Geeft ghe⸗ 
venñ / de welcke de nature en het wert des vpers 

heeft in de Wedergeboorte: alfa daar het Water 
ende door deu Geeft wedergeboren Warden, en 
ig niet ander s/Dan/Die cracht deg Geeft ont: 
fangen/ dewelcke dat doet mi de Ziele) Dat het 

* Water in het uc haem doer, Ick weet Dat het au⸗ 
t dere anderg verftaen: Maer dit is ſonder twy⸗ 

fel het oprechte ghevoelen: Want Cheiſtus en 
| mil daer niet anders leeren / dan Dat een pedelic 
* maet fijner epgeneu gert afleggen / iſt Dat Gp na 
Amwoort 2e. Bet he meiſcherocke € Geiftt ſtaet. Hoewel / Waert 

Dat ben Datichvutde fulche Etanthe reden vaget ren⸗ 
ber gpetoohe gen als 3p daen/foa wart het mp lieht wederour 
ef boerbecrs tegen hen te peen gien / dat upt haer reden (of 
Dice pt at pie ſchoon roe lieten), f&ude valghen / Bat de 

kene @oop moet zi eer het geldove / ende de bekiee- 
woort tuiten ringe is : Want in He woorden Clift, is het 
op bipben, ater eer geftelt dan de Heeft. Het is ſeecker 

Dat dit van De geefteljehe gaven te verſtaen is: 
ende'ift dat die nae Den Doop comen / ſoo hebbe 
ichnu verkregen dat ick Wil, Maer men Maet 
fulche beuſeliñgen laten varen/ en deſe eenvou⸗ 
dige uptlegginge houden / die ick voortgebracht 
hebbe/ te weten/ Dat uemant en canint rycke 
Gods gaen / eer hy wedergeboren is Daos let lez 
vendige water / dat is / door den hepligen Weest, 

Derclaringe 26. u iſt openbaer / Darmen dock maet ver⸗ 

ber fpjeuckt wozpen het gedichtſel der gener / dieſe alle tot 
Joanie s. Deecuwigge doer verdardecten/Die niet gedout 
wet batch, CN fin, Of Dan nae haer begeerte De Baap alleẽ⸗ 
datmende lich den volwaſſenen gegeven worde / Wat ſullẽ 
Dwatinge Det (ip feggen van een kint het welcke in De begin: 
5 ſelen Der Godſalicheyt Wel en behaalt onder: 
pie alte ouge efen wordt / ende haeſtelyck ſterft / als de dach 
Doopte tort des Daopsuabnist De belofte des Weeren re 
berooncernn Claer/te werenf * Dat ſo wie in den fane gelooft, 
* Roan 5-4 Miet en fal de daat ſien / noch in het oordeel comẽ 
| maer Dat gp is van de doot Liber leven gheco⸗ 

men men leeft wiet Dat hy êrgeng die verdoenit 

heeft / die noch nier gedaapreu was. Det welc⸗ 
ke ick niet en wil alſo genomen hebben / gelyck 
pf ick te hennen gave) Datmen den Doop vrpe⸗ 
Iek machte Verfmaden. Ick ſegghe dat door 
ſulcke verachtinghe het verbont Bads ghebro⸗ 
ken wort: fa verre iſt Dat icſe ſoude connen ant: 
ſchuldigen / maer wil alleen hck bewyſen / dat de 
Doop ſo noodich nieten is datmeũ ſoude ter⸗ 
ſtont dencken dar die verlore ware / die den daop 
niet en gekreghe. Want iſt dat wy willen haer 

inn 

Bees weed d 

en a 

Vande üytwêndighe middelen der falicheyt, 
gevirhtſel aennenien / ſoo ſullen wy alle die ſon⸗ 
deh ußtneninge verdoemen / die Daar eenich gez 
val vanden Diep verhindert worden / hoe graat 
dock haer gelaove zu / door het welcke zp Thri⸗ 
ſtum verwe beſitren Boven deſen / verworpen fp 
allé dekinderen tat de eeuwighe verdoemeniſſe / 
dien zw den Doop Wepgeren/die nac haer eygen 
belgdinge tot der ſalicheyt noodich is. 12u me 
ghen 5u ſien hoewel zp met De woorden Cheiſti 
ger een canien / daoz dewelcke het rijcheder he⸗ 
melen den kinderen toegeſchreven wort. Ende 
of wy ſchoon hen alle dinck toe lieten / fa veel 
het verftant defer plaetfe aengaet / faen ſullen 
funachtang niet tonnen Daer vpt beflupten/ten 
3p Dat zp die leeringe Ban De wedergeboorteder 
—— die wy gẽſtelt hebben eerſt te niete 
maken 
27 Maer ſy roemen dat fp cen ſeer groote bes Vet. argus 
fehevminge hebben in de infetringe des doops 
De welcke zp verhalen upt het laetſte Capittel- peren/genos 
Matthei/* Daer hꝛiſtus (Hue Apaftelen tat al⸗ wen vpt bee 
‘Ie valcken fendende/twee gebaden geeft/het cë/ Bpepor ree 
dat ſyſe ouden leeren / het ander/batfpfe fauden Ehiſtu ves 
daapen: Boven defen ftellen fp daer-bp/upt het Welcke bevor 
laetſte Capittel MWarci: * Sa mie gelaoft ende meere 
aedaoptis/ die (al fanch weſen· Wat faecken ick Tevren 
mp vodrder (ſeggen ſy detail de Waarden deg eermen boas 
Meeren opentliych lupden / datmẽ eerſt moet lee⸗ — — di 
ren ende daer nae daapen/ ende den gelaave De 5, ols 
eerfte plaetfe/ende Be t\meede den doop toe ſchey⸗*Marc. 16, 
ven? nde deſe orden heeft de Heere ſelve oñ⸗ KS ke 
derhouden / de welcke Geeft willen eerſt te fijnen Tucesss” 

dertichſte jare gedoopt worden. Maer / O goede 
BGodt / hoe menichſins verwerren fp bier hen ſel⸗ pn 
ven ſeude openbaren haer anwetenthept! ant Dannes 
Daer in dwalen zp te kinderlck / dat zy de eerſte dere praerten 
inſettinghe des Doops upt die plaetſen halen / zach Let 
den Welcker Chriſtus van den Begane zynder —— 

Maligu⸗ 

Pedikinghe aen/ Den Apoſtelen geboden hadde. moet baren, 
| Saen maeten za dan niet houden ſtaende / dat⸗ 
nenunt Die twee plaetſen maet den regelende de 
Wet des Doops halen / gelyck of de cerſte infet= aanttwoozt , 
tinge daer van daer in vervaet ware Ende op Beardie we. 
dat wy hen dit fepl vergheven / nachtang wat beriwichers 
Kracht faldar argument Gebben? Waert dat ick reen 
wilde \urolucht ſoecken /ic faude Die Gier ſeer veel — 
vinder, Wand dewnle zp za ſtyf op de orden der 
maagden ſtaen / Datspbeflupren datmen moet 
eerſt leeren / dan daapêr en eerſt gelaven/dan gez 
doopt Warden / om dat daer ſtaet / Gaet / predickt ki 819 
ende doopt Frey Da wie gelooft ende gedoopt Nat· i6. 15 
edgtAnaeranten fauden up niet aoc ſeggẽ / dat⸗ 
men maet daoxẽcermen leert de anderhaudinge 
derdingen die Chriſtus geboden heef t:te Weten / 
art Dat daer geſchreben ſtaet: doopt / en leert on⸗ 
derho uden al wattcu geboden hebbe? Dit ſelve 
hebben tap aac te kennen gegeven in de ſenten⸗ 
tie Cheiſti / die baven verhaelt is van de Weder⸗ 
gehaaste des Waters ende Geeſts: Want is het 
datment moet alfa verſtaen gelyckzu begeeren / 
fa moet vaorwaer de Doop eerftzjn / Dan de 
geeftelöche Wedergheboorte Want het Water 
wordt Daer eer genaemt Dan de Geeft, Want 
Cheiſtus en feut nier dat Wp unt den Geeftende , mn: 
Water/maer upt den Water ende Geeft moeten pier —— 
Wedergeboren worden. infonderdept 
28 * Pufchijut deſe haer overwinnelijcke roden bet bebelom 
Daer op zp wat betraumen/eenf deels gecrancht gm —— 
te zijner maer dewle de waerheyt ſterckte ghe⸗ niks gegevey 
noerh heeft im haer eenvoudichendt / fa crt Wil vaer bp den 
ick doop fulclte Klepue Beufelinghen niet ont: ese. 
lien. Sa futen zpdan deſe grandelijche ant: je ats ecne 
Waarde Gebben /te meten: Dar Chriſtus in Die acnpane ges 
plactfen vooꝛnemelijck / van de verconin * borcht won · 

Euan⸗ 



Cap. 16, 
Euangeln een gebat geeft / ende ffelt ven Doop 
ghelijck eenen genhanck Baer vp, Cen anderen 
en wort hier niet anders ban den Doop gemel⸗ 
det / dan fa verre zijn bedien inge Den leer-anipte 
anverwozgen is: Want Chꝛriſtus fendr de Apo⸗ 
(Eelen om Get Euangelium allen geflachten der 
Werelt te bercondigen/ am Dat zp alanme Dao? 
De leere Der ſalicheyt / menſchen die te vazen ver⸗ 
togen waren / ſauden tat zijn Rijcke verfamelen. 
Maer wie / ende hoedanich waren Die menfchen 
Die zp ſauden verſamelen Het ie ſeker dat Daer 
alleenljck Ban Die gemeldet wort / die beguaem 
zin am Die leere te ontfangen. Ende daer nae 
fepdt hy / dat de ſulcke moeten gedaapt worden 
alg zp onderweſen fijusert ſtelt deſe belofte Daer 

Mat. rs. 16. Bp/ dat de gene Die ghedoopt zn / ſullen ſalich 

remt: weſen. Is oock in de gautſche reden een ſpllabe 
Be kimoeren Van De ſindernens? Wat argument is dan Dit 
en wor geen Daer Mede zy ons beſtormen 4 De opgewaffen 
becbacl shet menſchen moeten cerft anderwefen worden, ap 
werker Datsp gelaagen cer zp gedoopt worden. Do ijk 

dan angeaagloft kindernens te doopen.Al wil 
Den zy Gen felven breken / ſao en ſullen ſy upt deſe 
plaetſe niet anders bewyſen / dat datme der gez 
men die bequaem zijn ame haoten / moet eerſt 
het Euangelium ppedicken eer fp gedaapt Woz: 
den: Want van defe alleen wort daer geſproken. 
Hoe ſullen zy hier vpt Berhinderen De kinderen te 
doopen? 

Ende op dat oock de binde moghen deſer 
menſchen bedriegerien taſten / fa ſal icſe dooreen 
ſeer klaer gelyckeniſſe te hennen geven. Waert 

Antwoo — Bat vemañdt wilde ſegghen datmnen de Kinder: 
berfterchte kens nieten betoogt ſphſe te geven / om dat Pau⸗ 
a. Epe 3. 10 lus niet toe en laet dat yemandt ete anders dan 

Die werckt: ſoude deſe niet weerdich zijn van ee⸗ 
nen vegelycken beſpot te worden? Waerom? te 
Weten / am dat hp Get gene dat van ſekere men⸗ 
fchen/ende van ſekere aude gefeptisffander onz 
Derfchepdt trecke tat alle menſchen. Defe men⸗ 
fchen en doen oock miet min, Want her gere dat 
(gelBekeen pegelijck fiet) alleenijck van De op: 

Onttwoort s. 
Baer mede 
bp de derde 

gewaffen menychen geſproken is/dat trecken ſy 
aactar de kinderkens:en Willen de kinderkens 
ander dien regel ſtellen / die alleenlyck den opge⸗ 

SSntboonst 6. waffenen menfclhen gegeven was, Aengaende 
miek Dae * het exempel Chꝛiſti / daten Doet hen geen voor⸗ 
De zo-jaren/ Deel, “Op enig niet gedoopt ge weeft cer hp der: 
gheboopt is. HT jaren aut was / dat ie el Waer/maer de oor⸗ 
* uc, 323 fake ig apenbaer:te weten / am dat hp dae wilde 

daaz zjn predikinghe een vaſt fondament des 
Doops leggen/ ofte eer Dat fondament beveftiz 
gen / dwelck weynich te Vazen Lan Joanne gez 
leyt was. Daerom doe Gp wilde door zijn leere 
den Doopin ſtellen / ſo heeft hy hem/am zynder 
infettinge meerder autoriteyt re geven / dsoꝛ fijn 
epgen lichame geheplicht / ende Dat in ſulcke bez 
guaemheyt des tjts als het alderbeſt betaemde / 
te weten / als Gp wilde beginnẽ te prediken, Int 
cozte/fp en fullen daer upt niet anders bewijſen / 
dan dat de Doop fijn begin ende oorſpronck gez 
hadt heeft upr de bercandinghe deg Euangeſh. 
Iſt Dat zp willen het dertichſte jaer ftelten tat 
den Doop / waeromen onderhauden fp dat niet: 
maer laten eenen pegelchen toe tat Den Doop/ 
ma Dar IP na Gaer oordeel genoech geleert heef? 
Ja Serverus een Van Gare Leeraers / de welche 
hartneckelyck ap de Dertich jaren dringht / heeft 
te zunen eenen ende twintich jaren Gem felven 
voor eenen Pzophete uptgegeven. Maer is dit 
Verdzagelijck / dat pemant Gem felven voor ee⸗ 
ven Heeraer der Gemeynte upt geeft / eer Gp een 
lidtmaet der GBerrennte zy. 

Het IIII. Boeck; * Fol, 25 fe 
ig am den kinderkens meet den Boopte geven 
dan het Jachtmael/tat het welckesp nochtans BEZ 
niet taegelatẽ en woꝛdẽ.* Maer de Schꝛiftuere derdooperens 
beeft hier een graat onderſcheyt betekent hetis enen 
wel voortyden inde dude Genievnte een gebzune Ihc deee 
geweeſt /geïpehmen in Cypriano ende Auguſtio tot deẽ Bood 
teeft;maer Die wyjſe is te rechte afgelept. Want niektoe tas 
ift dat ap den aetrendeepgenfchap des Boops /soren geo 
aenmercken / ſoo ig Gp waorwaer gelijck een in⸗ meen(cban 
ganck ende begevinghe tot de Bemepnte/ waer bebben mee 
daoz Wponder Gods valck geftelt worden:ende bet Bbonte 

ecn teken anfer geeftelicher wedergeboorte / door eg 
de welche Wp tot Kinderen Gade Wedergebo⸗ * Bnewoost? 

i Î toonende bat ren Wogden.Mierentegen is het Pachtmael den be nuttinghe 
opgewaſſenen verordent / Die de weecke Mint: en gemepue 
fcept verlaten hebbende / beguaem zijn tot va⸗ febap ban 
fte ſpyſe. Dir onderschept wordt klaerlijck in de berde eli 
fchaf cure bewefen, Wantaengaende dé Daap/ nan malcane 
en maeckt de eere geen Onderfchept im Get au veren te ous 
derdom. Maer tet Iachtmael en deplt Gp niet derſtherden 
eenen vegelychen upt/ maer alleenlije den geren Zn den:ist 
Die beguaem zyn am het Lichaem des Weeren te ende be pers 
onderſcheyden / haer epgen canfcientie te onder: foonen, 
ſoecken / den daar des Heeren te vercondighen/ / HL 
ende zijn kracht te averiegghen. Willen wppet 1Bewis wt 
klaerders dan dat de Apoſtel leert / als hp ver Dee wan 
maent *dateen pegelijc hem felwen heproeve eñ ſteis / weicke 
onderſoecke / ende alfa van dat brꝛaot ete /eñ van de longe kins 
Dien Drinckbeker drincke? Da moer dan de on: ergen bande 
derſoeckinge vaa gaen/tat De welche de kinder: tafer des 
kens niet beguaemen zijn. Item / wie het on⸗ Beert weert. 
weerdichlyc eet/ die eet en Dncht hem felven de *' Lon1128 
verdoemeniſſe / niet anderfchepdede het lichaem — 
des Heeren. Iſt dat niemant en kan weerdich⸗ i. Corau. ao 
lyck des Nachtmaels deelachtich zyn / anders 
dan Die de weerdicheyt des lichaems Chꝛriſti can 
behaaztjek onderſcheyden / waerom ſauden Wp 
anfen jongen kinderen fenyjn vaar levendigma⸗ 
kende ſpyſe geven? Ende Wat wil dat gebot des 
Beeren Ghy ſult dat doen tat mjnder gedach⸗ 
teniffe 4 Item datde Apoſtel daer upt beſſuyt/ 
feggendesDaa Wanneer gp Dit broot fult eten/ 
faa fuit ghy den daar des Heeren vercandighen 
tatdat hp kome. Ick bidde u / hoe fullen de Kin: 
derkens de fake gedachtich ſijn / Die ſy noyt verz 
ſtaen nach gheugelt hebben? wat vercondinghe 
des crupces Cheiſti ſullen wp van hen epſſcheñ / 
wiens kracht en weldaet ſy noch niet en cannen 
verſtaen? Gn den Doop en woꝛdt niet ſulcx gez 
baden: daeram ig tuſſchẽ defe twee tekenẽ graat. 
onderfchepdt / het welcke wy oock in het oude 
Teſtament / in gelijche tekenen genmercken. De: 2, Bruis: 
Befnijdmge/de welcke(gelyck het openbaer is) ven hen 
met anfen Doop aver een comt / is den kinderen Ig ckinge ge- 

| Berogdet. Maer tot het Pafcha/in wiens plaetſe mannen 
| nubet achtmael gecamen ig /en worden nief Bernie erns 
allemenfthen toe gelaten: maer werteerft van pet Paef 
die belhoarijck gegeten /Die ſo oudt waren dat fu f° — 

nondẽ ban de bedupdinge deg Paefchlams vra⸗ Penta 
gẽ.· Haddẽ deſe menſchẽ noche bryſe verſtants Eiod.1x.26 
ſoen ſouden fp in fo klaereen fake niet feplen. — 
3NHoewel het mp verdgier de Leeſers met faa 
geel beufelingen te verladen/ nochtans iftnda: NEE en 
dich Die cierlipche redenen met kopte woorden te Derteggende 
wederleggen / die Servetus / de welche een ver⸗ Die argumt⸗ 
cieringe onder de Wederdoopers is / hem ſelven temhaners 
tot den ſtrt tegẽ ong berendende / vaat brengt. 
Hy ſeyt dar de Sacramenten Cheiſti/ gelijck zu 
| valmaect ſijn / moeten gebruyct worden Van dE 
| gene die volmaeckt / of tat volmaecktheudt bez 
guaemtfijn. Maer hier op is licht te antwooꝛ⸗ 
den / te weten / dat de volmakinge des Doops / de 
welcke haer totter doot toe beſtreckt / verkeerde⸗ 

HDet laetſte 

Di neetfte 
argument, 

sOntwoort: 

jo Een laetſten feggeu zy / dat daer geen corſake tie getracht wort op eenen ſekeren tijt int lest. 

* 

Du ij Bauen 



Cap.16: 
Boven deſen ſegge ick / datmen dwaſelick de 
volmaecktheyt epÿſcht ten cerften daghe /tet de 
welke de Doop ong alle one leven lane fander | Beus. Maer ick vage \uat het bedupt/dat Chri⸗ 
ophouden beweeclyt. Bp fept dat de Sacramen: | lus ſeyt /te weten /Datin de nette des Cuangeſh 
ten Chriſti teeckenen sn, tat gedachteniffe tz | allerley uiffchen gevangen worden £ mraer dez 

coverlegge Dat hp met | wijle het mp nieten behaecht in allegazien te 

WPrtz.argus 
ment. 

ſtelt / op dat een vege 
4 beßraven is. Ick antwaagde/ dat het 
niet noodich en ig te wederleggen het geene dat 
he upc fijn heeft ghedicht heeft. Ja De woor⸗ 
Den Pauli bewyſen dat het eyghentlyck den 
Pachtmale toecamt / dat Serverug tot den 
doop treckt / te weten / Dat een yegelyck hem fel 
ven onderſoecke. Banden Doop en woꝛdt uer⸗ 
geug ſulcx pet geleert. Waer npt Wp beflupten/ 
at die behooꝛljck ghedaapt worden / Die door 

de janchept niet Beguaem zijn tot de anderfoecz 
Bet 8. argus hinge. Det derde dat hp voortbrenght / te weten / 
id Dat fp alte in den daat blijven / Die in den Done 
Joan336 Gode niet ghelaoven f ende Dat de taopnichept 

Gods op hen blyft:ende Dat daerom De kinders 
kens die niet en konnen gelooven / in haer bere 

Vnttwoozt 1. doemeniſſe liggen. Daer op antwoorde ick Dat 
Chꝛiſtus niet ſpꝛeeckt van De algemenne ſchult / 
waer mede alle Adams nacomers bevanghen 

zn / maer dat Gp alleenlyck de verachters des 
SEuangely deepeljt/ Die de ghenade Die hen aenz 

, gheboden wordt / hooveerdelyck ende hartz 
N nechelije verworpen. Dit en gaet De kiuderkens 
ntwoort 2. niet nen. Ach ſtelle oac hier tegen een cantrarie 

reden / te weten : Dat alle de geene die God ze⸗ 
gent / van Adams vervloeckinghe berlaft zijn. 
Daeram dewyſe het feher is / dat de kinderſiens 
van hem gheſeghent zyn / ſo volcht daer upt dat 
zp van der doot verloſt zjn Ap beengt oot val: 
fchelijck voort dat nergens ghelefen en wordt / 
te meten : Dat alle de ghene Die upt Den Geeft 

®utwoort, geboren ie/de fleme des Geeft hoopt, Ende 
of wu ſchoon toelieten dat dit erghens geſchre⸗ 
ben ware/ ſoo en (al hp nochtans daer upt niet 
anders bewijſen „dan dat de gheloovige tat gez 
hoorſaen heydt gheſchickt Warden / nae Dat de 
Geeft in hem wẽerckt. Ende Dat van ſekere mens 
fchen gefpraken is / dat en behoortmen niet ſon⸗ 
der onderſcheydt tot alle wenſchen te trecken. 

Beta. argue Ten vierden ſeyt hy:* Dewile het gene dat na⸗ 
Seg tuerlyck is / eerſt is/ ſoo moetmen den tijde ver⸗ 
vei as achten die totten Boop / die geeftelijch is /be⸗ 

Batwoost, guaem zp. Hoewel ick bekenne Dat alie Adanis 
nacomers upt vleeſch ghebozen zyn / ende ban 
deg moeders buyck aen haer verdoeminge dra⸗ 

ghen/ fa fegge ict nochtans dat Bodt daerom 
niet Berhindert wodt terſtont remedie Dacr tez 
ghen te Brengen, Want Servetus en fal niet 
bewijſen Datmen moet ſommighe fekere jaren 
aut zijn / eer de geeftelijcke nieuwicheydt des le: 
vens beginne. De ghene die upt gheloovighe 
ouders ghebozen worden / hoewel zp Ban naz 
tuere Verlagen zyn / fa zijn zp nochtans (gelijck 

£.Cor.7.1. Paulus betuycht)heylich dao2 genade / die baz 
Mets, argur Gen natuere is. Bacrna beengt hyeen allegorie 
5 Be geeftee voost/te weten/ dat David in de flerchte Dian, 
Ieke hedup- Op-klinumende/ noch blinde noch creupele niet 
Deniffe. __hEgelenten heeft / mäer alleenlyc ſtrenge krjgf: 
Smeer kaechten. Waer wat (alt weſen / iſt dat ich hier 
| "0 tegeneent ander parabel ſtelle Waer in Godt de 
duc.ia ·2i. Blindeende creupele tot de Hemelſche maeltijdt 
| racpt : hoe fal Servetus defen Knoop ontdoen f 
Autwoort 2. Ick vraghe oock of de creupele ende blinde niet 
antwoort 3, EC Bozen met David gekrycht en hadden? Maer 
*perb.ar- Hettie te vergheefs dat ick langhe tegen defe 
gumeut oock zijn vreden ſpreke / de welche (gelijkt deſe Hefers 

Out woot. 

Anrede. 

Sean me, fullẽ upt Be heylige Hiſtorie bevindé) upt enchel 
ftelijchebe- Valfchept en leugen gefmeet is. * Boven deſen / 
‘Pupdiogge, bzenght hy noch een ander allegorie voort / ſeg⸗ 

Van de uytwendighe middelender falicheye, 
hende / dat de Apoſtelen zijn viſſchers Bet men: Faatt:s. 7 93 
chen gheweeft / ende niet der kleynder Hinder: — 

Mait.ia.a7. 

ſpelen / ſa antwoorde ich/ dat het den Apoſtelen 
niet verboden en wert / den kinderkens te doo⸗ 
pen/ ale hen het leer-ampt bevolen wert, Hoe⸗ sntwoort e 
wel ick begeere nach te weten/Waerom hp fendt 
dat de kinderkeng geene nenfchenen zijn, Con Bet 7.argu= 
fevenden ſendt bp, dewyle den geeftelijchen geer oss, 235 
ftelche dingen toecomen / (aen zijn Be kinders "7 
kens tatden Doop niet beguaem / dewyle zy 
niet geeftelijck zjn, Maer ten eerſten ie het oz 
penbaer/ hoe verkeerdelijck zp de plaetſe Pault 
draenen. Paulus fpaeecht daer van de eere / ende 
bewijſt den Cazinthen Gaer onachtſaemheydt / 
Dat sp die hen ſelven meer Dan te feet in ſcherp⸗ 
finnichent belhaechden/ noch de beginfelen der 
Hemelſcher leere niet gheleert en hadden. Wie 
kan Bier upr beflupren/ datmen den kinderkens 
Moet den Paap ontfeggen / die Godt upt ghe⸗ 
nade tot fijne kinderen aen neemt / hoewel fp upt 
vleeſch geborẽ zijn? Dar hpfept/Datmenfe moet Bet. argus 
in geeſteijcke ſpyſe voeden / ift dat zp menfchen reke 
zijn :daer is licht op te antwoorden/ dat zp door vrwoert. 
den Doop toegelaten worden in De kudde Chri⸗ 

Autwoozt 

ſti / ende Dat hen het teecken der aenneminge ges 
noech ië/tat dat zp opghewaffen zijnde / vafte 
fehfe kannen draghen. Ende datmen daerom 
|Den tijt der onderfaechinghe moet verwachten, 
de welche God klaerlyck m zijn Heplich Pacht: get 5, argu: 
mael epfcht, Daer nafept hy / dat Chziftug alte vreut. — ° 
De fijne raept tat het heplich achtmacl. Maer Antwoort. 
bet is openbaer ghenoech dat hp niemandt toe 
en laet anders dan Die nu te Loozen berept zijn/ 
am de ghedachteniſſe fijne doodts te houden, 
Waer upt volcht dat de kinderkens Die hy ghe⸗ 
weerdicht heeft te omhelſen / in eenen verſchep⸗ 
den ende eyghenen graet ffaen/ tot dat zy graat 
waagden : ende Dat sp nochtans niet vreenideen 
zijn. Dat hp vaart fept / dat het een ongefchicht Weblucht. 
wonder is / dateen menfche niet faude eten als 
be gebogen is. Tek ant woorde dat de zielen ans Potwsoorts 
ders ghevacdt worden dan daor het uptwendi⸗ 
ge eten des Pachtmaelg:ende dat daerom Chei⸗ 
ſtus niet te min den kinderen een ſpſe is / hoe⸗ 
el zy het uytwendich teecken niet gebgzunchens 
ende Dat heteen ander dinck is vanden Doop / 
daag den welcken hen alleenlyck De deure tat de De: wt 
Ghemeynte apen ghedaen wordt. Wederom bincht. 
fepdt hp dateen goet hupftegeerder zijnen hupfz 
gheſin ſpyſe geef tte zynder tot, Ofiekfchaan — 
Dit toe late / ic bidde u door wat recht (al hp ons 
befchzijven te Wat tijde mien maet doopen / om 
te be wijfen Dat de kinderkens te antijde gedoopt 
Maden? Bavé defen Beengt hy voort / dat Chei⸗ Bet ro, ars 
ſtus den Apoſtelen geboden heeft/ Dat zu hem pe s 
fauden hae ſtighen tat den dogſt / dewhle de ac: A°8'-4-95e 
Kers \witende rijp worden. Poorwaer / Chriſtus  Butmoost, 
wil daer alfeenlijc Dat de Apoftelé groote vrucht 
haers arbeyts Booz handen ſiende / hen felven te 
blymoedichſlcker tot het leer-ampt Berepden, 
Wie faude Gier upt beflupten/Datmen alleenlijck 
in den tijt des oogſts maer daopen? De elfſte ver Bat 11. arz 
den is / dat ho fepdt/datin de eerſte Ghemeynte ed pg 
alle de Chriſtenen /Difcipulen waren. Maer wy "Te 
hebben baven ahefendt / dat hu onwÿſelyckhet 
ghene dat van fammige gefpraken ig / Wil van weeds 
allen verftaen. De opghewaſſen menfchen die *utwoen. 
vut onderwefen aren /_en hen ſelven tat Chei⸗ 
ſtum begeven hadden / zijn Difctpulen genaemt/ 
gelck de Joden ander de Wet / ef EE 

p 



C ap. ⁊ 6e Het IIIIL Boecks Fol. 256. 
diſcipulen zjn 2 nachtans fal niemant Daer upt , ghen-/ Dat alle de eerſt · geborene Bode heplich Eroderzeze 
te rechte beſluptẽ / dat de kin derkens ſyn vreem⸗ 
De geweeſt / die Godt betupeht heeft dat hyſe als 
fijn huyſgenooten haut, Beven deſen / ſeydt hp / 
dat alle Chriſtenen broeders zijn / ende dat wy 
de kinderkhens daer voor nieten houden / ſo lanz 

Eentwoort. qe alg wyſe van het Nachtmael upeflupté. Maer 
teh beenghe wederom deſe grant-reden voort / te 

Mat.is.15. Weten / DAL alle De erfgenamen des vrijer Der Dee 
Mar.io.is melen/zijn leden Cheriſti: Item dat de ommehel⸗ 

ſingeChriſtieen waerachtich teecken der acnnez 
minge Was / waer daor hyſe bpde opge waffene 
geftelt heeft/ ende Dat za daerom niet temin tot 
bet lichaem der Gemeynte behooren / hoewel zn 
genen tijt Tanck hetzdachtmael niet en gebruye⸗ 
ken, De Noover aen het crupce/ is niette nun 
een beaeder der godſalighen gheweeſt / hoewel 
ho napt tat het Nachtnaeſ ghekonien en is, 
Daer nae ſeydt hp dat niemant onfe broeder gez 
naemt en wordt / anders dan door den Gheeſt 

In der aenneminghe / de welcke alleenſyck door het 
mtodozt. gehoor ghegeven wordt. Ick antwoorde / dat 
—* hyaltjdts tar het ſelve bedroch ende valſch ar⸗ 

ginnent valt / am dat hy het ghene Dat van de 
apgheuaffene meuſchen alleenlijck gefepdt is/ 
berieerdelije dock tot De kinderen trecht, Pau⸗ 
lus leert daer De ogdentlijche Wife der vaepinge 
Godts/te weten, Dat hp zijne uptnercozene tat 
bet ghelaave brenght / hen ghetrouwe Leeraers 
berweckiende / door det welcker dienſt en arbept / 

Act.ie. 44. hy hen de handt geeft, Wie ſoude hem daerom 
dorven eenen regel geven / Dat hyniet en ſoude 
moghen doorz eert ander verborghen Wife de 
kinderen in Chriſto planten 2 Dat hy ſept / dat 
Cagnclius is ghedaopt gjeweeft / nac dat hy 
den heplighen Geeft ontfangen hadde : hoe 

Met 12. Als 
gument, 

Bet 13. ar- 
guuieut. 

Met ra. ar 
gument, 

Antwoort. perkeerdelijek zy upt een exempel eenen gemep: 
_____ men regel maken / Dat is apenbaerupt den Car 

Mesd7,827, merlinck ende de Samaritanen / in de welcke 
5, Godt een ander apden gehouden heeft / ſo Dat zy 

gedaapt warden cer Darfe De gaven des Geeſts 
Bet rs.ar- ontfiughen. Syn vijftiende reghel / if meer 
gument, dan dwaes: hp ſeyt Dat wy daag De Weder-gez 

baapte godẽ worden:ende dat Dic gaden fijn/tot 
De welcke het waart Godts gheſproken wordt: 

Narwoojt 1, het wellie gheen plaetfe eu heeft in he Klep:ie 
kmderkens, Dat hpden gheloavighen Godt⸗ 
hept taefchzft/ datie cen van zijne raſernie die 
ich nu teghenwoordichlyck niet en wil weder: 
fegghen : maer het is een ſchandelycke onbe: 

PraleB6. ſchaemtheyt / dat hp defe plaetfe des Pſalms / fa 
verkeerdelyck verdraeyt. Chziftus ſeydt dat de 
Overheden bp den Peaphete worden goden gez 
naemt/am dat zp een ampt bedienẽ Dar hen Lan 

Bodt bevolen is. Maer het ghene dat van Het 
Antwooꝛt 2, bevel Der regeeringe tot ſeeckere Menſchen ghe⸗ 

ſproken is / dat treckt defe beguaem uptleggher 
tat de leere ves Euangelij / am Daer door de kin: | 
derkens upt de Ghemeputete dryven. Hyſeyt 

MetrS.ar- wederom / dat de kinderkeng niet eu moghen | 
SUMENE, nieuwe menfchen gheacht moden / omdat zy 

daar het woordt miet WDeder-gebozen Worden : 
Lntwoort. Maer het ghene Dat ick nu dickmael ghefendt 

hebbe / dat verhale ick wederom / te weten / dat 
De leere een anverderffelijt zaet is / am daer door 
Wedergeboren te worden / als wy beguaem zjn | 
ant die te ontfangen: maer dat Godt zijn mate 

Ber vo. ar. Der Wedergeboorte weet / als mp daa? de janck⸗ 
gument/ ge- hept noch niet leerlijc en zijn, Daerna keert hp 
omen ban Wederom tot sijne allegorien / ſegghende / dat in 
Ci ven De Wet een Schaep ende Gepte niet gheaffert 

effe en \wopden terſtont alg zo van de Moeder qurz 
Mauwoorte nien. Ft Dat wap De figueren (ier tae Willen trec⸗ 

hen / fa fal hef mp licht weſen wederom te ſeg⸗ 

Toan,10.35e 

waren/fa haeft al&zp bau De Moeder quamen: 
ten anderen datmen moefte eenn een-jarich Lam EroD. 12,5 
offeren, Waer upt ſal valghen/ datmen niet en 
moet mannelycke oude verwarhten: maer dat 
eerde peuchten Die noch nieu ende teeder zjn / 
ban God tor offerhande vercozen worden. Baz 
ven defen fept hp/ Dat niemant en kan tat Chri⸗ 
ftum camen/anders dan Die te bazen van Jo an⸗ / ne berepdt zijn, Maer is het ampt Goannig, Pnttoopts 
niet alleenlyck baogeenen tijt geweeſtẽ Ende op 
dat ick Dit late varen / voor waer die voorberey⸗ 
dinghe en is niet gheweeſt in de kinderkeng die 
Mꝛiſtus heeft ommeghebelft ende ghezeghent. 
Daerom laet hem varen met fijn valfche grante 
teden, Een laetften/befcherint hp met Crifmer Pet 19e are 
giſto ende Spbilla / dat de heplige af wafTchingen ment. 
memauden toeen kamen dan dert opghewaſſe æntwooztz 
nen, Diet wat eerlyckereen ghevoelen bp beeft 
ban den Doop Chꝛiſti/ den welcken hp milmae 
be onbeplige wijfe der Hendenen aheregelt hehe 
ben/op dat Gp niet anders bedienten masde/dan 
gelyck het Crifmegifta behaecht. Maer wyach⸗ 
ten De autoritept Godts meer/ Ben welcken get 
belieft heeft De kinderkens hem te bepligen/ende 
aen te nemen dooreen Geplich teecken / wiens 
kracht 3pdao? de janchhepdt nach niet en bere 
ftanden, : Wy en achten aack niet geoozloft te 
zyjne / Datmen het faude upt die reruinghen der 
Jepdenen halen / daer daag de eeuwige eñ ondere 
anderlijche Det Godts / die hy in de Befnijdinz 
ge gegeven heeft / faude in anfen Doop veran: 
dert Maden, Men laetften fendt hp : Iſt dat: 
men de kinderkens mach fander berftant doo⸗ 
pen / fa mach den Doop al fpelende van kinde: 
ren Bedient worden. Maer aengaende defe ſake / 
mach hp tegen Bodt kijven { upt wiens gebat 
de Befnjdinghe oock den Yinderen toe quam/ 
Eet zy verſtant hadden, Was zp dan daerom een 
fportelch dinck / oft alfa den Linderen anders 
worpen / Dat zy Die hadden moghen al fpelende 
bedienen ende Verkeeren 4 Maer het en is geen 
wonder dat deſe verworpen gheeſten/ gheſyck 
of 5p met uptfinnichepdet geftagen worden / alz 
lerlep feer grave anghefchicktheden tot befchers 
minghe Gaerder dwalingen vaaztbzengen: ont 
dat Bodt haer haochmacdichept ende hartnecz 
kigheydt / rechtvcerdichlijek met fulche raſerie 
wreeckt. Ick betrauwe voorwaer Dat ick nu 
geopenbaert hebbe / met wat krancher behulp⸗ 
felen/Servctug de Wederdoopers fijne broeders? 
geholpen heeft, k 
32 Hek mepne dat het nu niemande die nuchz Waerom 
ter ende verſtandich is / (al dupſter ofte twyfei⸗ dat de fatan 
achtich \uefen hoe lichtveerbdichtjch zp de Ghe⸗ tegven den mepnte Godts berfkoozen/ bie am den Véinder- AdEMoop 
doop gekyf ende twiſt maken. Maer het ig nut Dich beu 
aen te merchen / Wat de Dupbel doop za groote feit, 
liftichept faecht te daen:te meren / bp foechteen „ en fanderlijche vrucht des betrouweng en Der gee pere er ſon 
ftelcher blofchap/ die hier pt te nemen is / ong 
te berooven / einde oock de eerlijchhept der goet: 2 
hept Godts fa feer te verkranchen, Want hoe 
behagelijch is den Badtfaligen herten / dat 5Û 
uiet alleenlyck door het woort / maer oock dooz 
het aenſchauwen haͤerder aagen verſckert wor⸗ 
den / dat zp bp den hemelſchen Dader (a veel qe 
nade hebben/ dat hp oock Hoa? Gare nacamerg 
ſorge draecht? Want hier in machmen fien dat 
hpeen ſeer voorſichtighen hupfvaderg perfaan 
acn neemt / die oac niet ſelfs nae anfe daat af en 
laet vaa? ong te fa2ghen/ ntaer voorfiet ende bez 
fo2cht oachk onfe Kinderen. Behaazen Wp niet 
Dier daor Davids erempel ons met gantfcher Vralateurs 

Du üij herten 

Met 18. ar⸗ 
guinens, 

Det z0.ard 
gument. 

Uneioort, 



| 

_ Darmen de 

Cap.17, 
Berten tot danckſegginge te verheffen / op dat 
door fulche een be\oys fhuder gaeriept/fHu naẽ 
geheylight worder Dit / dit ſegghe ick / ſaeckt de 

edi 3 Dupyel / als hp faa feet tegen den Rinderdoop 
Der Eeder⸗ ſtryt: Op dat De betuyginghe der genade wech 

Docperen 
komt voort 
infonderbent 
tweederlep 
guaet. 
r,Ondaucks 
baertept tes 
gen Sodt. 
2. Traecheut 

genomen worde / ende dat alſoo de belofte / die 
daer door vaoronfe oogen geftelt wazt / wen⸗ 
nich te amen ten epnde vergae ende verf winde. 
Waer nyt niet alleenlyckeeñ godlooſe ondanck⸗ 
baerheyttegen De barmhertigheydt Godts en 
ſoude comẽ / maer aac een traecheyt am De kin⸗ 
deren tat Godſalicheyt te onderwiyſen. Want 

om De Kende ap en worden niet weynich daag deſen prickel 
faligheprre verweckt / am anfe Hinderen ernſtichlyck in De 
onderen, breefe Gods ende anderhaudinghe der Wet ap 

* te bꝛenghen / alg wp overleggen dat zy terſtont 
als zy ghebazen zyn /van Gad Laag zyn kinde⸗ 
ren gehouden ende bekent worden, Daeram iſt 
dat wp niet en willen de weldadichepdt Godts 

“Ebeftupt/ 
berutanende 

_kmbderen tot booſeljt verduyſteren / fa laet ons oñſe kindere 
our fouden bjengen, Hens tor hem brengen / Ben welcken hp ander 

fijne hupf-genaaten/ dat is / onder de leden der 
Ghemepnte/plactfe geeft. 

Het, xvif. Capittel, 

Van het beylighe Nachumael Chrifti , ende wat het 
opsaenbrenght. 

— A dat Gad ans heeft eenmael in fijn hupfz 
dat hepl:atye gefin aengenonten / ende dat niet am ons 
Facyrmaet alleenlye voor ſyne dienſtknechten / maer aack 
ban Ehufto gm vaag fijne Kmderen te hauden/faa neemt hy 
is ingegelt. ong oor aen den gantfchen laap des leben ons 

te voeden / op dat hp hem ſelvẽ bewyſe eenẽ feet 
goeden hupſvader / ende ſorchvuldich vaag ſyn 
kinderkeng te zijne, Eu hp enig noch hier mede | 
tiet te vꝛede / maer geeft aack eenen pant am 
ons defe geduerighe mildichepdt te verſekeren. 

_Foanbsr. Da heeft hp dan tat dit eynde nach een Sacra: 

teeckenen tn 

ment funder Ghemeynte ghegeven / Daag de 
hant ſyns eenichgebooren ſoons / re weten / een 
geeſteſycke ſpyſe / daer in Chriſtus betunght dat 
Gp een levendichmakende broot is / waer door 
anfe zielen tot de waerachtige ende ſalighe an: 
ſterffelyckheyt ghevoet worden. Ende dewijl 
de kenniſſe ſulcker grooter verborgentheyt ſeer 
noodich is / en na haer grootheyt een neerſtighe 

Boe noontey verklaringhe eyſcht:: Ende dewyle de dupvel 
De Kenmtfe gmt de Gijemepnte van deſen onbegrypelhcken 
belgenigspo (Chat te berooven / over langen tüjdt heeft ten 
zp: gerften wolcken fende daer na dock duyſterheyt 

aengebzacht/amdefe fake te verduyſteren: Baz 
ven defen oocktwiſt ende ſtryt aenghebracht / 
ant daer door de Gerten der eeñn poudigen Van de 
ſmake Defer geeftelijcher ſpijſe te verduyſteren / 
ende aar te oñſen tijde deſe ſelve liften gebaupet 
heeft / ſoo fal ick ten eerſten de ſamma der fake 
alfa vervaten / dat het oack pe ongeleerde mo⸗ 
gen verſtaen:ende daer na die. knopen ontdoen / 
door de welcke de Dintel heeft geſocht De Wez 

Wat bon: relt te verſtrichen. Ceneerften zijn baat ende 
Wijn tekenen / waer door dat anfienlijche Voet: 
fel Dat wp vpt het vleeſch ende bloet Chriſti ant: 
fangen/ ans wort Boor aagen geftelt, Want 
gele wyin den Doop van God wedergeboren / 
ende in De ghemepnfchapfjnder Bemepnte gez 
plant fende Haag aenneminghe fue kinderen 
ghemaecht worden: alfaa (eggen Wp dat hy het 
ampteens goeden Gupfvaders doet / ons ſon⸗ 
der ophanden ſpſe gevende / am ons mm dat lez 
pen te onderkanden ent bewaren / tot het welche 

deſe berbazs 
genthept 

zijn, 

hpons gebaert heeft, Nu de eenige ſpyſe onfer , 
ziele / is Chriſtus / ende daerom roept ang de he: 
melſche Dader tar hem / op dat wp door zijn gez 
mepnfchap geboet zynde / ondertuſſchen cracht 

Vande uytwendighe middelen der falicheyt, - 
geerijgen / tat dat Wp tot de hemelſche onſterf⸗ 

jfetveatept comen, Ende dewiyle deſe verbor⸗ Totwat 
heyt der hepmelycker vereeninghe Chriſti met (ine enne de 
de Gadſalige onbegrypelyck is / ſo ſtelt hy ons geen audert 
een figuere ende beelt Daer van voor ooghen / in Mobertele 
ſien lycke teecken en / die nae de mate anfe ber: %%» 
ftauts feer beguaem zyn / jae Gp maechtfedaar 
panden ende teeckenen ang faa fcher / gelyck of 
y met onfe oaghen gefien Worden : Want deſe 
feer gemepnfaem gelyckeniſſe can oack van de 
grafie verftanden ghevaet worden / te weten 
dat anfe zielen van chriſto ghevoet warden / ge⸗ 
Iek Dit lichamelye teven daa? bzoat ende Wyn 
anderhouden Wort, Saa fien wp dan Waer tae 
dit Sacramentdient ste Weten / am ong te be: 
veſtighen dat het lichaem des Beeren alfa een⸗ 
Mael vaaz ons opgeaffert is / dat Wp het nu 
antfanghen endenutten / ende alfaa de cracht 
Dier offerhande in ang gevoelen; Ende dat zjn 
bloet alfao eenmaâel voor ong uptgeſtoꝛt ie / dat 
het ons een eeuwige dranck ig. Ende alfa Lup: Bebeſtigtn⸗ 
Den de waagden der belofte / Die daer bp gheſtelt He Beromen 
zyn / te eren : * Peemt/Dit ig mijn lichaem dat linge. non 
vaar uoverghegeven worꝛt. Dao maden Wp * Mai.as. 
dan geboden dat lichaem / dat eenmael tat onſe pd 
ſalichent geoffertisfte antfangen/ende te eten: gueerae ss. 
ap dat Wp (rende Dat Yap daer Lan deelachtigf 1 Cozer:.a4 
worden / vaſt ende feker houden datde cracht 
finder levendichmakender daat / ſal crachtich 
mons weſen. WDaeramhp oock den drinckbe⸗ 
ker noemt Get berbont in zijn bloet, Want dat 
verbant dat hp eenmael daag fijn bloet beveſtigt 
heeft / wort eenichfing doop defen drinckbeecker 
ververſcht / oft eer geduprich ghemascht/fa veel 
de verſterckinghe onſes gelaof s aengaet / ſoo 
— hp ons 5u heplich bloedt te dzinchen 
geeft. 
2 De Godtfalige zielen connen graate vrucht * 
ende factichepdt deg betrauwens upt dit Da: Brie A 
crament hebben / dewile fp daer m een getup⸗ belectep nute 
gheniffe Gebben dat wp een met Chriſto ghe⸗ „bep ende 
waden fijn/ ſoo dat wp al wat zijne 18/ magen urn, 
anfe noemen. Wier upt valcht Bat wp gherufte: den Gorfas 
Iek mogen betrouwen bat het eeuwige leven/ Hsen. 
Waer Ban Chꝛriſtus erfgenaem is/aoch onfe ig : 
ende Dat wy Get Fiche der Hemelen / daer in 
ho nugekamenig / niet meer en cannen berliez 
fen Dan hp felve: Wederom dat wp niet en con⸗ 
nen door anfe ſonden verdoemt Warden / Van 
der welcker fchult hn ang verloſt heeft /Dewijle 
bp die wil hen: toegerekent hebben/gelijck of zy 

| zne waren, Dit is cen wonderlycke verwiſſe⸗ 
linghe / die Gp nae zjn onmetelycke mildichept 
met ons gebaupeht heeft / te weten dat hpeen 
fane des Menſchen net ans gheworden zynde / 
ang met hem kinderen Godts gemaecht heeft 
dat hp ter aerden neder Dalende/ang De oppaert 
ten amel geopent heeft:dat hp onfe fEcrffeltje= 
hept aennemende / ang zjn onſterffelückheydt 
gegeven heeft: Dat hp onfe ſwackheydt aennez 
m̃ende / ons door zijn cracht verfterct Geeft : dat 
hyonſe acmaede ap hem nemende / ans ſynen h 
rjckdom overgegeven heeft : Ende dat hp den «Dat Pace 
pack onſer ourechtveerdicheyt / Daag den welc⸗ pede 
ken Yup verladen waren / heeft op hem gheno⸗ sont ons be 
nien / ende ong met ſyn rechtweerdichept becleet, wonderige- 
3 * Dan alle defe Dinghen Gebben Wp faa felter Ke epaper 

‘een betupginghe in dit Sacrament / Dat Wp singesende:. 5 
maeten vaft ende ſeker haudé/dat zp ons Waer: Theiſtum 

| achtelijck ghegeven warden / even gheljck af Wibe 
Cheꝛiſtũs feae tegenwoozdich Laa, onfe dogen He 
geftelt/ende met anfe handen gehandelt wordt. woorden Beg: 
Pant dit aoe can ong niet lieghen nach Bes MrEtinge 

| deieghen / te weten / Neemt / Eet / Drinckt / id is 8 
mijn 

Tot wat 

blyckt. 



| 
Ì 

Het: LLT, 
mijn lichaem dat Baar u gegeven most « Dit is 
mijn Bloet dattat vergevinge Der ſonden upyt⸗ 
geſtort wordt, Als hy t ons gebiet te ontfan⸗ 
gen/. ſo geeft hyte kennen dat onſe ig als 
prang gebiet teeten / ſo geeft In te kennen Dat 

een ſubſtantie miet ans wort: als hp van ſjn 
Lichaem fepdr/ dat het voor ons overghegeven 
is / ende Van zijn Bloedt Dat Yet vaar ans vpt: 
geſtort is / daer mede leert hy Dat Her beyde meer 
„Bnfebanfijne is: want hy heeft het bepde niet 

event tet fijn vooꝛdeel / maer tat anfe ſalicheyt aenge⸗ 
Zn welcke _ nomen ende afgeleyt. Eude mer moet Wel reerz 
—— — aennierchen/dat de meefte ende bynar 
darm inven, De geheele kracht des Sacraments / ghelegen is 
berhept (al in Defe waagden. ; Dat vat u overghegheven 

Cap. 17. 

aemnerthen oade : Dat voor u unrgeftoat wordt Anders 
$ en ſoude het ons niet vorderlyck zijn / dat 
Se bet Lichaem ende Bloedt des heeren nu uptge⸗ 

Deplemaade, / hadden zy met eenmael tot oñſe 
verloſſinge ende falichept gegeven gevueeft. Sa 
Wozden 55 dan onder het Beoot ende den Wjn 
kaaz aagen geftelt/ ap Dat wy leeren Dat Sp niet 
alleenlyck onfe en fijn/maeraock dat zp ans tot 
een voetſel des geeſtelicken levens gege vern ſjn. 
Dit ie Get gene Dat wp bever vermaent hebbé/ 
te weten / dat wp Ban De lichamelijcke dingen / 
Die ons int Get Dacrament voorgeſtelt ſijn/ door 
een vergelyckinge ende aver· een ⸗ cominghe fût 

Pe overeen: geeftelijcit dingen geleyt worden. Alſo als Get 
konnnge Def Bꝛoot ous tar een teeckien bee lichaems Chaſti 
Der bereken gegeven wort / fa moetmen terſtondt deſe gelyc⸗ 
der Dingen. keniffe bedenchen : Gelck het leven onſes ſig⸗ 

haens Hao? boot ghevoedt ende onderhanden 
Woet: alfa is het lichaem Chꝛriſti de eenige ſpyſe 
am onſe ziele te voeden /ende levendig re maker, 
Als wy den wijn aenfien / die ans tot een teken 
des Bloedts is voorgeſtelt:ſo moeren wy denc⸗ 
ken wat den Wijn den Lichame aen brenght / op 

dat op reeckenen dat het felbe ans gheeſtelyck 
dooꝛ het Bloedt Ehziftt aengebzacht wort; De 

Krachten des wyns sijn voeden / vernigecken / 
berfkercken/ende berbzalijekt, Want ift dat wp 
ggenseclhacnwerchen / watons de avergeumz 
qhe deſes heylighen LTichaems / ende de ugtſtor⸗ 

inge deſes Bloedts voordeels gedaen heeft/ ſo 
ſulſen wo klaerlyc ſien / dat deſe epgenfchap des 
broots eñde wyns / nae ſulcke verghelyckinghe 
ſeer wel met her lichaemende bloet Chriſti / ong 
aengaende / over een komen / als zp ons uptghe⸗ 

devlt woꝛden. fn 
waerike bat + Soen is dan het voorneemſte deel des Daz 
Be boopnaës, craments niet / het Lichaem Cheriſti enckclijck 
fte ſtucken i IE * —— ende fander hooger acnmterckinge ans te gevẽ: 
craments. … dl2aer Deel meer die Belofte / Doo welche hp bez 
Foan. 6,55. tuycht dat fijn vleeſch waerachtichlyc onfe ſpy⸗ 

„fe/en dat fijn bloet onfe dranc is / waer dooz wp 
tot het eeuwighe leben geboedt wader: Item 

„dao? de Welke hp hem ſelven betupgt het broot 
Joan.6.51., des levens te ſijne / ende bat fa wie Daer Lan eet/ 

inder eeuwigheydt fal leven & defe belafte(ferge 
ich)te verſeghelen ende beveftighen: ende ap dat 

„Dit gefchte/ ans tat het crupee Theiſtite fenden/ 
daer defe belofte waerachtichtije volbracht ende 

ens, Mlefing vervult ie: dit ie het voorneemſte Were 
„ desSacraments, Want wyen ontfangen Chei⸗ 
ſtum niet behooꝛlck nach tot ſalicheyt / anders 
dau zo verre hy is ghecruyſt gheweeſt / te we⸗ 

ten / als wp de Kracht fijns doots levendichſyck 
ghedoelen, Want dat hp hem ſelven heeft het 
broot beg levens gendemt / deſen naemen heeft 
ho ntetupt den Sãcramente ghenomen / gelij 
fannntge dat verkeerdeljck Uptleggheit £ maer 

devwyle hponsfulck was van den Dader gege⸗ 
vVen / daerom heeft hy Gem ſelben ſulck beweſon / 
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als hy anfer ſterffelyckheyt deerachtich gewor⸗ Ô 
den zijnde / ang Anberddandeldcher onſterffe⸗ 
Wehept dee lachtich gemaeckt heeft: als hy hem 
ſelvẽ tat eert offerhande gevende/anfe vervbloec⸗ 
kinge heeft ophem genomen / om ons met fijnen 

zegente obergietẽ:als hy door fijn daat/de doot 
verſlonden hẽeft: als hp in fijn wederapftandinz 
ge onſe verderffelycke vleeſeh / dwelck ypaenge: 
omen hadde / tot cerljckheptende onverderffe⸗ 
Wekheprverweckt heeft. hadt 
5__Pumwet dir al daortoevoegingetat ang ca Sertiaert 
men:dit gefchict daor het Euangeltumsen klaerz epen 
lijcherdaazbet heylige Nachtmael / daer hy hem des eerften 
ſelben met alle zyne goeden ong voorſteit / eu de ſuer voicht wp hentontfanggen. Aaen begint dan che⸗ Kr Adaren 
ſtůs niet eerſt daag Get Sacrament het Beo odt meté/hoe dat 

‚Dee leveus te sijne : maer dewyle Get ang doet we Chei⸗ gedencken dat Chriſtus is het baar deg teveng (ut Pat geworden / op dat wy het fonder ophouden bene firiten” 
eten / ende ans cen ſmaecke Daer Lan geeft / fa ontfangben, 
maeckt hetdat wp dektacht deſes broots ghe⸗ 
voelen. Want Cheiſtus belooft ang dat al wat 
bp ghedaen ofte gheleven Heeft / is am ongie 
vendich te maken ghefchiet, Boven defen dat 
defe levbendichmakũghe eenwichis / waer Daas - 
wy ſonder eynde ghevoedt/ anderhouden/ende 
bewaert worden u het leben Pant gelijc Cijziz 
ſtus ang nieten (ande het bꝛoot des levens gez 
weeſt hebben / hadde hp niet am onfent wilſe ge⸗ 
Bozen gheweeſt / gheſtorwen /ende weder opghe⸗ 
ſtaen : alfa en faude hp nu bet broot des ſebens 
niet ſjn / ware De kracht ende vrucht fijnder ge⸗ 
boopte/daats/ende \mederopftandmge / meteen 
seuwichen onfterffelje dinck. Dit is geheel feer 
Wel van Cheiſto uprgedzuct/ met deſe Waarden : 
Der Braat welck ick ſal geven / is mijn Vleeſch/ 
bet welcke ick gheven ſal voor het teven der we⸗ 
relt. Met welche woorden hyons ſonder twfel 
te kennen geeft/ dat zyn Lichaem ans daerom 
fal tat baat wefen tat het gheeftelijck ſeben onz 
fet $tele/ant dat het faude voor onge falichept ter 

‚ daodt gegeven worden: ende dat het ans ghe: | 
‚geven mazdram te Eten / alg hp’tang daor het PA 
gheloove deelachtich maeckt. Sa heeft hp dan Dad Been d | eenmael sijn Lichaem ghegheven Dat Get faude loobe, °° 
bꝛroot woiden/te meten / als hp hemfelven tat 
| berlaffinge der werelt heeft taten crupcen. Dn 
geeft het Dagelger / ale Ia hem ſelven dao, de 
ſtemme des Euangelh voorſtelt/ op dat wyſijn⸗ 
Der deelachtich worden fa verre als hu gecrupſt 
is: Item als Gp deſe ghevinge daar de verbor⸗ 
ghentheydt zyns heylighen Hachtmaels verſe⸗ 
gelt: ende als hp dat ſelve in wendichlyck Harz sito brengt / dat hp war wendichihen beteer lient. Wier ons weet 
moeten Wp twee feplen vlien / te weten / dat ap twee fanters- 
nieten ſchynen de uptmendige teeckenente feer tE mûden 
berclepnert / ende ban hare verbazgentbeden af weren tr 
te ſcheuren / aen de welche zp eenichfing gebon⸗ wo bie teen 
den fijn:nach oock te feer te verheffenen de daer⸗ kenen miet te 
entuffeljen oac de verborgentheden te verdup: Kiepnerttie 
ſteren. Dat Cheiſtus let Braat des levens is / en bechetfem 
Waerdao? De gheloovighe tor eeuwighe ſalig⸗ 
heydt gevaet worden / dat en verfaeckt niemant 
dan die gantſchelyck godloos ig, Maer op wat 
wife men zijnder deelachtich wordt / Haerinen 
komen de ghelaavige niet alle over een. MWant 
daer zijn ſa mmighe / die het Lichaem Chriftite | 
eten en fijn bloet te drincken / met eener woorde 
uotieggen + ſeggende / dat Get niet anders ents 

| dan iñ Theiſtum gelootgen. Maer iu Hie fchaau 
predikinghe Daer, Chriſtus ans Heteren zijns 
bleefeh aen pryſt / ſchynt Chriſtus mat hoogers 
te willen leeren ende uptdoucken/: te wetensdat J 
Wp daagde waerachtige deelachticheyt Cheiſti/ 
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Cap. 17. 

Daer⸗en· bo⸗ 
ben fo moet 
Defe Aennes 

levendieh gemaeckt worden: welcke Beelachtig: 
heyt hy aach met Die woorden / eren eñ drincken, 

ſaude meynen dat 
— door 

maar betsb/ geen ander en kan Dichten, Maer tuſſchen mijne 
eten. 

het eren ghe⸗ 
ſepdt ig. 

laan, 6,52 Chyzifteliche Ieeringe : ten sp Dat ghy Get vieeſch 
deg Soons deg menſchen eet 3 Dat is eert wyſe 
van ſpreken / Waer dao? geboden wort datmen 
des lydens des Meeren moet deelachtig ſijn / ende 
nuttelc in gedachteniſſe houdẽ / dat fijn vleeſch 

Hom.inlo- voor ons gecruyſt ende ghewont is. Item als 
an. 31. &40 hpſeyt / dat die drie duÿſent menſchen die daa? 
Bcalibi. de pzedikinge Petri bekeert worden / het Bloedt 
Metoj. zoal. Chꝛiſti dat zp weeedelyck gheſtort hadden / 

gheloovende ghedꝛoncken hebben / mraer deſe 
weldaet des gheloafs Pelt hp op Veele an: 
Pere plaetfen / te weten / dat daag het geloove 
ane zielen niet min ghevoedt en Mozden daa, ! 
et vleeſch Cheiſti / dan onfe lichamen daa? het 
zoat Dat wy eten. Ende dit ie het ghene dat 

Homil.6o · Chryſoſtomus op een plaetfe ſcheyft / te\meten/ 
dat Chzifkus niet alleenlyck doo, het ghelaave/ 
maer ooch metter Daet maeckt Dat Wp zijn 

Vande uytwendighe middelen der falicheyt, 

Luc.ꝛ2.20. 

ghemeen⸗ 
ſchap anders 

Joan 6.55 

geven⸗ 



Cap. 17 Het IIIL Boeck; Fol. 2584- 
Adi ghevende / Dat hp aack dae zin Kracht Geeft in | Want gheljck Het Water wat de fantepre ſam⸗ Ende met 
Teven heeft 
op twee ma? 
Bieren. 
1. Dan hem 
ſelven / als 
God wefens 
Dt. E 
a. Mtſtortẽ⸗ 

Bernd Gaewelhpoackte waver sijn kracht in de crea 
aengenomert furen uptfkastede/ nachtans de wijle de menfche 
ig bh daar de fande Ban God vervreemt zijnde / de ge⸗ 
tot one bloe- meynſchap des levens verlagen hadde / ende de 
pen faude be DOI ſach van allen zyden Aver hem komen / faa 
sheamene moefte hp tat de ghemepnfchap zijns woordts 
Shape aenghenamen worden / am wederom hope der 
aajoarer onſterffelyckheyt te geerijgen. Want Gae graat 

fal dat betrouwen wefen/ Dat pemant daer upt 
fal gecrijgen/dat hp hoort dat het woort Gade/ 
Waer van hy feet Verre is / de volheyt des levens 
in hem heeft / maer in hem felven en rantannne 
hem / niet voor zijne aagen en heeft / anders dan 
de daat, Maer als defe/ die De fantepne des les 
vens is / heeft begonnen in anfe vleeſch te woo⸗ 
nen / ſoo en is hy niet verre van ong verborgen / 
maer laet hem teghenwoordelyck met handen 
vaelen, Dae dat ſelve vleeſch / daer in hy waant, 
heeft hy gemaeckt ans levendichmaeckende te 
zyne / op dat Wp dao, der ſelver deelachtichepdt 

moan. 6.48. tat onfterffeljckhept gevaet orden, Ick ben 
Endesse  (fepdt Gp) her bzaar des leven s/die Ban den He⸗ 

mel ben afghecomen. Ende dit bzaot dat ick fal 
gheven is mijn vleeſch / het welche ick fal geven 
vaag Get leven Der werelt. Iet welche waorden 
bpleert ende te kennen geeft/ dat hp niet alleen: 
ick het leven is / fa verre hp het eeuwige woort 
Gods is / vwelckupt den Hemeltot ans afges 
komen is / maer dat hy afcamende de kracht in 
onſe vleeſch / dwelck hp heeft aengenomen / uptz 

eſtort heeft omdat Wp daer upt ſouden des 
evens deelachtich worden. Dier upt volcht nu 
gack/dar zijn vleeſch waerachtichlyck ſphyſe is / 
Ende zijn Bloedt waerachtichlyck dranck: met 
welcke voetſelen de ghelaavige tat het eeuwige 

baert gemeeft/tals de Sone Gods onſe vleeſch 
aenghenomen hebbende/ hem felven heeft alfaa 
voorgheſtelt / dat hu met aaghen gheften/ ende 

Teven ghevoedt worden. Laa hedben dan de | 
Godtfalige nu hiet in uptnemenden trooſt / dat | 
zp het teven tn haren epghen vleeſch vinden, | 

ant alfea en Kannen zp niet alleenlyck lichte⸗ 
tic tat het leven Kamen /maer het komt hen ban 
ſelfs te gemoete. Laet ong alleenlyck den ſchoot 
onſes herten open doen om het te ontfanghen / 
ende wyſullent hebben, F 
9 Endehoemel het vleeſch Chziftifaa groote 
Kracht vã hé ſelvẽ nieten heeft / dat het ang four 
de lebendig maken:het welche in zijn eerfte canz 
Ditie felve der flerffeliehept onderworpen was / 
en numet onſterffelyckheyt begaeft zynde / door 
hem ſelven nieten leeft:foa worzdt het nochtans 
te rechte levendichmakende ghenaemt / dewyle 
het dooz De volhepdt des levens overgoten is / 
am dat Getang daer van faude deelachtich ma⸗ 
kern, Nae dit ghevoelen legghe ick met Cpzilla 

Rat 5,26 Defe woorden Eizifti upt: Gelyck de Dader vet 
leven Heeft in hem felwen/alfa heeft hp den zone 
ghegheven dat hp het leven heeft in hem (elven, 
Pant hp ſpreeckt daer eyghentlyck ban zijne 
gaven ; niet Die Gp van den beginne by den Daz 
der befeten heeft/maer daer mede hp in dat felve 
vleeſch/ in Get welcke hp hem ſelven verthaant 
beeft/tg begaeftende verciert geweeſt. Da bez 
Wft hy dan dat oock in zjn menſchelycke na: 
tuere De volheyt des levens waant : faa dat de 
ghene die zyns vleeſchs ende blaetg deelachtich 
wort / oock mede des levens deelachtich is Bet 

welcke men door een exempel mach verclaren. 

Bebeſtigin⸗ 
abe upt Cp⸗ 
uilus, 

alle creatueren uptgefta2t/ / waer daaz zp moch⸗ tiy dts gedzancken/ ſomtydts geput/ ende fam: 
ten ademendeleven hebben : maer hp fept nachz | tjdts dao? watergoten gelept \uazdt am de acz —— — 
tans daer nae / dat het leven daeeerſt is geapene | kers te vorhtighen: welcke fantepnenachtang 

met handen machte ghehandeit worden. Want | f 

een gemept 

upt haer ſelven niet ghenoechfaem en ig tot fan 
veele gebzupeken / maer van den waterſpronck 
felve/De welche f ander ophouden Llaept/ende der 
antepne dickmael nieuwe overvloedichent tae 

brengt:alſoo ig het vleeſch Chriſti alg een vijcke 
ende onverganckelycke fanteyne / de welche het 
leven / dat in haer upt de Godtheydt fpzupt ende 
ſpringht / tat ons upt ſtort. Aw / wie en fiet niet 
dat de ghemepnfchap des vleeſchs ende bloedts 
Chꝛiſti/ alleen die na het Hemeſſche leven ſtaen / E — 
noodichig, Hier toe Dienen die fententien det pij, — 
Apoſtels: Dat de Gemeynte ig het Lichaem * 
Chriſtiende zjn vervullinghe / ende dat hy het 
Hooftis / Waer upt het gantfche lichaem te fas 
men ghevoecht/ende te famen ghebanden / door 
de Pfamen-boegingen opwaft dat onſe licha: IO S.r 
men leden Chriſtizjn. Welcke dinghen nieten Pete ; 
konnen gheſchien / ten zy dat hy gheheel met uiet atieë Hoe 
Gheeftende Lichaem met ons bereenicht zp. ee Lhꝛiſti 
Waer die feer nauwe gemepnfchap/ waer Laag dicſcert 
wp met fijn vleeſch vereenigt worden / verclaert maer oock 
bp met nacheen meerder getupgeniffe / als Ip boedanigg 
fept/Dat ap leden zyns Lichaenis zyn / upt fijn fchab met” beenen ende wat fijn bleefch. Ten eyñde / willen⸗ Eprro sp. 
de betupghen dat defe fake meerder ie dan men Epzers.3es 
kan npt ſpreken / ſoo epndicht hp ſjjne woorden / 
uptroepende ende ſeggende: Sat is een groote 
verborghentheydt. Saa ſoudet dan een uptnez 
mende uprfinnichept zijn, niet te bekenne dat de 
geloovige eenige gemepnfchag met Get vleeſch 
ende bloet des Meeren hebben: He welche Paus 
lus betupcht ſoo groot te zijne / dat hyſe ſiever 
Geeft te verwonderen dan te verclaren. 
ro De ſamma is/ dat onfe Zielen door het mepnfebap 
bleefch Chriſti ghevoedt worden / gheljck bzaat dao; gheene 
ende wijn het lichamelyc leven voeden ende on: verſcherdet⸗ 
derjouden, Want anderg en faude de gelche: BRAL 
niſſe des teeckens niet met de beteechende fake verpindert 
over een camen/ten Ware Dat de zielen haer fpijfg wozvene 
in Chriſto banden : het welche nieten kan ghe⸗ 
fchien/ten zp dat Chriſtus waerachtichljck een 
met ons worde / eunde ons voede door het eten 
zjne vleeſchs / ende drincken zyns bloetg. Ende 

Welcke ges 

hoewel het ongelooveljckſchint / dat daag ſoo 
‚wide verſcheydenhendt der plaetfen Get vleeſch 
Chꝛiſti faude tatons kamen / om ongtot een — 
ſpyſe te zijne/fa moeten Wy nochtans ghedence 
ken/hae verre de berbozghen kracht des Geeſts 
fp boven alte onfe ghevoelen / ende wat graater 
dwaeſheydt het zp / Dat Wphaeranmetelche — 
grootheyt willen met be mate onfes verſtants 
meten, Daerom laet het geloove bedenchen het 
gene Dat anfe verſtant niet en kan vaten / te we⸗ 
ten/ dat de Gheeſt de dinghen waerachtichlyck 
vereenicht die Daag De plactfe Gerfchepden zyn · Ende de fet: 
Pu defe heplighe ghemepnfchap fijns vleeſchs ve wor arta 
ende bloets Waer door hp fijn leven in ang upt wm bet hepuge 
ſtort gheljck af hp in onfe beenen ende merch —— 
daoz-Daonghe, Die betupeht ende verſegheit ha wp ran 
oock in het Nachtmael / ende dat niet met een mer een vdet 
pdelende naecht teecken / maer de kracht deg teken/maec 

geeſts / daer bewijſende / waer door Gp volbzengt Pe fake an 
dat hp belaaft, Ende voorwaer de Beteeckende eutlaughen · 
fake wort Daer Ban hem eenen pegelicken voor⸗ 
ghefteltende ghegheven / die in de gheeftelijcke 
maeltgdt fp : Waewel hp van de geloovige al⸗ 
leen Bguchtbaerlgck ontfangen tao2t/ die fulcke 
groete milbichept met Waerachtighen gelaave 
ende Danckbaerhepdt des Gerren antfanghert. see Pau⸗ 
Hieromſendt Paulug / dat pet en ee] tug begtings, 

gekken 



Câp. 17. dn 

1Cogetoeró, bꝛeken / de ghemeynſchap des lichaems Cheiſti 
ig ende Dat de Drinckbeker / welcken wp daar 
ber wraoet ende gebeden daer toe heyligen / de gez 
wiegje ſhus bloets is Lieren mact me⸗ 

prrebe/ Dar, maut tegen worxen / dat heteen oneyghen wijfe 
Voaternwijre van fpsehen is / waer doop de naem der bereer- 
ban fpzeken, kender ſake / den teeckene ghegeven wordt. Ick 
Putwoort. Gekerine vooract dat de brekinghe Des broots 

eer teechen is / ende niet de fake felte, Maer als 
wy bit toegelaten hebben/ foo fullen Wp typt de 
gevinge des teeckens recht beflupten / Dat de 
fake ſelbe aack gegeben wordt, Want niemant 
en falte eenigen tijde Beftaen te ſeggen / dat God 
een poel teecken gheeft, ten 5p dar hp wil Godt 
net balfchept ende bedrieginge Befchuidingen. 
Daerom / iff dat de Heere Daag de brekinghe dee 
biaets/Yoacrachtiglijck de Beelachtighept zyns 
lichaemis vaar dagen ſtelt / ſoo en machmeũ niet 

> twöpfelen dar hye waerachtichlijch aenbieten: 
eert ekeren De geeft. Ende de geloovige moeten gantſche⸗ 
ende baften lyck deſen regel eten / te Weten : Dat zy / ſoo 
Ei el, Wanneer zy de tekenen ſien / die van Godt mgez 
Don ME, felt sn /oack moeten dencken ende ghetaaven,/ 

Dat de Beteechentde fake daer oock Waerachtig- 
Ich ende feecherle ig, Want waexom geeft De 

eere u het teechen zyns lichaems in de handt/ 
anders dan omde Waerachtige deelachtigheyt 
zijns lichaems te verſekeren? Iſt dat het Waer: 
achtigh is dat het fienlijche teecher ons ghege⸗ 
ven Wot / om de gave der onſienlycker faecke te 
verſeghelen : Zoo moeten bp betrouwen 
dat ans zijn lichaem ſelve fo ſekerlyck gegeven 
Woat/ als wp tegenwoordiglyck ſien / Datong 
ber teechen zijns lichaems gegeven waat, 
ir Zaafeggeickdan / het gene dat altjts is 

dementen in de Gentepnte geleert geweeft/ ende oock he 
&spuits: Den geleert wort ban alle de geene Die techtfin: 
dat /te wet, nich zyn / te Weten/ Dat in het heplighe Pacht: 
he Datra- mael twee Dingen zijn /te weten /De frenlijche enz 
So ntasrs De lichamelijke teecherten / de welcke boog anfen 

ye frucken ooghen geftelt zijnde / ans de anftenlche Din: 
heeft. zen nae De ſwackheydt onſes verſtauts afbeel⸗ 
e Dern: ende de geeftelijche waerhent / die daa? de 
kenen. uptwendige teechenen bedunt / ende voorgeſtelt 
Sgeelte⸗ oat, Als ich ſlechtelhyck wil verthaanen hac: 

beteke Daniel defe waerhent zy / ſo plege ick drie Bingen 
Meken in te ſtellente weten / de dupdinghe / ende de mate: 
haer begrü⸗ vie Die Daer in ghelegen is / ende de kracht ofte 

gewor ber, zucht Die upt bepden patcht, De bedupdinge ie 
matevie ende in De belofte gelegen / dewelcke eenichfing zijn 
be bzuchten. in het teechen vermenght. De materie ofte fub- 

ſantie noeme ick Chaftun /met zyn doodt ende 
— —7 — Ende by de brucht verſtae 
ick de verloſſinge / rechtveerdigheydt / heyligma⸗ 
kinge/geteeumich teven / ende alte andere wel⸗ 
daden die Chriſtus mede Brengt. Ende hoewel 
alle defe dingen het gelaave aengaen: zoo en late 
ick vioehtans niet tae Datmen faude ſeggen / dat 
ick / als ich fegge dat Chriſtus dao hẽt geloove 
ontfangen wort / foude daer mede meynen / Dat 
hy alleenlijck doo het berftandt ende Daag bez 
denchinge ontfangen word. Want de beloften 
flellen hem voor aagen/ niet am dat wy fauden 
in het pdel aenfchouwen ende in de naeckte ken⸗ 
nifje bijvenenraer am Dat wy fonden waerach⸗ 
tighlyck deelachtigh- orden. — Ende Haar 
waãer ick en fie niet hoe pemtandt betraut dat hp 
in het crupee Cheiſti verloſſinge ende rechtveer⸗ 
digheyt / ende in fu doot het eer wighe leven 
heeft / ten zy dat bp voornemeſyck op de waer⸗ 
achtige gemepnfchap Cheiſti ſteune. Want die 
goeden en ſouden ons niet toe comen / waert dat 
Theiſtus niet cerft hem ſelven anfeen maechte, ! 
Soo ſegge ick dan / Dat Chriſtus ong in het 

Teghenwor · 

T bellant 

Van de uytwendighe middelen det ſalicheyt, 
Pachtmael Hoog de teechenen des Brꝛoots ende 
Wijns / Wardt Waerachtelijch baar gheftelt/ eit tt 
oack sijn Tichaemende Bloedt / waer in hp alte onstiriftus 
abehaosfaembepot volbracht heeft / om ong parracdns, 
rechtoeerdichepdt te gherryghen: te meten /ten ene nenahes 
eerſten / op Dat op met hem een lichaem Ware dent, 
den : Cen anderen / op dat Wp zjnder fubz 
flantie Deelachtigh gheworden zijnde / oock 
u wcd in de ghemepnfchap alter goeden ghe⸗ 
acien. — 

rz Nukome ick tot die hyperboliſche / dat is / Betandere 
ammatigtje vermengingen / die daag fuperfticie Deeldes La 
zyn in gecom: Want de duyvel heeft hier won⸗ zoent monde 
derlycke liftichept gebruyckt / om der menfchen tot neaben 
geeft van den Hemel af te trecken / ende tat ver⸗ artickelen · 
keerde Dwalinghete beenghen/ghelijck af Chri⸗ 
ftug aen het bzoot gehecht mare, Endeten eer; 1. De acus 
ſten en moeten wp niet fuick een teghenwaoge Mertkinge 
dicheydt Chziftiin het Sacrament droomen / tegainge vä 
geluck de Pauſelycke conftenaers gedicht heb⸗ de Pacp che 
ben / dat het lichaem Chriſti tegen woordic hiyck Wefendioche 
voorgeſtelt opde / am met handen gelhandelt/ ge des bzoote 
wet Fanden ghemorſelt / ende met Ben mondt in en bes wong 
gheflickt te maden, Want dit was de fazme „DANA, 
Der woorden / daer mede De Paus Nicolaus ongercpichts 
Berengarium dede Wederraepen/tateen getup: Gepot. | 
gheniffe zyndor beheeringhe / welcke waagden 
foo wanderlycken oagheſchickt fijn/dat de Uu: Waerom 
teur der glaffe/felve uptraept/feggende/dat het Jatments fat 
te vreeſen 18 / Dat Daerupt fat een ergher ketterie 5 
komen / dan de hetterie Berengati mag/ ten zp Dit. 2, € 
dar de Leſers wyſſelhck voe fien, Ende hoewel EzoBeren- 
Petrus Tombardus ſeer arbeyt / om de angie: gariuse 
ſchicktheyt der woorden te ontſchuldigen / fa is 
bp nochtans meer tot een ander ghevoelen 
ghenepcht. Want ghelyck top niet en tmijz 
felen dat hynae de eeitwaighe canditie der menz 
fcheljeker natuere in cen ſeker plaetfe begrepen 
wort / ende in den Demel is/ tat den welcken hy Actor. izx D 
eenmael opgheclommen ig / tat dat hp weder 
kome antte oapdeelen: alfa achten Wp Get gant⸗ 
fchelijck ongheoorloft te zyne Daten hemtot 
deſe verganckelycke tekenen treckt / afte denckt 
Dat Gp alomme tegenwoordich is. Ende dit en 
is oock voorwaer niet noodigh am fijuder Deele 
achtig te worden: Want de Heere geeft ons deſe 
weldãet daag fijnen Geeſt / te weten / dat wp met 
lichaem / geeſt / ende ziele een met Geur worden. 
Saaie dan de Geeft Chriſti de bant deſer ver⸗ Chryfoft. 
eeninge / Doop den welcken wyte ſamen gebon⸗ Sermone 
den worden:ende hpis aack gelijck een Water: quodam 
gote /baaz den welcken al wat Chriſtus is ende de Spirica 
bheeft/tat ong komt, Want if bat Wp fien datde Sancto. _ 
Sannie met hare vadien op de actde ſchynende Pels wederì 
cenichfins aac haer fubftantie in De aerde geeft) mon pere. 
Ant aer bzuchten te genereren / Boeden ende Nicht met eë 
ſtercken: ADaeram foude De beſehhninghe deg Belichemffe, 
Geeſts Chiiſti/ niet (oa krachtich 5u in de ghe⸗ 
meynſchap des vleeſchs ende bloets Cheiſti tat 
ons te bꝛeugen? Daerom alg de heplige Schrif⸗ Met den fin 
tuere Ban onfe deelachtichent die Yap met Ligi Der Dchaita 
fla hebben/fpececht/ ſoo ſcheyft zp de gantſche veren. 
Kracht daer ban/den Geeftetae, Maer upt Helen 
ſaleen plaetſe ghenaegh wefen. Want Paulus Met het ad 
leert dat Chriſtůs nier anderg dan Dao? lijnen psdenfe 
Geeft mons woont: Waer mede hp nochtans Hom.8.5,10 
deſe gemepnfchap des vleeſchs ende blaets Chri⸗ 
flidaer ban Wp nu ſpreken / niet wech en neemt / 
maer leert dat / dat het de eenighe Geeft maeckt 
dat wp den gantſchen ende gheheelen Chriftum fentigeke 
beficten/ende im ons blijvende Hebben, berandertus 
23 *De Dchoal-leeraerg Die van ſulcke groote ik es 
angaddeljehept verſchrict Waren / hebben fup: Benoot-ieer 
verlycker gefpgaken ; nochtangen doen zy SA raers. 

ander 

* Mat dat 
booz ecn Wes 

— 



Cap. 17% 
anders dant fe feherpfinniger verſtrickingen gez 
bzupeken, Sp laten toe Dat Chziftug niet plaet⸗ 
felDch/nach lichamelyek daer en is / maer Dich 
fen daer naeen Wijfe / dewelcke fp ſelve niet en 
kannen verſtaen / noch aack anderen verklaren: 
Waer van nochtans de ſamnia is / datmen maet 
Chꝛiſtum in de gedaente des bꝛoodts faecken. 

Waer dwa- Want Wat fulten Wp (eggen? Als ſy ſeggen dat 
— de materie ofte ſubſtautie des bꝛoots in Thꝛiſtũ 

tie DES lighaems Chꝛiſti af de verwe des bꝛoots 
te eten / aen de witticheydt / dewelcke fp daer 
alleen laten van den beoode 2 Maer zpfeggen 
dat hy alfaa in het Sacrament is / dat hy noch⸗ 
tans in den Hemel blyft / ende dat zp geert ander 
te genwoordicheyten ftellen/ dan der gheſtalte⸗ 
nijfe, Maer wat wooꝛden zy voortbrengen / om 
daer mede te bedriegen / ſoo is dit eynde ende 
ſamma daer van / te weten / dat het geene Dat vo⸗ 
ren broot was / door de canfacreringe Chꝛiſtus 

Uba · Dift Wwort / zoo Dat voortaen onder De verwe des 
12e 

hen oock nieten fchamen klaerlijck upt te druc⸗ 
ken: Want de voogden Tombardi zijn / Dat Get | 
dichaem Cheifti, D'welck in hem felven fientijck 
ig / naede conſecratie ander de ghedaente des 
bzoodts verbogen ende bedecht wordt. Ende 
alfa na dit gevoelen /en is de fazme ende Figure 
des broots niet anderg Dan een Momaenſicht / 
waer daag het gefichte des lichaems weg genoa: 
men wort. Ong en zyn oock geene graote gif 
{mgen noodig amte bevinden wat bedroch fj 
willen met defe maagden maken : Want de (az 

waat ende he ſelve fept het klaerljck. Want in wat graoter 
poe grooie ſuperſtitie nu vele eeuwen lanck niet alleenlijck 
avec eine het gemepn valck / maer oock de Overſte felve 
Pane ingbe- zyn gehouden geweeft / ende aack heden ge— 
bjocpr beeft. hauden wordeñ / dat machmen fien ; Want van 

het waerachtich ende opszecht gelaave zijn zp 
niet fozchvulvich dooz het welcke alleen Wptat 
de genieÿnſchap Chriſti camen / ende met Gem 
blpven : maerfaechen alleen!jck fijn vleeſche⸗ 
ljcketegen\waozdigheptte hebben / de welche 
zo Bupten Godts woort gefmeedt hebben / mey⸗ 
nende Dat Cheiftus hen alfa genoegh tegen- 
woordich is. Soa fien Wp in famma f dat 
upt defe bernuftige fcherpfmnichepdt dit gez 
komen is / dathetbzoodtgeacht zp Godt te 
SNE. ls f Zin 
14 Dier upt ig Die gedichte tranfubftantiatia 
gekomen / voor de welche zp heden ffrengelicker 
ſtryden dan Laag alle andere Hooft- ſtucken 
haers geloofs. Want oock de apperfte fimeden 
der plaetſelycker tegenwoordigheyt / en conden 
niet verklaren hoe het lichaem Theiſti in de ſub⸗ 
ſtantie des bzaats bermengt ware / (onder ter: 
fant daer dooz belen ongefchichtheden plaetfe 
te geven, Za moeften zp dan tat dit gedicht el 
vlien / te weten / dat het broodt in het lichaem 
Ehzifti verandert woꝛdt: niet dat Het lichaem 
epgentlijck upt het bzaat gemaecht wordt:maer 
om dat Chꝛriſtus de fubftantie des broadte te 
niet maecht/ am hem felwen ander de figuere en 

Tesden de gedaente des bzoats te Berbergen, Met ie won⸗ 
Den Der Dat ſptot fulcke onwetentbept / jae tat fulc- 
bet cendrags ke plomphept gecomen zyn /Dat fp niet alleenljc 
tich geboelen.tegen de heplige Schaiftuere/ maer oock teghen 
ber onber gee hefeendzachtig gevoelen der ouder Gemepnte/ 
wꝛepuien · ¶ dit annatuerlic monfter hebben vaogtgebzacht, 

Ackbekenne voorwaer dat fammige oude Tee⸗ 
raers dat wooꝛt Veranderinge , gebzupekt heb 
bê: met dat fp de ſubſtantie der uptwendiger te 
kenen wilden wegh nemen / maer om dat fp ſou⸗ 
den leeren dat het bzaot tat het Sacrament ber, 

Waeroui 
dat defe WE- 
fentifjcke 
der anderin· 
ge verſiert 
1, 

Het 11 L Boeck. 

verandert wort / hechten zy dan niet de ſubſtan⸗ 

broots / Chriſtus verborgen zy. Wet melcke zp 

Fol. 25%, 
agdent/ ende begeven / Wit verſcheyden was 
tan gemepn braadt / jae dat Get rim een ander 
broodt was. Maer fpleeren alamme claerlijc 
dat hetbeplige Nachtmael tee deelen Beeftf 
te weten/ een aertſch / ende een Hemelſch / ende 
het braadt ende den Wijn noemen zp eendrach⸗ 
tichlyck het aertfche deel, Woarwaer wat onfe 
tegenſtryders feggen/3p en hebben tat defz haer 
leere gheen hulpe / nacy getungeniffe der oude 
Heeraren / hoewel zy Die beftaen tegen Het 
apenbaer Woordt Godts re ſtellen. Want deſe 
haere leere en is niet over feer Lange cd ge⸗ 
dicht / ende in De voorgaende tijden die beter 
‚maren doen de religie nocthfupoer Was / en 
| Geeftmen Gier van niet geweten : Daer alleen⸗ vant hoe⸗ 
lick afg de ſunverheyt nu ſeer beſmet was. Daer — 
en ig niemant onder De ude Leeraers / die niet Berno 
met clare woorden en bekent / dat de heplige ge geb:uncke 
tekenen deg Nachtmaels / broot ende wijn zijns Dbben fo ea 
hoewel zy / geljck voorſent is / die ſamtydts met —— 
menigerlen tytelen vercieren am De weerdig⸗ nimmermeec 
hent des Sacraments te pryſen. *x Want dat zp De Vaepiehe 
feggen dat in de conſecratie een verborgen verz —— 
anderinge geſchiet / ſoo dat het nu wat anders dat is / ve 
zp dan bzoot ende wijn / ick hebbe baven ver⸗ werentlgcke 
maendt dat zu Daer daor niet en willen te kens getAnderns 
nen geben/dat 5p te niete wordẽ / maer datmen⸗ *Tegentuogs 
fe nu maet anders achten dan ghemeyn fpife/pingde. 
Die alleenljck am den bupck te poeder / veror⸗ 
dent is: Dewyle in dit braat ende wijn ans de 
— ſpjſe ende dranck der ziele voor⸗ge⸗ 

elt wort. Dit en verſaken wp aaci niet. Maer 
befe ſmeden des nieuwen geloofs feggen : Af 
dat daereen geranderinge is / faa moet upt de 
ſubſtantie des broodts Bet liehaem Cheiſti wor⸗ 
deit, Ick bekenne wel dat Get broot ende wijn 
anders gheworden zjn Dan zy te voren waren: 
maer iſt dat zp vie Willen tat haer ghedichtfel 
trecken, (a laetfe mp antwoorden / wat veranz 
deringe nae haer gevoelen in den Doop ge: 
fchiet, Want de Daders flellen hier in aack een 
wanderlijche veranderinge / als zy ſegghen / dat 
upt het verganckelyck teken / cen geeftelijche 
waſch· badt der ziele wordt / ende nochtangen 
berfaecht memandt dat Get water vaer biyft. msnen 
Maer zy ſeggen / datfuichg nieten is in den gingnevas” 
ee gelyck in het Pachtmaelig / Dit ig een Incae 
mjn liehaem, Maer de vraghe en ig bier niet 
ban be waagden / der Welcker nerftant klaer gez 
uoech is / maer meer ban dat woort Veranderin- 
ghe, het welcke niet meer en moet bedupden in 
het Pachtmael dan in den Doop. Saerom 
laetſe baren met haer netten ende ſtricken die zp 
in fpllaben maken / waer daa, zp niet anders 
en daen dan Dat zp be wijfen hoe qualijck zp met Berrie, 
goede reden ge wapent zyn. Ende de bedupdin: veranderin 
ghe en faude niet anders over een komen/waert ge/dat te de 
Dat de waerhent Die Daer bedupt wart / niet daor rna rn 
het uptwenbighe teechen tevendichtijck -uptz nachtmaete 
ghedzuckt en inorde, Ende Chziftug Geeft niee en kan 
daag Get vptwendige teecken Willen betupgen, Ober een koe 
dat /fjn vleeſch Spifeie : Waert dat GB var ber mk 
alleenlgch een pdel gefichte deg zaate / enz 

Antwoozt ze 
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Een gewiſſe 
Ende gegron? 
De webderlegs 
ginge bande 

{ fen ban de 
de niet waerachtich Bzaodt voor en ſtelde / urrerlgeke 
waer ſoude die aver-cen‚-kaminge ofte gielijc: IEkenen blije 
keniffe fijn/ de welche ang moet van het (rente: 
ke tot het anfienljche lepden 4 Want of 
fchaon alle dinghen wel over een quamen die 
fpfeggen faaenfoude daer door niet meer her 
Dupt worden / dan dat wy door Hen ſchyn 
Des Lichaems Chpifti gevaedt worden. ee 
yck waert dat inden Doop niet anderg en 
ware Han cen ghedaente ende ſchyn des Waz 
ters / a al { (aa en ſoude 

x hyp ous 



Cap. 175 
hy ons gheen feecker pant der af waffchinghe 
fijn: jae ang ſoude door dat bedriegelyck ſchou⸗ 
ſpel oorſake gegeven worden omt te wanckelen. 
oo \mogdt dan de natnere Des Sacraments te 
niete gemaeckt/ ten 3p Dat in de wiſe der bedup⸗ 
Dinge Get aertſch teechen met de hemelfche ende 
geeftelijche faeche over cen kome. Ende daeram 
verliefen Wp de waerheydt deſes Sacranients / 
ten zy dat het waerachtighe Lichaem Chaiſti/ 
daag het waerachtigh Bꝛoodt voor oogen ghe⸗ 

2Bebeftigin- ſtelt ende ggghebeeldet worde. Ick ſegge we⸗ 
ge uptden Doran: Bewyle het Nachtmael niet anders en 
egdeghen 1 au cen (ienlijche betupginge dier belofte die 
endeves x⸗ in het fefte Capirtel Joannis staet / te weten/ 
puftels. Dat Ehꝛiſtus is het Bꝛoodt des levens / Welck 
Zoan.6.35, npt den Hemel is gecomen: faa maet Daer fien: 

{cit broot in het HNachtmael zijn / op Dat Daer 
door dat geeftelijc broot bediet ende af gebeeldet 
worde: ten zu dat wy Willen alle de vrucht Herz 
lieſen / die De Heere in deſen Deele onferfwachept 
toegeeft, Nu Waert dat daer alleenlijck een pdel 
ghedaente des broots / ende niet een natuerljek 

1.&op. 10.17 ende waerachtig beant en bleve/hoe ſaude Pau⸗ 
we beflupten/ Dat wp alle een Broodt ende cen 
Tichaem gute wp te ghelycke eens Brꝛoodts 
deelachtich zijn? ú 

Tot deſe 15 Spenfaudennapt fa ſchandelyck daor des 
bwâlingbe Dupvpels liften bedragen ge weeft hebben / Gad: 
Dan per den sp niet betaavert geweeſt met deſe dwalin⸗ 
anderinge/ ge / dat het lichaem Chꝛiſti in Get broot beſloten 
beeft dorſake ſijnde / daor den lichamelicken mont in den bupe 
BALIE ‚ kamt, De dorſake deſes fa beefteljeken gedicht: 
beweicke is (ClS/ was dat de canfecratie fa veel krachts bp 
gelgekals hen hadde als eẽ tooverſche beleſinge. Ende defe 
eeutoobt- grontreden was voor hen verborgen /te Weten, 
ringht · ¶ Zat het broot geenDacramenten ig anders dan 

Dien menfchen / tat de welche het woort gewent 
Woet: gelyt het Water des Doops in hem ſelven 
niet verandert en wort / maer begint ongte fijne 
dat het te voren niet en was / fa haeſt alg de bez 
lofte daeraen ghehangen is. Dit ſal klaerder 
worden door het exempel eens gelycken Sacra⸗ 
mente. Het water dat upt de ſteenrotſe vloeyde 
in de woeſthne / was den Daderen cen werck enz 
de teken der felter ſaecke die ons De wijn in het 

.Coꝛ·io.a. Nachtmael af beeldet. Want Paulus leert / dat 
zp Den ſelven geeſtelycken dranck ghedroncken 

Maer nu fo hebben. Maer upt dit Wateren droncken niet al⸗ 
Boor terr or Teenliyc de menychen/maer aar de beeften „Waer 
felben geen upt men lichtelyc verftaet/dat in de aertſche ele⸗ 
Sacrament / nientẽ alg 3p tot dat geeſtelyc geb2upe geboecht 
ben muntte worden / geen ander verandermge en geſchiet / 
Ben welcken Anders Dan fa Beel de menfchen aen gaet/fa ver⸗ 
bet boözges re ſy hen zegelen der beloften fijn. Boven defen 
felt Wort. dewjſe Get woopmemen des Heeren is / (gelye ick 

nudickmael gefepdt hebbe) ons door beguame 
middelen opwaerts tot hem te verheffẽ / ſo wort 
Dit ongaddelije van Die verkeert / die ong roepen 
tat eenen Chriſtum die onder het bꝛoot onftenlijc 
verborghen is, de weten/ am dat (ghelyck zp 
mepnen ) De Hemel veel te mijt Han Bier ber: 
ſcheyden is / fa dat des menschen berftantende 
geeft niet en kan door de Hemelen dringhen / om 
tat Chꝛiſtum te kamen, Daerom dart Gen De na⸗ 
tuere verhinderde / Dat hebben p gheſocht met 
een Deel hinderlycker remedie te beteren, te Wez 
ten / am dat wyeenen Chriſtum op der aerden 
etende / niet en ouden naat hebben bp den hes 
melfchen Chriſtum te kamen. Dit ig de naat 
waer door fp bedwongen zijn het lichaem C hei⸗ 
ſti te tran(figureren. Hoewel ten tijde Bernat: 
di / de Wijfe van ſpreken wag te hatt geworden / 
fo en wiſtmen nachtang doe niet van de tranf: 
fubftantiatie/en in alte ten Daerte Dozen was 

Exod. 17,6. 

‚niet voort dat mer der teghenwoordigher ſaecke 

Van de uytwendighe middelen der falicheyt; f 
defe gelijckeniffe in aller menfchert mart /te Wez 
te/dat Get flenljc broot en wijn /en De geeftelicke 
fake te famen waren in dit Sacrament. Spſchiy⸗ 
nen Wel ſcherpſinnichlyc te antwoorden / op Die 
maagden /Broot ENDE Wijn, maer zy ent brengen 

Be: tegen- 
worvingte vã 
be toede 
Meoſis / 
welcke tn el 

—* ſſlange bec- 
overeen komt. * De roede Moſis(ſeggen zy)in andere is⸗ 
een ſerpent verandert ſijnde / hoewel fp een ſer⸗ wort weder⸗ 
pent ghenaent wordt / foo behaut ſy nochtans Meet gamen 
oock haren ouden naem / ende Blijft een roede be Paepfche 
genaemt, Aifa meynen zp dat het oock niet min bee anderin- 
behoorlye en is / dat het broot hoewel het in een ries 
nieu fubftantie verandert ig/machtang Wel onz ende z.io.” 
epgentiek / maer niet angefchichtelijck Broot 
ern en wort / am dat het in de vagen Brꝛoot 
chijnt, Maer wat ghelyckeniſſe vinden fp tuf- 
fchen dat graat mirakel ende haer gedichte bes 
Delegerte/ Daer van geen ooge ap der aerden en 
kan getupabhen + De Egyptiſche Toovenaers 
ghebzupckten haer taaverie / amden Egypti⸗ 
ſchen volcke wijs te maken, dat zp goddeljcke 
kracht hadden / am De creatuere basen de azden 
der natuere te beranderen. Moſes komt daer 
ende verdryft haer bedriegeriẽ / ende bewyſt dat 
de anverwinnelycke macht Godts met hem is: 
dewijle ſjuroede alle De andere verſſint· Maer 
dewijle Die veranderinghe ſichtbaerljck ghe⸗ 
ſchiede / ſoo en Dient zp tot de teghen oordighe 
fake niet / gelyck vaorfept is: ende terſtont daer 
na is de roede ſichtbaeriyck tat haer oude farme 
weder gecomen, Boven defen ent weetmẽ niet of 
Die haeftighe veranderinge in der fubftantie gez 
ſchiede. Men moet oock aenmercken dat Raz 
fig roede haren naem behoudt / als ſy vergeleec> 
ken wort bp der Coovenaers roeden /De welche 
hp daeram niet en heeft millen flanghen naez 
men / am dat hp niet en faude ſchyneñ cen ver⸗ 
anderinge te hennen te geben/de welcke niet en 
was:Want die Coovenaers niet anders dan de 
oogen der aenſcho uweren verſtrickt en hebben. 
JPaer wat gelyckeniſſe hebben die dingen met „Jr von 
defe ſententien / Wer braat Dat wy breken: Saa geen gele 
wanneer ghy van defen broode eet: Sy hielden kemfre mee 
ghemepnfchap in de brekinghe dee braats/ ec, Pe woorden, 
Det is ſeker dat de Cogvenaers alleenlje De do⸗ ringe des 4- 
gen verftricten en bedragen, Daer ig meer twiy⸗ bommnaels. 
felinghe aengaende Moſen / door des welckes „LE rrie-16 
handt Get Gode niet ſwaerder en was uptde Kerr.ire” 
roedeeen ferpent te maecken/ende \vederom een 
roede upt het ferpent / dan de Enghelen met 
bleefchetijche lichamen te becletden / ende Wep- 
nich daer nae wederomte ontcleeden. Ware De 
faeche des Nachtmaels fulck/ ofte bp-nae ghe⸗ 
lyck / foo faude haer wederlegginghe eenighe 
verwe hebben, Saa moeten \np dan dit feker 
ende vafthauden / te weten / dat het Dleeſch 
Chꝛiſti ons niet aerachtighlijck noch bequaz 
melyck tot ſpſe belaaft en Wordt in het Nacht⸗ 
mael / ten fp dat de waerachtighe fubftane 
tie DES uptwendighen teeckens / Daer mede 
overeen kate, Ende (ghelijck Deen dwalin⸗ ame: tegens 
ghe upt D'ander komt) De plaetfe Jeremie is woringe. 
faa dwaſelck verdraeyt am De tranſubſtan⸗ 
tiatie te beveftighen / dat ick mp ſchame die te 
verhalen. De Prophete klaecht dat in fijn broot antwoort· 
is houdt ghetepdt : te kennen ghevende dat fijn Kerr.rse 
broot is daag De weeethepdt der vpanden bitter 
gewaden. Ghelyck oock David met ghe⸗ 
Ijche wijfe van ſpeeken Klaecht dat fijn Beoodt 
is met galle / ende fijn dranck met edick ver⸗ 
menght gheweeſt. Deſe goede Heeraers wil⸗ 
fen daa? allegorie uptlegghen / dat het Lichaem 
Chꝛriſti is aen het Crupce ghehecht gheweeft, 
Sp (eggen dat fanumighe oude Zeeraerg alfaa 

ghevoelt 

Erob, 74224 

Noch sp en 

Pfal,6pensd 



Cap. 17. EE ht 

_ Vatwoost ghevoelt hebben. Maer het Ware beter ſulcke 
Den ure gn wetenchent te vergeven / ende die ſchande te 

decken / dan noch ſulcke onbeſchaemtheyd daer 
toe te gebꝛuycken / Waer door zyſe dwinghen 
ant vyandeluck teghen Get rechte verſtandt des 
Propheten te ſtryden. J 

De Dwa⸗760 Andere die fien Dat De vergelyckinghe des 
es” teeckens met de beteeckende fake niet en mach 
gutdeeke die wechgenomen worden / ſonder de waerhept des 
dre uchame⸗ Sacramentete niette maken / bekennen dat 
gehe regens her braadt des Nachtmaels waerachtichlijch ig 
Chatemee EEN gertſche ende verderffelijche ſubſtantie / ende 
* mp a geenſins verandert en Wardt / maer Dat Get 

€ 

min DEE Dat sp hacr gevoelen alfaa verklaerden / datsn 
uptdatdie zenden Darin Get Nachtmael als het broot ghe⸗ 
DEDEN 8 eben \waadt / oock de waerachtighe gave des 
geſpeoten · ſchaems Chzifti ie / am dat de Waerhepdtende 

bedupde ſaecke niet en can van haer teken berz 
fchepden waden : Saen faude ick niet ſeer daer 
tegen firijden, Maer dewyle zy het lichaem 
Cheiſti ſelve in het Braat ſtellende / leeren Bat Get 
kan opeenen töt alomme zijn /het welcke tegen 
zijn natuere ig: ende Willen dat het daer verbor⸗ 
ghen fchuple/als zp (eggen ander het broot: zoo 
ig het noodich ſulcke Ufticheden een weynich te 
openbaren, Want ick en hebbe noch niet voor⸗ 
genomen de fe fake gantfchelije te voleyndigen: 
maer alleenlic eenen grant te leggen tot de hanz 
delinge Die terftant volgen fal, Saa willen zp 
dan dat het Tichaem Chꝛeiſti onſienlyc ende onz 
metelijck zy / op dat het ander het broot ſchuple: 
want fp en meynen met Dat zy anders zijnder 
deelachtich worden / ten zp dat hp in her baat 
dalesende de wijſe Der nederdalinghe / waer door 
hyons opwaerts tot hemopvoert / die en ver⸗ 
ſtaen zy niet. Syghebruycken alle verwe Die zp 
konnen:maer als fp ’talgefept hebben / zo is het 
openbaer genoech dat zp willen Dat het lichaem 
Chꝛiſti in het Pachtmael ter plactfe teghen⸗ 
woordigh sp, Waer upt comt dit? te eten fam 
Dat zp geen ander Deelachtichept des Lichaems 
ende bloets Cheriſti en kannen vaten / ten zy dat 
Die in De vereeninge in een plactfe / afte in het 
gevoelen der handen / ofte in eenighe grave in: 

— ſluptinge in het broot gelegen zy. 

eren oer Ds 17 Ende om̃ deſe dwalinge die zneenmael heb⸗ 
biqweiftens Benaengenomen / hartneckichlyck te befcherz 
ofte —55 men / en ontſten ſoammighe onder hen niet te (eq: 
ondopejoie Bett / dat het vleeſch Cheiſti noyt ander mate gez 
Be twarchept hadt en heeft / dan fa wijt ende beeet De Hemel eft 
Der naturen De aerde ſtreckte. Eñ dat hp is cen kint upt zyns 
mvo moeders bupen gheboren / opgewaſſen / in het 
beemengen. cruyce uptgereckt „ende in het graf beſlaten gez 

weeſt / dit is (eggen zy) dooreenige Difpenfatie 
ofte Gadlijche beſchickinge geſchiet / dat hp gez 
bazen geworden / geſtorveñ is / ende andere men: 
ſchelycke Dingen gedaen heeft / dat hp in de ghe⸗ 
Waanljcke ghedãente ſyñs lichaems ie nazʒin 
wederopftandinge geſien geweeſt / ende ten Dez 
mel opgevaren / dat hp ten laetſten oockna (jn 
opklimminge is ban Stephana ende Paula gez 
fien geweeſt: dat dit oack is door De ſelve diſpen⸗ 
fate gefchiet / om dat de menfchen fauden fien 
dat Gpis toteenen Coninc inden Hemel geftelt. 
JBaer wat is dit anders dan JRarcionem wer 
derom upt de helle te verweeken 4 Want nie: 
wanten twijfelt dat Chriſtus een phantaſtigh 

Ber ſoinm⸗ lichaem gehadt heeft / iſt Dat hp ſulcke conditien 
ger ſchaiche gehadt heeft. Andere nemen een ſcherpſinnigher 
wetbissn. nptblucht/feggende: dat dit lichaen Dwelck in 

het Sacrament ghegeven wordt / een glorieus 
ende anfterffelijck lithaem is / ende Dat daerom 
geen wonderen is / dat het in veele plaetſen ſon⸗ 

De ſomma 
deſer dwa⸗ 
inge. 

Acto.a . 3. eñ 
2n 7.55. 
zi 9.3. 

Het IIII Boeck: 

hen niet alleenlyck niet va 
lafteren ang oac graateljck / am 

Fol, 360. 
der eenige plactfe ende faꝛme ander het Sacra⸗ — ment zy. Waer ic vrage haedanich een Tichaem Anitwooit k: 
gaf Cheriſtus sijnen diſcpulen des nachts eer hy 
leedt? lundẽ de woordẽ niet Dat hy hen dat fe 
feliclichaem gegeven Geeft / het welche terftant 
daer na faude avergelcvert warden? Zp feggen: 
hp hadde dae te vazen fijn eerlijekhent den dien 
Diſcipulen op den berch laten fen. Dat ig wel 
Waer f maer dao? De claerhept heeft Gp hen een 
ure tuds Willen een (make der onfterffeljchepdt 
geven. Hier-en-tuffchen en ſullen fp daer geen 
Dobbel lichaem binden maer Dat het cenich encz 
fellichaem/ dewelck Chriſtus dzaegh / is met 

Tát, 1 Zet 

lichaen Chriſti daer onder beſſoten is. Naert | nieuwe cerljchhept verciert gheweeft,. Maer 
doe hy in het eerſte Nachtniael fn Tichaeu 
untdeelde / ag die ure na bp / in De welcke hi 
foude van Bod geftagen ende bernedert/farrder 
eere gelyck een melaetfch Menſche ligghensfaa 
verre if dat hp Boe faude hebben Willen deeerz 
ekhêpt finder wederopftandinge vertoonen. 
Ende iſt dat bier in Veen plaetfe Get Tighaem Antwoor is 
Cheiſti ſterffelyck ende verworpen abeften/ende 
in d ander plaetſe onſterffelhck ende eerlijck gez 
houden wert / ſoo wort daer een groote venſter 
apgedaen /tot Marcions dDwalinge, Hoe wel vntwoort 7: 
iſt dat haer meyninge recht is / faa maet dit da- 
geler gefchien + Want zy moeten bekennen 

Efat.s3.4 

‚Dat het lichaem Chriſti / d'welck in hem felven 
frenlgek is / anſienlyck onder het Bzaat verbo⸗ 
ghen wordt: Ende nachtang de gene die dufda- 
nige angefchichtheden uptfpau\wen/en fchamen 

van deſe — maer 
at 

hen niet en gebaelen, hf 
18 Wel aen/ift dat zp Willen Het lichaem ende Eenige on⸗ 

bloet des Heeren « ĳ | des Weeren aen broodt ende wijn hechten, dijen 
fa moet het lichaemende Get bloet ban maican- deren berfchepden wozden Want ghelijck hef be Da de 
braot berfchepden van den Brinchbeker gege; urh mencke ben wordt / alfao (al het ichaem dat aen Ge GHEnwon broot gehecht is / moeten ber chepden zijn van den boek het bloet / dewelck in den Drinchbeker beflaten Peraterele is, Waut dewhle zp feggen dat het Tichaem in ſcharen· bet bzaat / ende de \uijn in den Drinchbeker is / ende het hraot / en de Wijn/in verſchepden plact- 
fen zjn / (aa moeten zy bekennen dat bet blaet maet bant Get lichaem berfchepden zjn. Dat zp Peberregs plegen te feggen dat door medevolginge(gelijck sen on zp tnoemen) her blaet in het Lichaem is ende Liucht, 
Get lichaem in het bloet/ Dat is Heette pdel / dez wijle de uptwendigeteeckenen / te weten / het 
broot ende De wijñ / daer m het Lichaem ende het bloet beflaten waden / faa berfchepden zijn. Maer iſt dat wy met onfe Dagen ende Perren Een opzeepe op-waerrs tot den Wemel op-geheven uozden/ 1 LDA: am Chꝛiſtum daer in De eerlhckheydt zyns rijcr tinge han te faechen:gelek de tekenen ane tat den gehee⸗ Der waren len Chriſtun lepden / Daer fullen wp ander het gips CU teken des broots ſyn Lichaem eten/ ende ander fin ber * den wijn berfchepdelijck zijn bloet drincken / ap den EChzins- dDat\up hemalfoo geheel befitten. Want haer SCI 
wel Gj zijn vleeſch heeft van ons wech-genaz 
men/ ende is met zjn lichaem ten Wemel apgez 
varen: ſoo fidt hp nochtans rerrechterhant deg 

Gtnde rg af« 
Deelinge, f 

‚Daders : Dat is / hn regneert in de macht ende 
Mojeſtent / ende cerlgehhent dee Daders, Dit 
xyycke en is met geen ander onderſcheydt der 
plaetſen / noch met geen mate bepaelt / Cheiſtu⸗ 
han zĳn kracht waer het gem belieft / it den 
Hemelende ap der Herde ſtrecken / hem felven 
dao? zyn kracht tegenwoordich bewſen / als 
ts by de zyne fijn / ſyn leven in hem geben / op 
dat hy in hen leve / op dat he geſandt onder⸗ 
houde / verſtercke ende beware / met anders dan 

xxij gelijck 



Cap. 17, 
gelyt of hy met Ben lighame tegen waordig wa⸗ 
te ſouma / De kanfe met fijn lighaem voeden / 
des welches qhemepnfchap hy Daar De kracht 
fijns Geefts m hen uptſtort. Na Befe wyſe ont: 

fongen wp het Lighaem ende Get Bloet Cheiſti 
5 in het Pachtmael. Ì 

Wat voor 19 Wpmoeten ſultke tegen woordicheydt des 
en wate lighaems Chaftt mn het Pachtmael flelten/Dao? 
—— Be welche Ger gen het broodt niet gehecht / noch 

bent Ehuftt m Iet broot beſlatẽ en Wade (want her is open⸗ 

tm het“ bont- Baer/ dat door ſulcke dingen zyn Hemelſſche cerz 
MLP. gekent veria2t waat.) Grem/de welche hem 

ſijn mate niet en beneme / noch ap eener tydt in 

verſcheyden plaetſen ſtelle / noch onmetelycke 
grootheyt toeſchryve / Die haer daor den Hemel 
ende de Herde ſoude ſtrecken: Warit deſe Bingen 

ſirhden aerlyck tegen de waerheydt Der merz 

ſchelycker natuere, Deſe twee uytnenungen en 
meeten pong nimmermeer laten benemen ; 
op dat de hemelſche eerlycheyt Cheiſti niet ber 

Ko2ten ma?de/het welche gefchierals hp aen De 
vergancheljehte ereatveren defer werelt/ eenigh⸗ 

fins gebanden wort. Item op dat fijnen ligha⸗ 
me geen duik tae-gedichten worde / Dat met 

de mene helycke natuere nier over een en komt / 

Bet welche gefchict als het geacht Wagt oume⸗ 

telyck afte in veele plaetfen op eenen tyt fe fijne, 

Daeraebti. Is deſe ongeſchicktheden zyn wegh genonien / 
——— gee fa neme ick geerne aen al Wat mach dienen om 

mevnfchap de waerachtige ende ſubſtantiale deelachtigheyt 
benam ende ghemepnfchap des Lighaems ende des 
binets beg bloets Chiiſti / die ander De heylige tekenen Des 

Veeren, Nachtmãels vaargeftelt wort: einde Dat alſoo / 
dat Wy niet en menen dat wyſe alleenltjc door 
bedenckinge ofte verſtandt ontfangen / maer 
Waerachtighlijck tot ſpyſe des eeuwigen levens 
gebruyckeñ· Daer en is gheen oorſake waer: 
om dit gevoelen ſoo ſeer Lan der wereldt gehaet 
ende veroordeelt wordt / anders Dan Dat De Dup: 
bel haer verftant heeft met grouwelycke toove⸗ 

is B verffrickt. Boorwaer het gene dat Wy bier 

pept ende va- leeren Dat komt alleſins ſeer wel met de Schꝛif⸗ 
— vec ruere over een / het en is niet ongeſchickt / nach 
zecitgeboe dupyſter / noch twiyjfelachtigh / noch vꝛeemde Lan 

rer de waerarhtige Sodſaligheyt ende grondelijcke 
ſtichtinge Int korte / daer en is niet ergerijct 
in / anders ban dat ſommighe eeuwen als de 
anwetenthepdt ende ongeſchicktheydt der So 
poiten tn de Ghemeyntẽe vegneerde / bet klaer 
ichtende de openbare waerheydt is verdruckt 

Lijnde be· geweeſt. Nochtan s dewyle de Dupvel oock he⸗ 
ſeldendan den daorz opzoerifche gheeſten ſoeckt deſe felue 
vpigeriſche waerheydt mer wat lãſteringe ende ſchande hp 
greſten. Kan, te befmetten / ende tot geen ander dinen 

meerderen arbept en doet:faa moeten wyſe dies 
te neerſtighlycker beſchermen. 

wWort van 20 Maẽr eer wy voorder komen / moeten ap 
harelafte-* De infettingge Cheiſti felwe verklaren & voorne⸗ 
ringe bebzite melijchk / am dat die tegen\wozpinge anfen wez 

derſprekers ſeer behageſyck is / die zp tegen ons 
bzenghen / te meten / Dat wp van de Woorden 
Ehaifti af wijchen, Daerom / om van defen val 
ſchen haet Daer mede zp ans beſwaren / berloft 
te worden / — wy ſeer reren ek — 

nen van de upt-leggimnge der woorden Der in⸗ 
esannde er fettinge des Weeren, De drie Enamgeliften ende 
re Paulůs verhalen dat Chriſtus Geeft Brꝛoot ge⸗ 
nſeitinge. nomen / ende dat ghebzoken als Gp ghedancht 

hadde/ ende zijnen Biſcipulen gegeven ende gez 
fept : Neemit / eet / Dit tt mijn lighaem dat voor 
u gegeven ofte gebzafken wort. Dan den Deine: 
beker ſchrhyven Mattheus ende Marcus aldns: 
Deſe drinckbekec is Get blact det ieuwen Ce⸗ 
ſtaments / dwelck Waag velen fal uptgeſtort wor 

Mat 26.26. 
Mac.14.22 

Vande uytwᷣendigke middelen der falicheyt, 
Den tat vergevinge der ſanden, Paulusen Tu⸗ Luc-22.17 
cas feggen: Defe Bzinch-bekeris het nieuwe !Bgorur.aas 

| Ceftamentin myn bloet, De beſchermers der 
| Cranyfubftantiatte willen dat Dao? het Waor 
deken / Dit, De gedaente des broots betoont 3p/ 
ant dat de canfecratie Daoz het gantſche begrijp 
Der woorden dier reden gefchiedt/ ende om Dat 
Daer geen fubftantie enig Diemen faude kannen wel — 
toonen, {Daer ig het dat zp fa ſeer fo2gtyouldigG eeeee 
fijn ban de woorden / om Dat Chriſtus berunght ge ban den 
beeft bat zijn lichaem te fijne/ dat Gp den Diſci⸗ befebenners 
puten in De hant gaf:fa is voorwaer Dit gedichte ze wefsernes 
fel/te Weten / Dat Get gene Dat bzoadt Was / nu ke berande- 
fijn lighaem 3p / ſeer wut ban de eygenſchap de⸗ cige leeren 
ſer woͤgrden. Dat Chaiftug heeft in fijne han⸗ Bone 
den genomen /ende fijne Difcipulen gegevẽ / dat 
betupght hp fijn lighaem te zyne. Ende hp heeft, 
beaam fijne handẽ genamen: wie en faude dan 
miet verftaen/ dat Baer aac broot getoont wort? 
ende dat het daeram een feer ongeſchickt dinck 
is / Datmentot de gedaente Des broots trecht/ 
Dat Chriſtus van het broodt ſelve fept. Andere 
Blieden tat een uptiegginge Die noch feerder bez 
dwongen ende ge weldightjck verdzacpt is / als 
fp feggen / dat het woozdeken/ Is, Wozdt geftelt 
voor / Woꝛt verandert /ofte getranſubſtantieert. 
Daeromen kannen fp niet ſeggen / dat zy daor 
de eerweerdigheydt der woorden ſeer beweecht 
zyn. Want heten isin geen natie / noch in geen 
tale gehoort / dat het woordeken / Is, faude bez 
Dupden / meen ander Dinck verandert te zine, 
Aengaende De gene Die bekennen dat het b2oat orane Die D 
in Get J2achtmael bljft/ende \uillen dat het niet tichamelicke 
te min Get lighaem Chziftifp / fp hebben onder tegentwooz… 
malcanderen graote verfchepdenhept. Bie wat hrrrne srt 
matigbljcher fpgcken / hoewel fp feer Dpingen nidruven. 
opde letter der woorden / Dit is mijn Lighaem, 
ſoo worden fp nachtang Daer nae Wat fachter/ 
ende feggen dat her ſoo veel is / gelijck of daer 
geſeyt ware / Dat het lighaem Chiſti ig met het 
broot / in het bzaat/ende ander Get bzoodt. IDp 
hebben nute Bozen War geſproken van haer gez 
voelen / ende ſullen weyñigh hier nae meer Daer 
ban feggen. Nu ſpreke ic alleen {jc ban de woor⸗ 
den / door de welche fp ( gelyck ſy ſeggen) verz 
hindert worden toe te laten / Dat her broodt gez 
noemt worde Get lighaem Clziftijam dat het cen 
teken Daer van is. Maer iſt dat fp in die woor⸗ 
den geenderlep onengen Wife van fpzeken toc ent 
latẽ / waerom vlien 3p van De eenvoudige woor⸗ 
den Cheriſti tot haer wyſe van ſpreken die wijt 
verfchepden zijn 2 Want Daer is graat ander: 
fchept tuſſcheñ defe reden : Wet braot is het lig: 
haem Cheriſti: ende tuſſchen defe: Het lighaem 
Theiſti is met het braadt, Maer dewyle zy far 
gen Dat her niet mogelijck en was dat deſe enc⸗ 
getreden : Loet Bzoodt ie het lighaen Chzift/ „Anda 
| faubde blijven ffaende / faa Hebben zp daor deſe mojden we- 
wife van ſpreken / als Daag kramme keeren wil⸗ dectent/eude 
len ontvlien. Andere die ftauter zyn /en Gebben Jor lafterige, 
niet getwyfelt te ſeggen / Dat her broodt is het ve angen 
lighaem Chꝛiſti / anepgentlyck ſprekende / ende gebrocht· 
alfaa be wijfen zp waerachtighlijck/dat fp op de 
letter ftaen. Iſt dat vemanc{ept : Saaie het 
hroot dan Chaftus/ende Godt : fp fullent Verz 
fakken/am dat het in de wodrden Cheiſti niet upt⸗ 
gedzucht en is. Maer heten fal Gen geen DIAZ: 
Deel Doen dar ſyt verſaecken / ant zp gevoelen 
alle eendrachtighlyck / dar de gantſche Thriſtus 
aus in het Nachtmael vaorgeftelt wort. Maer 
het is een onverdraghelcke laſteringhe / dat⸗ 
men ſander anepgen wijfe van ſp?eeken / ſoude 
van een verganckelyck ende verderffelije dinck 
feggen dat het Chriſtus is. Nu vrage ick — 

Ù 
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Cap. 17, 
of Defe twee redenen even Heel bedieden / Chei⸗ 
ſtus is deſSoneGods / ende / Het broot is het lig⸗ 
haem Chꝛeiſti. Iſt dat zp toe laten dat die twee 
redenen niet over een eri kamen/Get welck fp Bez 
dwongen Wagen te bekennen / laetſe Dan ant: 
wooꝛden waer upt Dat onderfchept komt, Ack 
mepue zp ent fullen geen ander onderfchept been: 
gen / dan bar het bꝛoot wortop Dacramentael: 

Derhalven ſche wijfe genoemt het lighaem Cheiſti. Hier upt 
en woeken volcht Bat de oorden Thriſti niet en ſtaen an: 
met DANTE Ber dert gemepnen regel/ende niet en moeten nae de Chri 
— be fee de Gꝛammatica anderfgcht Worden. Ick vra⸗ 
be uxtleggen ge oock alle de gene Die epgentinnichtje en harte 
nac De regel⸗ mate bes ge= neckighlyck ep de letter ffaen/of inde woorden 
tooferfa beet Tuce daer hp ſent / * dat de Deinch-beker is het 
meee hd ele Teftamêt m1 sijn bloet / niet Dat felve uprgedzuct 
DeeP meea en wort dat in de voorgaende untgedruet ĩs daer 
pan be lichae hy het Broot noemt Her Ughaen. Poorwaer 
meigchett- Daer mas alfa veel ſwarigheyt in D'een deel des 
gerwood8; Sacraments/alg inGetander. Ende dewile 
han topben. de kortheyt der waarden Dupfter is / faa wort de 
* Ine.z2,20e ſin beter met meer woorden verklaert, Daerom 
1.C0j.1 1029 ſao wanneer zy unt eeu woordt willen Gouden 

ftaende dat her broot ig Get lighaem Cheiſti / ſoo 
il ick npt meer woorden beguame uptlegginge 
voort·brengen / dat het is het Ceſtament in 
zijn lighaem, Want wat Willen wp feggen + is 
daer een getrouwe ende beguamer upt-leggerte 
faecken Dan Bucas ende Paulus? Nochtans en 
wil ick hier door de gemepnfchap des lighaens 
Chꝛiſti/ die ick Beleden hebbe / niet verminderen / 
maer wil alleenlyck die dwaſe hartneckigheydt 
wederleggen / wãer daa? zu zoo vpandelyck Lan 
de woorden ſtryden. Ick verſtae upt Paula 
ende Luca/dat het broot is het lighaem Chꝛiſti / 
omdat het is het verbondt im het ſighaem Chri⸗ 
ſti. Iſt dat zy Daer tegen ſtryden / ſo en hebben fp 
deſen ſtryt niet tegen wy / maer tegen den Geeft 
Gods.Hoewel fp klagẽ dat zp dasꝛ eerweerdig⸗ 
heyt der woorden Chzifttgeraert worden / dat 
fpfe niet en dorven ancpgentlic verſtaen / dewyle 
hyſe opentljc geſproken heeft/fa en ië nochtans 
Defe vaorwendinghe niet genaeghfaem om alle 
de redenen / Die wp daer tegen beengen/alfaa te 
verworpen. Bier-en-tuffehen moetmen weten / 
hoedanigh dit Ceſtament im het Lighaem ende 
bloet Cheiſti zp: Want anders en ſoude het Ver: 
bondt / dat daor de offerhande Des daodts beve⸗ 
ſticht is / ang niet vorderljyckzyn / ware De ver⸗ 
borgen gemepufchap niet Daer by / waer Dao? Wp 
met Chꝛiſto cen worden. 

waerom Dz 21 Do moeten Wp dan bekennen Dat den teke 
DE naem var nen denaem der betekender fake gegeven wort / 
Det berekent omde gelyckeniſſe en obereẽcominge Die fp daer 
eenst mede hebben: ende dit geſchiet wel dooz een onz 
telfichente-_ epghen wiſe van ſpreken / maer niet fander feet 
kenen gege beguame avereencominge, Fe late be allegozien 
Bene ee «en parabolé varen/op dat memant en ſegge dat 
Bebziftuees ich uytvlucht ſoecke / en buyten de tegen waagdiz 
teke plaets ge fake trede Ae fegge dat het een wijfe van ſpre⸗ 
Seaeckr, Hen is/ Die alonume m de Scheiftuere gebrugent 

Woet /alfmen ban Sacramenten handelt. Want 
men kant niet anders nemen Dan anepgentlijc 
bat daer gefepdt wordt / dat de Befndmge het 

Sen. 17. vo, verbont is:dat het Lam de doorganck is:dat de 
tr0Drre7e offerhanden der Wet verfoeningen fijn:ten lact- 

ſen Dat de fkeenrotfe / waer upt het Warer in De 
1.Eog, 10,4, Woeſtne vloepde/Chzifkus mas. Ende daer en 

wort niet alleenlijc Den naem Der weerdighſter 
ende hoogſter (ake/der an weerdiger ende leeger 
fake gegeven:maer daer-en-tegen wort oock de 

&rovz.z, naem des ſienlycken teeckens der beteeckender 
Dral.i4.8. fake toegeſchreven:gelyc daer geſchreven is / dat 
ede 42.3. God Moſi verſchenen heeft im DE doorne boſch: 

Jut.2 2.17. 
1 
1CoGñ. 11.24. 
35 
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daer De kifte des verbonts genaemt Mast God ⸗·⸗ 
ende het aenfchijnGadgsen de Dupae/Befgeplige Mat.iz· is· 
Geeft, Want hoewel Get teechen na He fubftane 
tte Anderfchepden ig ban De betekende fake / om 
Dat defe geeſtelyck ende hemelfch is / ende het tez 
ken lighanelge ende ſienyck:nochtans dewijle 
bet de fake/ain de welcke voor ooghen te ftelien 
bet gehepligt is / uiet alleenljck af en Beeider gez 
We een maeckt ende pdel teken/ maet oac waer⸗ 
achtigbljck aenbiedt/ waeram en foude hem de 
naem der fake niet met rechte tac kamen 4 Afi Kk 
dat teechenen van menfchen gedicht/de welche - | 
meer beelden der af wefender Dingen / dan teetz 
kenen der tegenwoordiger Dingen zijn / welche Î 
af wefende Dingen zy aock dickmael bedriegelyt 
af beelden / ende nochtans mert der felber namen 
verciert worden: ſo mogen de teeckenen die van | 
Godt ingefteldt zijn / met Geel meerder veden de ' 
namen der Dingen dragen/ De welche zp alty des / 
ſekerlyck ende onbedriegelck bedieden ende bes if 
tupgen/ende hebben de waerhept der felver din⸗ | 
gen altydts met hen, Da ig dan daer fa graate | 
gelyckeniſſe ende aver-een-caminge der tekenen | 
ende betekenden dingen /Datmen lichteljck van | 
deen op D'ander kamt, Do magen dan onſe te⸗ | 
genſprekers af laten hare angefautê geckernien | 
tegen ons upt te flaen/ ons Crapiften noemen: | 
de / als wp de Sarcramentael wife van ſpreken | 
uptleggen/ na het gemepn gebruyck der Schaf: 
tuere. Want gelyck De Sacramenten in veel n 
Dingen te gelycke avereên komen / alfoo hebben 
zp aac in Defe Wijfe vart preken geneynſchap. 
Daerom gelyck de Apoftel leert / dat de fkeen/ 
uptden welcken den Iſraeliten gheeſtelhycken 
dranck vloepde / zp Chriſtus geweeſt / om Dat hp 
een ſienlyck teecken was / onder het welcke De 
geeſtelycke dranck wel waerachtighlijck/ maer 
niet fienljc ontfangen wert:alfd waat heden het 
bzaot genaemt Get ſighaẽ Chriſti / Be wle het eẽ 
teecken is Waer doort de Deere ans de waerach⸗ 
tige etinge zyns lighaems aenbiet, Auguftinug ee 
en Geeft aac niet anders gevoelt noch geſprokẽ: oua. 
ap dat Get niemant gelijck een nieugedichtfelen _ . 
verachte, Waert / ſeyt hp/dat de Sacramenten Epift- 23, 
nieten haddeneen gelijckeniffe der dingen der a Boni. 
welcker Sacramenten 3p zjn / zoo en fauden 3 
oock geene Sacramenten 3. Ende upt De 
gelyckeniſſe ontfangen fp oac De namẽ der Dine 
gen dien zp gelijck zyn. Daerom gelyck ap cent 
ge wife het Sacrament des lighaems Chzifti/ 
ts het lighaem Cheiſti / ende het Sacrament deg 
bloets Chꝛiſti/ is her bloet Ehꝛiſti:alſo woꝛt ooc 
het Sacrament des geloofs / genoemt gelao ve. 
Daer zijn veele Diergelijcke plaetfen in Auguſti⸗ 
no/ de welcheich hier ſoude te vergeefs baart: 
bzengen/de wijle Defe eenige genoegfaemig/upt= 
enomen dat de Leſers te vermanen fijn/dat dit 

ſelve ban Den hepligen Auguſtino geleert Maat 
in den Sentbzief tat Ennodium. Het is een on⸗ 3 
nutte uptvlucht / dat sp feggen/ dat Auguſtinus da uan 
niet en meldet ban het Pachtmael/als Gp ſepdt vacmact mee 
dat heteen gewaonlijcke wijſe van ſpreken is in en ſpreeckt. 
de Sacramenten:Wantift datmen dit moet toe⸗ ntwooje 
laten/ ſo en machmen niet argumenterẽ van het Beveſticht 
geheel tot cen deel / en Dit argumenten ſaude aac 5Onde met 
niet Deugen:alle dieren konnen hen (elven raerk gerapgemiffe 
ergo een oſſe ende peert kannen hen ſelpẽ vaeren, zouguftins 
Haewelde feliae heylige Auguſtinus neemt alle selve. 
langer difputatie wech / als bp fepdt/ Dat Chzi- Contra A- 
ſtus niet getwyfelt en Geeft dat ziju lighaem te dimanrum 
naemen/dae hp het teechen sus ighaemse gaf. Maniche- 
Item op cen ander plaetfe fept Hp: Wet was een uM.Cap.1z 
wonderlijke lijdtfaemhept Theiſti/ Bat Gp Jur & alibi in 
dam tot De maeltdt ontfinck / in de welche hp de Pal. 

Fr in figure 
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Cap. 17. Van de uytwendighe middelen der falicheyt, 
fignere Ijns lighaems ende bloets Geeft ſtjuen/ de Anthropomorphiten en hebben voor⸗tyden 
Difcipulen bebalen/ende gegeven. j met gheen ander dinck De aude rechtfmnige 

Tegenwor⸗ 22 Pachtane ft dat eentgh epghenfinnigh | Leeraers beſwaert / dan omdat zp defe Waar: 
redde mensche tat afle andere Dingen blůit zynde / al: | den / De oogen Gods ſien / Het is tat fijne ooren 
is) genomen. leenlyck op dit wosrdeken ſtaet / Diuis, gelijck | gekomen / Dijn Gandt is uptgerecht, De act: 

of hier dao, dit Pacrament van alte andere Sa⸗ | De is De Haetbanck zyuder voeten / Ec, te ſtreu⸗ 
Anmveort ,, Eramenten gefchepden Ware: ſos is het licht te ghelyck haudende / riepen Datmen Gade zyn 

OD wederleggen. Sp ſeggen dat het wmaordehken/ | ĩüghaem benam / D'welck de Scheftuere hem 
Is.faa grõõte kracht heeft / dar het nieten mach toeſchruft. Iſt dat wy deſe Wet aen nemen / faa 
anepgentlijck genamen worden: Iſt dat wp | fal het gantfche licht deë geloofs met graate 
hen dit toelaten /Baorwaer in de woorden Pau⸗ | Barbarifche angefchickthepdt avervatlen wor⸗ 

.Coꝛ.io.is lt is dit waoꝛdeken / Is, Daer hp ſeydt / Dathet | Den, Want wat wanderlijche ongefchichtheden 
braodt dat \up breken / ig de gemeynſchap des | en fullen de onGeplige geeften niet Kannen Linz 
Lighaems Cheriſti / ende de gemepnfchap des | Den / if datmen hen toe-laet met een pegelyck à 
lighaems ig eert ander Dinck / Dan het lighaem letterken te beveftigen mat zo willen £ Dat fp +Teaëtuo:- 
fetoe, Ga die ſelbe waardeken is bpna alanune/ | feggen vat het der waerhepdt nier gelijck en is/ rt 
Daer van de Sacramenten gehandelt wort: Die | dat Cheiſtus ale hp fijnen Apoſtelen eenen fan: vet Koaat- 

ld 113 fat u mju verbont \vefen : Dit Lam fal u het derlycken trooſt in tegenſpoet berepde / faude Mael ktaec 
veo. voeg. Pafcha weren, Ende ap dar ick niet meer voset | anepgentlijck ofte dupſterlyck gheſproken heb: tiek pad 

en beenge/ als Paulus fepdt dat de ffeen was ben / dat eñ is niettegen on® / maer LAA? ANG, ken refs, : 
Chriſtus /waerom heeft dat woordeken Daer ant hadde het den Apoſtelen niet in den ſin Vatmoozt. , 
meerfsracht/ dan in de reden Chriſti ? Waetfe | gekomen / dat Get Broodt bp —— ge⸗ 
oock attwaapden / als Joannes feptsde heylige noemt Wozdt Get lighaem Cheiſti / omdat Het 

Jean.z.39. Geeft en was nach niet / omdat Jeſus noch | een teecken was des lighaems Chꝛiſti/ zoo fauz 
niet geglagificeert en Wag : Wat kracht heeft | den zp fonder twijfel daa? za \vonderlijc een fas 3 
daer Dat woordeken / gas want iſt dat zp willen | ke beroert geweeſt hebben, Want Joannes de os 
bp haren regel vaft blijven / fa ſullen zy Get eeu⸗ verhaelt dat zp bp-nae te Dier ſelver tydt / in ſeer 1 
ige efen deg Geeſts weg nemen / gelyck klepne ſwaricheden verwerret worden, De gez 
af hp3ijn Begin hadde Lan de op-klaumtinghe, We die ander malcanderen vraeghden hae Chei⸗ 

Bntwoojt 2. Chriſti. Eyndelyck / laetſe antwoorden / at ſtus ſoude tot den Dader gaen / ende hae hyſou⸗ 
het bedumt in de waarden Pauli / daer hp ſeydt: De upt de wereldt gaen : Item / die nieten ver⸗ eld 

Titzse dat de Soop is een Badr der Weder-gebaagte | ſtonden bande Dinghen die Chriſtus van den 
ende vernieuͤwinge: de welche nochtans ſonder Demelfchen Pader ſepde / hoe fauden defe zoa 

%attwoozt 3. twyfel veelen onnut is. Maer daer en is niet lithtelyck gelooft Gebben / dat tegen alle veder 
flercherg am hen te wederleggen/ dan dat Pau | is/te weten / dat Chriſtus faude frenlijck vaa, 

r.Coꝛ. 1212 UG fepdt/Dat de Gemepnte is Chriſtus. Want | Bare oogen ter tafel ſitten / ende anfienlijck on⸗ 
een gelijckeniffe van het lighaem deg menfchegt | Der het boat befloten wozden ? Daeram/de wijz eN 
Boozt-gebzacht hebbende) ffelt hy terſtont daer | le zp het braadt fonder twyfelinge etende / haer 
by / alſoo ig Chriſtus: Waer mede hp nieten | tendzachtigh gevoelen Berupgen / hier upt iſt 
gerftaet den een-gebozen Saone in hem ſelven / Openbaer / dat zp de waarden Chriſti verftacn — 
maer in 3hne leden. Ick mepne nu met defe rez | Bebben/gelck alg wp ; Wantzy werden ghe⸗ 
Denen gemaeckt te hebben / Dat de Lalfche bez | dachtigh dat de naem Der bereechender ſake den 
fchuldingen ſtincken / daer mede anfe vpanden | teechenen toegeſchreven werdt / het welche in De aasrom b 
ans befchuldigen / alg zp alomme ſegghen dat acramenten niet en moet nieu Schijnen. Soo var be ed 
Wp de \aertendt der waarden Chziftt wegh nez hadden dan de Difcipulen daecupt ſekeren ende ſithders dec 
men : de welcke wy alfao gehaapfaemlijck aen | Klaren traoft/gelijck als wp, Endedaerenig reebtarboe: 
nemen ale 3p/ eude dock met meerder eerbiedin⸗ geen ander oorſaecke / waerom fammige anfe Die npriegs ” 
ge ende GodorefentGepdt overleggen. Fa haer | Uptlegginge verworpen / anders dan om datſe gingbe dee à 
auer-graate fa2gelaofhept geeft genoegh te hen” | DE Dupdel dao? fijne tooverde berblint Geeft/ fa Woorden nen / dat zm met feer veel en veagen Wat Chei⸗ | Dat ſy duyſterniſſe dichten / daereen berendeende Bosnmad” 
ſtus heeft willen ſeggen / faa verre zp Daag hem | beguame uptlegginge is. Boven defen / iſt Dat: verwerpen. 
eenen fchilt Gebben om Baer Gardinechichept te | Men wil de waagden zaa ſtyf houden! zoo ſaude 
Befehermen : gelijck onfe anderfaechinge ons Cheiſtus verkeerdelhck wat anders van Get 
moet een getupgeniffe zyn / hoe groot wp de Breoodt feggen/dan van Den drinckbeker. Met 

Teghen⸗ autogitept Chriſti achten, Spfeagennĳdichlijc | Beoot neemt hy zyn Lighaem/ ende den Wijn 
tmorpuighe/ Dat Wp daar menſchelyck gevoelen Berhindert | noemt hp zyn Bloedt: dit faleen anbefchepden 
5 nane worden te ghelooven / het gene dat Chriſtus dobbelinge der woorden weſen / ofte een deelin⸗ 
Ln daa? zynen Bepligen mont heeft voortgebracht. | ge Waer Daag het Lighaem van het Bloedt verz 4 
bebepigbe * Maer ic hebbe nu ten meeften deele verclaert | fchepden wort. Tae alſoo waerachtighljck fat 
Schuftnere endefal hier na noch klaerder worden / hae onbe: | Van den dDeinck-beker gefepdt worden : Ditig 
eutweoort, Booeljck spons defe ſchande na (eggen, Soo en | Mijn lichaem alg van Get broot felve/ ende Dez 

zjn wy dan daor gheen dinck Berhindert de | derom van het bzoot fal magen geſeyt worden / 
wWoorden Cheiſti te gelooven / ende zoa haeft | dat het zjn bloet is. Iſt dat fp anttwaapden datz 
als hp ons dit ofte dat te kennen gegeven heeft/ | Men moet aenfien tor wat epnde ofte ghebruuck 

“3 Teghen: Baer in te vrede ende geruft te zijne, De zage |- de teechenen zjn ingeftelt/dat bekenne ick wel 
woiptngve/ is hier alleenlyck Befe/ of het angeaagloft zu Get | maer hier· en⸗ fuſſchen en konnen zp niet Maken 
batmen ban rechte verſtant te ſoecken. _ | Dat haer dwalinghe deſe ongerchichthepdt niet 
oant 23 *Defe goede meefters willende geleert fehijs | mede en brenge / te weten / dat * braadt zp het 
gantfeh niet Men/verbieden aack een hap? breet ban de letter | bloet / eñ de wn het lighaem Chriſti. Daopten rave bees 
enbeboost afte Wijchen. Maer ick hier-en-tegen als de | Weet ich niet Wat zn hier mede mepnen / als 3p nerckmge 
Ne —— Scheriftuere Bad noemt eenen krythſman / ſien⸗ Bekennen dat Get Broot ende het Lighaem ver⸗ defer 
woijfende tot DE Dat de wyſe Van preken ſoude Bart weſen | ſcheyden Dingen 31 / ende houden nochtans waaren bec 
racteonges ſoo entwifele ick niet Dat het een gelyckeniſſe ffaende/dat d'een mach van d'ander eygentlyck ingertinghe 
ehitkiheden. jet Dan IDenfchen genomen, Ende voorwacr | ende ander eenige figucre geſeydt worde (elfs, 
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Cap. 17e 
töck of yemant wilde ſeggen / dat het kleet wel 
een anderdinc is dan de IDenfche/maer dat het 

nochtans epgentlijck een menſche ghenoemt 

wort. Hierentuſſchen ſtellen zp haer overwin: 

ninge in hartnechicheydt ende laſteringe. Sy 

ſeggen dat Chziftus wordt leugenachtich gez 

maeckt / ift datmen uytlegginge der woorden 

Ehriftifaecht. Nu magen de lefers lichtelyck 

popdeelen/ Wat grooter ontecht ong de Lester- 

meefterg doew / alg 3p ſſechte eenvoudighe doen 

te verftaen/ dat wp be autozitept ende het gelag: 

pe der waarden Chaſti / wech nemen/ de welche 

Ap bewefen hebben dat zp Ban Gen verkeert en⸗ 

De Ver\werret /ende van ug getrouwelyck ende 

_ begvaemelijch berklaert Worden. _ 

imtoor24 JPaer de fchande Hefer leughen kan niet 

gantfſcheiyck uptgewifcht worden / ten 59 dat 

enelicke kee wp oock noch een ander befchutdinghe weder: 

ie foo geer leggen. Want zy fegaen dat wy alfa op men⸗ 

nam vat fcheljehe veden ffaen/ dat Wp niet NEET der mo⸗ 

wy de a gentheydt Sodis toe en ſchehven / dan de orden 

machtiabeet Der natuere can lijden / ende het gemeyn GELDE 
afbrene  ternuptgeeft. Maer van fulch onrechte beſchul⸗ 

boei. dingen beraepeick mp ap de felveleere / Die ick 
Anweorti gegeven hebbe: dewweiche claerlyck genoegh bez 

wiyft/dat ie defe verborgenthept niet met DE ma⸗ 

te der menſchelhcker reden en mete f noch den 

wetten det natuere en onderwerpe. Ic bidde u/ 

Bebben wp van de Philoſophen der natuere ge 

teert /dat Ehriſtus aifga upt den Hemel onſe zie⸗ 

teun voedt met fu vleeſch / gelijch onſe lichamen 

met Braat ende wyn gheboedt worden? Waer 

vpz Geeft het vleeſeh defe kracht dar he
t De zielen 

fevendiehs maeckt Spfullen alle ſeggen / dat 
Get nietnatuertijck en gefchiet. Heten ſal oock 

niet met menfchelhck vernuft over een kamen/ 

dat Het bleefch Cheiſti tot angin kamt om ons 

een voetfel te zijne : In't korte / ſa wie anfe leere 

gefmaect heeft/ Die fal getrocken worden om de 

Berborgen magenthept Godts te verwonderen. 

Antwodrt 1. Daer deſe goede beſchermers der mogenthept 

melckenet Sods / ſmeden hen eert mirakel/fonder het welc⸗ 
pingen vijft he fp mepuen dar Godt met zjn macht niet ent 

ep De tegen- vermach. Ick begeere de Leſers nach eenmael 

fpiekers. · mermaent te Gebben / dat zp neerſtighlyck aen» 
merchen wat anfe leeremede breught / of zy OP 
Bet genepn menfchelche ghesoelen ſtaet / ofte 

daag de vleugelen des geloofs boven de wereldt 

komt/ende door de Hemelen climt, Wy ſeggen 
dat Chriſtus doo? het upt wendighe teken / ende 

doo nen Geeft tot ong neder Daelt/ op Dat Up 

waerachtchtic doo? de fubftantie zyns vbleeſchs 

ende fyns bloets / onfe zielen levendich make, 

So wie in defe wepnige woorden niet Beele MY 
raculen en gevoelt, Die if meer dan plomp:want 

Daer en ig geen diuck ſeerder teghen de natuere, 
Dan dat de zielen fauden een gheefteljck ende 

hemeiſch leven hebben upt vleefch dat zijnen 

poefpranch heeft pt der aerde genomen, ende 

Per daodt is onderworpen ge weeft, Daeren is 
geen dinck ongeloovelycker / dan dat de Dingen 

Die (aa wir als hemel en de aerde ſtreckt / Vet: 

fehepden n / in ſoo wyde verfchepdenhepdt der 
plaetfe niet alleenlijck en verſamen / waer oock 
bereenigen / zoo Dat de zielen voetſel ontfangen 
upt het lichaem Chzifti, Dat dan defe verkeerde 
menfchen aflaten / ons door fchandelijche bez 

fchuldinge gut tedoen / gele of Wyde ongeme⸗ 
» Vande ten macht Gods quaet williglic Bercopten: want 

amai, zp dwalen feer Dwafelic / ofte liege onbefchaem: 
Orhie gheen Delije,* Want hier en is de vragẽ niet/Wat Bod 
fwarigbepet heeft honnen doen / waer wat hy heeft willen 

imdefen ban Doen, Wy ſeggen dat —5— ig wat hem bez 

del, maar Bà rieftheeft. Het heeft hembelieft dat Ehriftus 

5. Teg 
piuge/ dat 
wp op men⸗ 

Het 111 Î. Boeck. Fol. 262s 

faude in allen bingen Hen broederen gelic wor⸗ …… 
den /uprgenamen de fande, Haedanich is onſe ebꝛ · a.i74 
vleeſchs het niet fulch/ dat het zijn ſeker groo⸗ 
te heeft/in een feecher piaetſe begrepen / gevoelt 
ende gefien wort? Maer( zy ſegghen) waeram ent 
faude Godt niet kannen maken dat een vleeſch 
in bele verfchepden plaetfen zy / Dat het in gheen 
plaetfe begrepen en worde / dat het noch mate 
nach gedaente en hebbe? O upefinnige/wat bez ï 

geert qjp van de mogenthept Gods / dat zp ma⸗ 4 

kedat het leefch3p / ende gheen bleefch en zp? 
GBheleh of ghp begeerde / datsp make dat het 
ticht zp bepde licht ende dupſterniſſe £ Maer hp Bntwoortp 
wil dat het licht zp licht /ende dat de Dupfternifje — 
3p dupſterniſſe / en dat Get vleeſch fp vleeſch. Pp togen 
fal wel alg hp wil de dupfterniffe mn Licht / en het bebeſtighii 
ficht in dupfterniffe veranderé:maer als gp Wilt 
dat tuffchen lichtende Dupfterniffe geen ander: 

fchept en zy / Wat doet ghy anders / dan Dat ain 
de o2den der wijf hept Gods verdpaept? Zon 
moet dan Get vleeſch / vleeſch fijn/ ende de geeſt / 
geeft : ende een peo binck met ſulckẽ cans 
ditie alft van Godt gefchapen is. „Ende bit ik 
de conditie des vleeſchs / Dat Het in een ſeecker 
plaetfe fp / ende dat het fijn mate ende forme 
hebbe. Met ſulcke conditie heeft Chriſtus het Epiſt. ad: 
bleefch aengedaen / den welcken hp ( gheljck dardanums 

A uguftinus fept) wel heeft anverderffeljchhept 
ende onſterffelycheyt gegeven; maer en heeft De 
natuere ende waerheydt deg vieeſchs niet wegh 
genomen. 
zs Spfeggen/ dat 3p het woort hebben Waer sqegentmog: 
dao? de wille Godts is openbaer geworden. Ja vinge/ Dat 
ift datmen hen toelaet de gave der uprlegginge/ Baetie blúft 
Waer door het woort verclaecdt ende verftaen bp ve uotges 
Wordt / uyt de Gemeynte te verſtooten. * Ic bez gedzuchte 

kenne wel dat fp Get woort hebben / maer zy heb⸗ ppt 

kent gele het voorthden de Antheopamorpijk ig 
ten hadden / dae zp eenen Lichamelijcken Godt 
maecten: Item gelije het Marcion eñ de Mani⸗ 
cheen hadden / dae zp Dichteden dat het lic haem 
Ehrifti hemelſch ofte ppantaſtigh was. Want 
zp brachten deſe ghetupgeniffen voort: Deeerfte 16015 4» 
Adami van ber aerde aert{ch/de tweede Dat sor, 7; 
ie upt den hemel hemelſch. Item / Chriſtus heeft EEEN 
Gem elven vernietight / de gedaente eens dienſt⸗ 

knechtg aengenomen hebbende / ende in de ghe⸗ 
yckeniſſe gevonden algeen menfche. Maer dez 
fe grove tergen mepnen niet dat daer eenighe 
macht Godts zy / ten zp Dat de gantfche orden 
per natuere te wiete ghemaeckt worde door een 
angefchickt monfter/dat zp in haer herfenen gez 
fmeedt hebben:het welche meer is Bod ompan⸗ 
gen/ en hem ſeker palen ffellen / als wy willen 
door onſe gedichtfelë bepgoeven wat hp Gmach. 
Want upt wat woort hebben (p’t genamen/dat 
Get lichaem Cheiſti in den hemel ſienlyck iet / en⸗ 
de op der aerden onſienljck verborgen ig in onz 
tellicken bele bzacrhens broots? Sp (ullen ſeg⸗ 
gẽ / dat de noot dat epfcht/ dat het lichaem Chꝛi⸗ 
ſti in het Nachtmael gegeven worde. Le weten / 
dewijle fp wilſen dat vleeſchelyck eten upt den 
woorden Cheiſti beſſupten / ſao zyn zy / door haer 
epgen fantafie beweecht zynde / bedwongen ge⸗ 
weeſt / deſe ſcherpſinnige reden te ſmedem tegen 
de welcke de gantfche Schriftuere ſtryt. Dat zy 

|feggen dat Wp de magenthept Gode bercagten 
dat is valſch / Want zp wort oock feer Dao? onfe 
leere Verheven ende geprefen. Maer dewile zy 
ang altijts befchuldigen/Dat wp Gode fjneeere „aregentoge 
benenten / om dat wy dat verwozpen / Dat nac pinge’ bat 
gemepm gevoelen niet licht enig te gheloaven/ we Ebuiti 
hoewel het door den mont Gode belooft is / faa Woar 
antwoo de ic hen nach ———— gen Bnswaoors s 

D, be agen 

Incede; 

Autwoozt 2 

Beantwoor⸗ 
binge ban 
een upt⸗ 
vlucht.· 



<ap. Ï Ze 

boven geantwooet hebbe/ te weten/ Bat wp in 
De verborgentheden des geloofs / Den raet des 
entepnen ghevoelens nteten volgen / maer met 
ieflicke leerlyckheyt / en met ven geeft der ſacht⸗ 

Faar.zre nwoedigheyt / den welcken Jacsobus priſt / de 
leere ontfangen die upt den hemel gekomen is, 

attwonjt t° Maer it en verfake niet Dat Lopp daer nutte ende 
bequame matichept volgen / daer ſyſeer ſchade⸗ 

STegentmor fic Dwalen, Als fp de woorden Chriſti hooren⸗ 
veras Dit is mijn diehaem/fo Dichten fpeen mirakel Dat 
amenteen ſeer wyt van de fin Chriſtiis. Ende algupt dit 

tirakelis/ gedichtſel ſchandelycke angefchicktheden vol⸗ 
br pred gen /faa verſincken fp hen felven in den afgront 

der almagenthept Godts/om alfaa het licht der 
Waerhepdtupt te bluffehen / omdat fpnudaog 
onvoszſichtige Gaeftighept in ſtucken gevallen 

Waer uyt 3D. Bier it komt defe hoaveerdige eygenſin⸗ 
mcheyt: Wy en willen met weten hae Chriſtus 

hoobeerdih ondert broot verborgen zy / maer zijn met deſe 
rde fn flemure te brede: Dit is mijn lichaem. Maer 
rede Wparbepden gehoogfaemlijek ende ſorchvul⸗ 

dichſyck / am in de gantſche Schriftuere cen 
goet geſont verſtant vefer plactfe te vinden: enz 

en neme niet met verkeerde vpericheyt / licht: 
veerdichtie ende ſonder onderfcljept aen / al Wat 
angeerft in den fin komt: maer wy gebeupeken 
neerftige overlegginge / ende nemen dien ſin aen 
welcken de Geplige geeft ans leert ende in geeft: 
ap den welcken Wp betrouwende / verachten al⸗ 
Ie aertfche wijf hepdt / die Baer tegen mach gez 
bracht worden· Ha Wp houden anfe finten gez 
Vangen / op dat zy nieten Beftaen een eenich 
Waodeken tegen te mummelen: en Wp veroot⸗ 
moedigenfe/op dat ſy niet en beftaen Daer tegen 
opte ftaen. Pier upt ig die uptlegginghe der 
woorden Cheiſti gecanten/De welche upt het eeu⸗ 

wich gebaupe der Scheftuere allen Sacramen⸗ 
ten gemeynñ is / gelyck zp alle weten / Die een 
wepnieh in de Schaiftuere geoeffent zijn. Wp 
en achtent ang oac niet ongeoogloft te zyne/ 
bat wp nae het erempel Der hepliger Maget / in 
een ſwaer fake vragen / hoe het mach gefchien, 

hem 26 Maer dewnle geen Dinck krachtiger en fal 
berftandt Wefen am het geloove Der Godtfaligen te bebe: 

mort met ſtigen / Dan dat zp leeren Dat de leere Die Wp gez 
teit hebben / is upt Get fupver woort Godts gez 

Hut.r, 34e 

andere reder 

er ops Hamen/ende op zijn autogitept ſteunt: ſoo fal ick 
genomen/ — Dit oac met fo corte woordẽ alft mp mogelye is / 
bebetiehte openbaer maken, Wy worden niet door Ari⸗ 
velen ie ee ſrotelem / maer door dent heyligen Beeſt gheleert 
nomen ban Bat hetlichaem Cheiſti / nae zyn Wederopſtan⸗ 
Be aenmert· Dinge fijn ſeker mate behout / en zijn plaetſe in 
—— hemel peeft/tot den laetſten Dactytae. Det 
deg lfchaes enig mpniet verborgen / dat zp de plaetfen Die 

fe tat deſe fake voortgebracht worden / ſorgelooſe⸗ 
tegenfrrgoe, DCR verworpen. Do wanneer Cheiſtus fept/ 
en befgots * dat Gp fal wech gaen/ende de Werelt verlaten : 
mge is bee. Doofeggen zp dat die wechganginghe niet an: 
wrmt. , dersenis/ dan een verandering fijns ſterffe⸗ 
zó“! eken ffandts. Maer alfoo en oude Chriſtus 

den hepligen Geeft niet fenden/om het ghebzech 
zyns af weſens (gelick hp fpzeeckt)te vervullen/ 

Der is ge- Want hyen faude in zijn plaetfe met — 
nomen ban zyn: Ende wederam / Chriſtus en ſoude ooch 

Befpieuche Gele niet upt de hemelſche glorie neder gedaelt 
ouder zjn / am de conditien Bes fEerffelijchen levens 
fn efen aen te nemen, daa? waer de kamfte des Beefte/ 
mer Woerelte ende De Hemelvaert Chriſti / zyn dingen Die te: 
eg ghen malkanderen moeten Bergeleken Modern, 
ben met ne Cude daerom ift niet mogelijck / dat Chriſtus 
perclactnghe ſoude nae het vieeſch bpans woonen / op ſulc ke 
dg Wife als hy ſyneu geeft ſend.* Boven defé fept 
freccht, hp oock uptdpuchelde/ dat hp nieten falaltjdte 
Rmara6,s miet fijne Diſcipulen in de wereldt weſen. Au 

vande uytwendigne middelen der ſalicheyt, 

mepnen dit oock ſeer wel te wederleggen / ſeg⸗ | 
gende / dat Chriſtus daer wil feggen/ dat hpniet | 
altjts en fal atm ende ellendich / ende der naat- 
ſakelyckheydt des ſterffelycken levens onder: 
wozpen weſen: maer de gelegenthept ende cit: 
conftantie dier plaetſe / is gantfchelijck daer tez 
get: Want daeren wort niet gehandelt van ár: 
maede ofte ban Den ellendighen fant des aert⸗ 
fchen levens / maer van Dienft ende eere. De ſal⸗ 
vinge en behaegde den Difcipuléniet/am dat fp 
meynden dat die kaft onnutende te vergeef s/ert 
bpnae overdaet was / en daerom hadden 3p liez 
ber gehadt datment den armen gegeven hadde / 
Dat zp meynden overdadichlyck gequift te zijne, 
Chriſtus antwoort dat hp niet en fal altyds te 
genwoozdich weſen / om alfa ge-eertte Wozden. — 
Auguſtinus en leydt het oock niet anders upt/ 
dewelcke aldus ſpreeckt met clare woorden / als 
Chꝛriſtus ſende: Ghpen ſult my niet altijt met Teak, in 
u hebben / Doe ſprack hp van de tegen woordic⸗ Joan. so. 
hept fijns lichaems/want na zyn Majeſteyt / na Joa.i z, 8. 
zjn voorſieninge / nae fijn anuptfpzekelijcke en⸗ 
de anſtenlicke genade / wort dat vervult dat ban 
hem gefept is: Siet / ick ben met u tat de Lalepuz 
Dinge der Werelt:maer na Get vleeſch / dwelc het 
—— Geeft aengenomen / na het welcke Gp ban 
der Maecht gebozen is / na het welcke hy is van 
de Joden gevangen geweeſt / en nae het welcke 
hyis aen het hout gehecht / van het crupce ghe⸗ 
nomen / in doeckeñ gewonden / in het graf gez 
leyt / ende in de wederapſtandinge geopenbaert 
geweeſt / ſeydt hy: Bijnen ſult mp niet altydts 
met u hebben. Waeroni? Om dat hp na de licha⸗ 
melijcke tegen woordigheyt / heeft veertich dage 
verkeert met zijne Diſcipulen / ende is opghe⸗ 
lalommen / daer 5p hem met den aagen ende niet 
met den voeten gelept gedaen hebben. Huen is Astor. 92 
Gier niet : Want hp ſidt daer ter rechterhant des 
Daders. Ende nachtang is hy hier / want nae De 
tegenwaogdighepdt ſynder Majeſteyt en is hp 
ban Gier niet gegaen. Item / Wp hebben Chri⸗ 
ſtum altjts met ons / na de tegenwaa2dichepdt 
fijnder JRajefteptsmaer na de fegenwoordicheyt 
des vleeſchs / is recht geſeyt: Ghpen fult mp 
niet altyts hebben. MWant de Gemeynte heeft 
hemnae Be tegenwaapdichepbt des vleeſchs gez 
Bad wepnige dagen : maer nu heeft zu hem daag 
het gelaave / maeten fiet Gem niet met den aaz 
gen. In welche plaetfe ha (ap dat ick oock Dit gore neem 
int cagteaenteeche) Chꝛiſtum op drierlen Wife ringe ban 
tegenwoordich maechtfte weten / door ſjn Ma⸗ Vague , 
— ept/uaogfieningeende onuytſprekeljcke ghe⸗ merninge · 
nade / onder de welſcke ick Die wonderlycke ghe⸗ 
meynſchap zyns lichaems ende bloets verva⸗ 
te: zoo verre wp verſtaen Dat zp door De kracht 
des heyligen Geeſts gefchiet/ende niet dooreen 
gedichte befluptinge ſyns lichaems oder Get 
baat, Pant Bnfe pere heeft betuycht / dat hu 
vleeſch ende beenen Heeft / Diemen taften ende 
fien mach. Ende dat wech gaen en opklimmen / —— 
en betefent met eenen (chin van op klimmen sy, * 
ende wech gaen te geven / maer betekeuen Waer? 5 … 6 
achtichlijch te doen datde waarden bediedene „5e z,rsven; 
Pemant machte fegaen: Zullen up dau Chri⸗ ie spenoien 
ſtum ineen ſeker plaetfe des Hemels beflupten? van dre gen⸗ 
Ick antwaazde met Auguſtino / dat deſe bra: NEI, 
abe feer curieug ende pdel is / ſoo verre Wp noche paects Chie 
tang geloven dat Gp in den Bemelis. ſti/daer bp 
27 * Wat bediet De naem Her op-klimminghe Die ge rn 
faa Dickmael verhaelt ig} bediet Het niet dat hp ieggmge vá 
heeft een plaetfe verlaten / ende in een ander gez de argumen 
gaen? Sp feggen neen : am dat na haer gevoe⸗ ten —* geen 
fen/bp de hoochde de eerlijchept des rycx alleen: Bramen 
lijck bereechent vaart, Maer hoedanich bf baagftacn 

ùfe 

Mat. bd.ꝛo 



Pane verroerde. Maer ale hp hooghe in de 
ucht opvaert / en een Wolcke onder hem ſtellen⸗ 

Phil. 3.20. 

Een upts 
blucht ban 

Met Angn⸗ 
flino wilden 
bo mel haer 
bebelpen/ 
maer hp is 
haer tegen. 

T Ad Bonif, 
Ephi. 23e 

Contra Â- 
damantum 
Maniche- 
um lib. 

bet lighaem Chꝛiſti ter Werden valt/ ende in den 
mont kome s Ickantwoodde / dat hp dat fepdt 

Het IIII Boeck. 

| 

dooꝛ het teecken Des Cruces / door het 

Fol. 264 

Lib,3.de 
Trinit Cap: 
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Cen feer 
fcbaone 
Plaetfe van 

3 ⸗Auguſtinus 
3p gant welcke alie 

bzeetfamen 

epgentlijch daer op / feggende : 

metde Ghemeynte te vereenigen / het lighaem 
Chꝛiſti niet upr den Hemel en treckt: het weicke 
hp voorwaer doen faude/Waert dat het lighaem 
Cheriſti ons gheen Waerachtige Spie en ware / 
fander ander het bꝛoot befloten te zijne. Opeen 
ander plaetfe beſcheyft hp / hae de gheloovighe 
Cheiſtum nu befitten. Wo hebben hem(fept hp) — 

as 10 lOane 

crament des Doops / ende daag de Spijfe en: nem. 
De dranck des Altaers. Ack en wil hier niet 
handelen hae beguamelijck hp een dwaſe fuper: 

ſtiitie ſtelt onder De teechenen der tegen\maaz 
diahepdt Chriſti: maerdiede tegenwoajdig: 
bent Gads vergelĳcht bp het teecken deg crup- 
ces/ Die geeft genoech te Kennen / dat hp Chzi- 
fta geen fwee lichamen toe en dicht / om dat de 

gene 



Cap.17. 
gene die fientijckk in Ben Demel ſidt / faude onder 

Wuguftinus Bet beoat verborghen zijn. Iſt dat hier vercla⸗ 
beeslacce  tinghe noodigh is / foa wordt terſtont daer nae 
dem felben. Daer bp ghefte!t/ dat wy Chriſtum altjdts heb: 

ben nae de teghen\waopdichepdt zynder Maje⸗ 
ſteyt: maer dat hp nae de teghen woordicheudt 
sijne lichaemg \waerachtichtijck gefcpdt heeft : 

Mat.ꝛ6.11 Ghpen fult mp niet altijdt hebben. Maer zp 
ſegghen / dat sack daer by ſtaet. Nae fijn onz 
untſpreeckelycke ende onſienlycke genade ghe⸗ 
ſchiet het dat van hen gheſproken is: Ick ben 
bp utot de bolepndinge der wereldttoe, Maer 
dit en daet hen geen Baazdeel : Want dit wordt 
ten epnde op de Majeſteyt gheduyt / de welche 
altjdte teghen het lichaem gheſtelt wordt / ende 
Bet vleeſeh wort nameljck van de ghenadeende 

Stootende kracht onderfchepden. Geljck hp op een anz 
— der plaetſe ſeyde / dat Chriſtus nae zijn lichame⸗ 
re foroucke Weke tegen woordichepdt / ſhne Diſcipulen verz 
be dwannge laten heeft / am dat hy ſoude met hen zijn nae 
pe a zyn geeftelijche tegen woozdichept: Daer mede 
genmsoozeig, DP Sander twijfel klaerlyc het wefen des vleeſch 
Bepr Eprifts. Onderfchent van de kracht des Geeſts / door de 

welcke wp met Cheriſto vereenicht worden / die 
wy anders doo? de Wijde verſcheydenheydt der 
plaetfe berre verſcheyden zijn. Defe feive wyſe 

an ſpreecken gebruyckt hp dickmael / ghelijck 
als hp ſeyt: Dpfal wederom met lichamelijcke 
tegenwoordicheydt Kamen / om De levende ende 
doode te oordeelen nae den veghel des gheloofs/ 
ende nae De gefande leere: Want na de geeſtelyc⸗ 
ke tegenmaa2dichept is hp bp de Bemepute gez 
Weeft/ende fal daer bp weſen in de Werelt tat de 
bolepndinge der wereldt toe, So opt dan dit 
tot de geloovige geſproken / de welche hy heeft 
Begannen ſaligh te maken dooz zjn Liehamelijcz 
ke tegenwoozdichepdt/ ende is na zijn lichame⸗ 
che tegenwoordicheydt Lan hen gefchepden/ 
om dat hpfe faude met den Dader bewaren nae 
zyn geeſtelycke tegenwoordicheyt. Dat waat 
lichameljeke, te nemen boo? fienlijck , Dat is 
ſpottelhck: Want hp flelt her Lichaem ende de 

7 GBoddelijche kracht tegen malcanderen ; ende 
als Gu daer bp fepr/dat Chriſtus mer den Dader 
ans bewaert / ſo ſeyt hy klaerlyck / dat Chriſtus 
oe eg genade upt den Hemel fent Daag fijnen 
Beeft. 

6 Weederleg- 29 Ende de wite fp ſoo groot een betrouwen 
ginge bande ſtellen in defe bedechthept der Verborgen tegen: 
rede woordighept/ wel aen / Laet ons fien hoewel zy 
Diche yd: des Daer mede len ſelven decken „Ten eerften en ſül⸗ 
lichaems Jen zy niet een fpllabe voort-brenghen upt de 
ouwen Schyiftuere / waer door zp fauden magen bee 
genftrgderen Wijfen/dat Chriſtus onſienlyck zy: maer fp nez 
berfiectig, Men voor ſeker ende vaſt / dat geen verſtandich 

menſche hen en ſal tac laten te weten / dat het 

Fat, 28, zo 

oi tichaent Cheiſti niet anders mach in het Nacht⸗ 
mael ghegeven worden / dan gedecht onder den 

8* ſchyn des bꝛoodts. Maer dit ie het ſelve daer 
ban zytegen ans fEcijden / (aa verre iſt dat het 
faude magen hare grant-reden efen / Waer op 

3 fp fauden ſteunen. Ende als fp alſo klappen / ſo 
voꝛden fp bedwangen Chꝛiſto tweerlep Ticha⸗ 

mer te maken: Want nae haerghevoelen is het 
ſienlyck in den Den el / ende in Get Pachtmael 
dao? fonderlijche befchichinge onfienlijc, Daer 
hoewel dit overeen komt / dat kannen lichtelijc 
upt andere plaetfen der Schriftuere ende oock 
pt de getuygeniſſe Petri / lichtelyck oordeelen. 
Petrus ſeyt dat den Wemel moet Chriſtum hou⸗ 
den ofte Vaten/tot dar hp wederom kome. Defe 

mwenſchen leeren Dat hp ůvalle plactfen is / maer 
ſonder faꝛme. Sy ſeggen dat het onrecht is Dat 
de natuere des glorieuſen Lichaems ſoude der 

Actoj . 3. 21. 

Antwoort 
op be 1 npt: 
vlucht. 

Van de uytwendighe middelender falicheyt, 
conditie der ghentepnder natuere onderworpen 
opde. Maãer deſe antwoorde beengt met haet 
De raferie Derveti(dewelche re rechte allen Sod⸗ 
faligen grouwelick te)te weten /Dat Get lichaem 
Chꝛiſti 1 van ſyn Godtheydt verflanden; Ack 
en fegge niet dat fp alfao gevoelen: maer ift dat 
ander De gaven zyns geglogificeerden lichaems 
oock vervaert is / dat het onfienlijch zy / ende alle 
dinck verbulle / ſoo iſt openbaer/ dat de ſubſtan⸗ 
tic des lichaems wech ghenomen wordt / ende 
Dat daer geen onderſcheydt tuſſchen de Godde⸗ 
lijche ende menfchelijche natuere gelaten wat, 
Boven defen / iſt dat het lichaem C heifti foo mez 
nigerlepis / dat het in D'een plaetfe gefien wort / 
ende in D'ander anfienlije zp/Waer is Dan de na⸗ 
tueve des Lichaems / het welche zijn (cher mate 
heeft· waer fal oock de centgept zijn? Certuiliae 4 re rderiea” 
nus argumenteert veel beter/ als hp beflupt dat Gecsulitanos 
Cheiftugeen waerachtigh natuerisjch lichaem 
Gadde : dewyle de figuere daer van mm het Daz 
traivent deg Nachtmaels ons wordt voorghe⸗ 
ftelt tot eenen pantende feecherhept des geefter 
lycken levens: Want de figuere ofte teken ſou⸗ 
de valfch zijn/Ware het niet waerachtichlijc dat 
Daer door af ge beelt wort. Ende voorwaerChri⸗ 
ftus fpzack van zijn geglorificeert lichaem / dae ® 
bpfepde : Diet) ende taſt, wantcen gheeft en Srnend® 
beeft nach vleeſch nach beenen, Siet / Theiſtus &yzumizoock 
felve betupgt met fijnen mont/ dar hp waerach⸗ na de beers 
ligh Dleefch heeft / dat gevoelt ende gefien kau fuif. 
worden. Iſt datmen Defe Dingen wech neemt 
za en fal het nu niet meer pleefch zyn. Sp ſoec⸗ 
ken haer altyts te bedechen net de diſpenſatie / 
die zp ghefmeedt Gebben. Maer het gene dat 
Chꝛiſtus enckelyc vercondicht/dat Behaazé mp 
alfaa aen te nenten/ dat Het fander uptnemin 
bp ong plaetfe hebbe Dat hp vuil ſegghen. Dr 
bewyſt dat bp niet en ig een pdel ghefichte: am 6 Wederleg⸗ 
Dat hp in fijn vleeſch frenlijc is. Iſt datmẽ wech gunge geno- 

7 men baude neemt dat hp als een eyghenſchap der natuere befcbadbinge 

Duce. 4.396 

zyns Lichaems toe ſcheyft / falmen Dan niet nea baren 
meeten een nieuwe Befcheijbinge deg lichaems uebaeme, 
ſmeden? NQu / waer fp Hen wenden / haer gedich⸗ 
te diſpenſatie en heeft geen plaetfe bp Paulum Phil. zere 
Daer hyſeydt / dat wp den Dalichmaker upt den 
Genel verwachten/ de welcke onfe verachtelyc⸗ 
he lichaem ſal ſynen glozieufen Lichame gelijck 
maken, Want het en ts niet te verwachten Dat poes upse 
Wpfauden Chriſto ghelyck worden in De Dine bincht, * 
gen / die ſy zynen lichame toe dichten : ſoo dat 
Wpfouden een pegelije een anftentijchk ende on⸗ 
metelyck lichaem Gebben, Daer en fat aack nie: Ria ne 
mant faa lichtveerdigh gevonden worden / Dies men hanseni 
men defe ſoo groote ongefchickthepe ſoude ma⸗ angeſrhickt⸗ 
ken te ghelaoven, Sod en maeten zp dan den Herde 
glozieufen Lichame Chaiſti niet toe-ſcheyven / 
dat Get een gave heeft / Waer door het faude op 
eenen tijt in Beele plaetfen zyu / ende in geen fez 3 wan note 
ker plactfe begregen Worden, Int korte / ſy druckelucke 
moeten opentltych de WWeder-opftandinghe des dr 
Dleeſchs berfaken / oftetaclaten Dat Cheiſtus ceren, werce 
wet hemelſche eerlhyckheyt becleet zynde mieten ke een wacr- 
heeft het vleeſch af gelept/Demijle hpongin onſe Re dE 
bleefch ſal dier ſelber eerlyckheudt deelachtigh woe rep; zen, 
endearede-genaaten maken: Want de WDeder- 
opſtandinghe fat ang met hen ghemepn zyn. 
Want wat leert de gantſche Schaftwere hlacr- 
lycker / dan Dat Cheſſtus / gelijck hy anfe Waer 
achtigh vleeſch heeft aengenomen / Dae hp unt 
de Maghet gebogen werdt / ende in enfe Waer: 
achtigh vieẽſeh heeft geleden Dae Ip baar ong 
valdede/ alfaa oock weder op ſtaende / dat fel: Bl ij 
ve waerachtigh Vleeſch heeft wederam aengez 
namen/ ende ten Wemelop-gjeaert 4 Bs 

iti 



Cap. 17: Het IIII 

30 en is daer geen oorſaeck waerom Gp dz faude 
miſpryſen ofte Gbieden/tat dat hp in den hemel 
antfangen is/anders dan am dat Gp met en Wil 
apeenighe andere plactfe dan in den hemel ghe⸗ 

an Don dt an Ste 7 } 
Rett — dat het Chꝛiſto niet noodich en 
wort weder was daerom zijn plaetfe te veranderen, Dewijle 
tept : melee hy macht hadde om fijns dienſtknechts ooghen 
tie te fa fcherpfichtig te makẽ / dat fp tat mdẽ hen el fa 
— en B ikea EE — can — 
auto ge at fpfeggen dat Chriſtus is upt het gheſlo 
— graf Aen iriende dDooz gefloten deuren tar fijne 
bet defloten Difeipulen gekomen / dãt en diende ooc niet am 
graf 1 gero? haer dwalinge re beſchermen. * Want ghelyck 

—— Chaftus opt Water ginck / gelyc of heteen vaſt 
floten durẽ pavinent ge weeft hadde: aſſoo en ift geen Wan: 
tot ljnen Der iſt dat de hardichept deg graf fteens hem gez 
en, Weken heeft / om daer doopte gaen, Wocwel het 
bolcht tan iS Der Waerhept beter ghelyck / dat degrafſteen 
ba: Chaftus is door Cheiſti bevel wech genomen / ende ter: 
pda ftontals Thriſtus uptgegaen ig / wederom op 

ſyn plactfe gehammen. Ende in te komen / ale 
De deure gefloten fijn / en is niet doa? de vaſte 
materie der deure camen /maer daag fijn Godt⸗ 

Acto.7. 55 

Jdan. o.9 
EN ej Se 

nlt Sar go onvereng onder fine Difcipuien ſtont/ 
gantſchelyck daozeen wonderlycke wyſe / dae 

®utwoort De deuren geflaté wart, Dat fpupt Luca vooꝛt⸗ 
rent Ee brenghen / dat Chriſtus is haeftelijck verſwon⸗ 
viucht . Den ende vergaen upt de oogen der Diſcipulen / 

met de welche hu nae Emaus ginck / daten is 
hen met voorderlyc / maer het helpt ons. Want 
als hp wilde maken dat fp hen niet en ſagen / en 
is Gp niet anfienljck geworden / maer ig alleen: 
lek upt hare ooghen ghemeken. Bhelijck hp 
oock met hen gaende / niet een nieu aenſichte 
aen gedaen en heeft / om dat hp niet en faude bez 
kent worden / maer heeft (gelijck Lucas bez 
tupabt)hare pagen gehouden. Maer defe nen: 
fchen en veranderen Chriſtumniet alleenlyck / 

Weder⸗ LP DAE hn m de aerde woone / maer Willen oock 
feaginge be- Dat hp hen: (elven niet gelij en fp, Ant roete / als 
fes gedichte ſp aldus beufelen / hoewei fp niet ineen woordt 
fels geh en fegghen dat het lichaem Cheiſti een Geeſt ſy / 
ie — fa leeren fp dat nochtans ende gevent te kennen 
woojdicbept MEE Gele anmme-aopden zende en fn noch hier 
welck gee mede niet te vꝛeden / maer behteeden het aac met 
berte etn, Dingen die gantfchelijck cantrarte zijn: Daer 
flum ſmeet. WPT nootſakelijck balcht/ dat het tweederley zy. 

Mut,z4e 16. 

Boeck, Fok 2648 

Maerof wy hen ſchaon toe lieten datsm , Ein 
aan de onſienlycke tegenoazdighept clappen/ moets noot= 
foo en faude nochtans nach niet be wefen zijn / fakelicke de 
Dat hp fonder mare ig/ende anders faecken zp te — * bergeefs Cheiſtum onder het bzoatte beflupten, Witse 
Iſt dat het lichaem ECypiftt met can alamme diehren / de 
syn op eenen tht / fa en ſalhet niet gelaavelijch welcke djoo- weſe dat bet onder het baat m het Pachtmael Men dar bek 
berbozgenis, Hierom zjn fp bedwongen ghez nr onder Det 
weeft angefchichtelic te dichten / dat her Lichaem broot beflo- 
Chatt alonumeië, Maer wo hebben daoz va HPI 
fte ende klare ghetupgeniffe der Schziftuere bez 
wefen/Dat het ſic haem Chriſti feker plactfe ende 
mate heeft/ghelijck andere menfchen lichamen. 
Saven deſen / dat hp daag sijn opklimminge ten 
Hemel/ openbaer gemaeckt heeft/ dat hp net in 
alle plaetſen en is / maer dat hp d’ een plaetfe Uz 
laet / Als hp in een ander comt. Ende defe belof: 
te/ “ch ben met u tat De Valepndinghe der we⸗ 
velt toe / Enis miet van zijn lichaem te verftaen, 
Want ten cerften / dewjſe Daer van cen gedueri⸗ 
ge vereeninge geſproken Waat / ſo en fauden die 
wet cannen blyven / ten Ware dat Chriſtus aac redenen we- 
bupten het gebrupck deg achtmaelg lichame: — 
lick in ong woonde, Ende dacramen hebben fp Mat · 25. 
geen oozfafie am fa bitterlijck van de Waarden 1. 
Des Nachtuigels te kjven/opdatspCheifkum = 
int j2achtmael ander het broot beffupten, Cen 
anderen bewyſt her vervolgt der woorden / dat 
Chꝛriſtus u die belofte geenſins van de teghen⸗ 
woordichent ſyns vieeſchs en ſpreeckt / maer dat 
hp ſhuen Oifcipulen onverwinſycke Gulpe bez 
looft / door de welcke hyſe tegen allen aenloop 
des dunvels ende der werelt beſchermt ende bez 
waert. Want dewyle hp heneen waer ampt bez 
beelt / ſa verſterckt hyſe n et Get betro uwen fyn⸗ 
Der tegenwoordicheyt / op dat ſpt niet en vree⸗ 
fen te aengaen afte vertfaechdelijc te bedienen $ 
gelck of hy tilde feggen / Dat hen zyn anverz 
winnelycke hulpe niẽt en fal webzeken. Waert 
Dat deſe menfchen niet en wilden alle dingẽ vers 
werren / fauden 5p niet behooren de wyſe Der tez 
genwaozdichepr te onderfchepden? Ende voor⸗ 
Waer fonamuge hebben liever met graate ſchan⸗ 
de haer onwerenthepdt te openbaren / daneen 
Wepnich Ban haer dwalinge afte wijchen, Ick 
en ſpreke niet ban de Papiſten / der welcher lee: 
te berdzagelicker/ofte munermers cierlycker is: 
maer (ommige wo2den alfa dao? ſtrytgierichept 

Wet 1. argus 
went ban be 
befchermerg 
der aloms 
hept wordt 
met becfchegt 
den bewijfs 

EN 

tche crarht hem felgen eenen weeh maken, faa | gedzeven/dar zy (eggen/ dat bet lichaem Chzijti paer twseee 
alamme is / daer ſyn Godhept is / van de welcke * — 
Get nieten can verſchepden worden / am Dat Die meprrebap 
twee natueren in Chriſto bereenicht zijn. Maer beeft met bet. 
dat is / gelijck of daor defe berceninge een dinck — In 
gemaect worde / dat noch Bodnach menfcheen Severus. 
ware, Dit heeft wel Eutyches / en daer na Der- 
vetimepninge geweeft. Naer uptde Schꝛrif⸗ 
tuere berftaen Wp claerlic / dat de eenige perfaan 
Cheiſti / alſa is npt twee natueren?dat nochtans 
een pegelijcke natuere haer epgenfchap onghe⸗ 
fchent behout. Sp fullen hen (chamen te verja: 
ken/ dat Cutpches is te rechte verdoemt ghe⸗ 
Weeft : Maer het is Wander Dat zp nieten acnz 
merchen wat de oorſake ſynder berdoeminghe 
zy / te weten / dat hp hetanderfchept dat tuſſchẽ 
de perſoonen is / wech nemende / ende de eenhept 
des perſoons vooꝛwendende / vã God eenẽ men⸗ 
ſche / en wederom van den menſche Bodt maec⸗ 
te, Daeram / wat grooter uptſinnichent iſt/ 
dat sp liever Den Wemel met de aerde vermen⸗ 
gen / Dan dat 3p Get lichaem Cheiſti niet en fau: —— 
den upt den Henel trecken? * Mant dat 3p LOE ‚ot de henis- - 
hare beſcherminghe deſe ghetupgeniffen voort⸗ ge fchufture, 
brengen: Niemant is opgevaren tat den gemeld Joa-3,13e 

anders 



Cap.17. 
anders Dan bie upt den Memel neder gekomen 
is / de Saone deg menfchen die in Den Demel is. 
Item / de Sane die in den ſchoot des Daders is/ 
Die heeft het ong verklaert / Daer in toonen zy 
oatk haer onverſtant / Bat zy de gemeynſchap 
ter epghenfchappen verachten / de welche niet 
te vergeefs en 18 voorthden van De heplige Das 
ders gevonden. Poorwaer alg Paulus fepdt/ 
Dat de Heere dereerlijchhepdt geerupft is / ſoo en 
mepnt jp daer mede niet dat Clziftus pet gele 
den Geeft in fifit Godheyt: maer Dat hy / die ber: 
acht eude verfmaedt in Get Pleefchleedt / oock 
Godtende de Heere der eerlycheyt was. Op defe 
miĳjfe was oock de Sone deg menfchen in den 
Deimel:te weten/om dat de ſelve Clyziftug/die na 
het vleefch de Sane des menfchen was / ende op 
per aerde waande / dock Godt was in den Her 
wel. Aſſoo wordt te dier ſelver plaetfe oock gez 
ſeyt / nae zn Godthept/dat hp is neder gedaelt: 
niet dat zyn Sodhept den Hemel verlaten heeft/ 

am Baer ſelven in het lichaem te beflupten: maer 

om dat ʒy hoewel zp alle dinck Vervuilde / noch⸗ 
tang in De menfchelgekhept€heifti/ltehamelte/ 
dat is / natuerlyck ende op eenige anuptfprehez 

Be genmepnr (che wijfe\voonde. Daer is een anderfchepdt 

fchap Der £P gewoonck in deſcholen gebzupekt / het welc⸗ 
Bs Ke ick mp niet en fchame te verhalen / te weten 
ban den bez Dit £ Hoewel de gantfche Chriſtus alomme is / 
ches foo enis nochtans al wat in hem is / niet al⸗ 
e Onume, Ende och of de Schaal-leeraers (ele 
genomen. de kracht defer vreden wel aengemercht hadden ; 
Fte (dat Maut aiſoo hadde men mogen dat dwaſe gez 
wasrach ee dicheſei van de vieeſchelycke tegen\uaa2dichept 
ber School- Theiſti verhinderen. Soo dan / dewyle onft 

teeracrg/ Die DidDdelaer geheel lane is / faa is hy altijdte 
Daer (°88En’ by de zijne / enden Bet Pachtmael bewyſt Gp 
te ehuftus hem felven op fanderljche Wijfe tegen woszdich 
oberalso/ fezjnef/ nochtans alſoo / dat hy gheheel daer 
Peeatatin të / maer niet al watin hemig : Want (ge: 

Evuftois. ich ghefepdtis) aengaende zjn vleeſch / is hp 
in den Hemel / tot dat hp ten oordele ſal verſchy⸗ 

Jean. 1. 18. 

1. Cor · . 8e 

——— die geen tegenwoordicheydt des I egene — 

— Dleerchs Than in het Nachtmaelen verſtaen / 

plesfcheliche fen zy Dat het in het broot zp / Die Dwalen ſeer. 

bigbepo: ber YDant alfaa wordt van hen De berborgen 
werc⸗ 

Papiilen/en kinge deg Geeſts uptgeflaten / doop de welche 
ber generDie Chaſtus met ons vereenicht wordt. Spen 

keda mepnen niet dat Chriſtus ons tegen waordigh 
Ee ver Ís/tenspdathutot ons neder Dale: gelijc of wp 

broot (eagen meteven mel zjn tegenwoordicheyt en Gadden/ 
temen Die (oa hyons tot hem opvoert, Sa is dan het ge⸗ 

eet ie fchil alleen tje Dan de Wife der tegen woordichz: 
flett de Want fp ſtellen Cheiſtum in Get bzaat/ ende wy 
rrd achtent ongeoopioftbatnen — — 

tretkt. De Lefers mogent oordeelen wele rech⸗ 

Ba eeen {tr welt fferinge ophoude / dat Chꝛiſtu⸗ achte 

ke BEIEDIEDE ael gefkaoten wort fo hp nietander het broot 
bopgene bets bedect ende verborgen ents, Want detuijle deſe 

eenigwgbe verborgentheyt hemelfcij is / (aa en ift niet naa: 
Dee SPNG digh Ehziftum neder op Der aerde te trecken / op 

dat hp met ong vereenicht zy. 
dat 32 

we er wyſe der tegenwoordigheydt / ſoo en fal ick mp 
wort bewer niet ſchamen te bekennen / dat deſe verborgent⸗ 
gen caloo pent fo hooge is / dat zp nach door mijn vernuft 
mat be wite berſtaen / noch door niyne Woorden verkslaerten 
pekent woz kan worden: ende op Dat ich Klaerlijcher ſpreke / 
En ' ie bevinde Get beter dan ict kan verſtaen. Daer 
Bin. ant eme ick annet langer dif — 

heyt Gade aen / in de welche ic mach 2ee 
ruſten. Wp fept dat zijn vleeſch is mijnder zielen 
ſpyſe / ende zijn bloet eenen dranck, Met ſulcke 

Van de uytwendighe middelender ſalicheyt, N 

| 

Doayt iſt dat pemant mp vraecht ban de | 33 

voedtſel late ick hem mijn ziele voeden. Fn zijn 
heyligh Machtmael gebiet homp / ander de tez 
kenen deg boots ende wyns / ſijn lighaem ende 
bloet te eten ende drincken: ic achte fander twijz 
fel dat Gp't waerachtighlck geeft/ende Gat icht „, onges 
waerachtigljck antfange. Fe verworpe de An: ijumne din- 
gefchicte Dinge alleen lyẽ / die ſchynen der hemel⸗ aen winermt 
ſcher Majeſtept Chꝛiſti niet te betamen / ofte verworpen. 
van de Waerbept fijnder menſchelycker natuere | 
vreemde tefijne : Want fulcke dingen moeten quce.z426s | 
tegen Gods waagt ſtryden: het welche leert dat 
Chꝛiſtus alfa is in de eerlycheyt deg Hemelſchen 
rcr ontfangen/dat hy niet meer in De werelt en 
ig te foechensende ſcheyft daer · en· tuſſchen ſijn⸗ 
der menſchelycker natuere tae / al wat eenen 
waerachtigen menſche eygentlhe tae kamt, En 
de Diten moet niet Vreemde noch tegen reden 
ſchynen: Want gelck het gantfche riche Chri⸗ 
ſti geeftelijck is / alſoo en moetmen aack al wat | 
bp met fijn GBemepnte daet / niet na de Wijfe Dez 
fer werelt verſtaen. Ofte op dat ick Auguftint 
woorden gebrupche:Defe verbozgenthept wart 
Wel van menfchen gehandelt/maer dao, Godt⸗ | 
delycke wife: Sywoet Wel op der aerde gehan: Irenzus | 
delt/maer door Pemelfche Wijfe, Dit ik ſegge lib.4. c. 34. 
ich)de tegen\maagdighept des lichaems Die het 
Sacrament epfcht / de welche Daer met fo groo⸗ 
te kracht verſt hijnt / dat zp niet alleenlijck anfe 
herten een ontwöfelijck betrauwen deg eeuwi⸗ 
gen levens aenbrenght / maer ons oock van de 
onfterffelGchhepde onfes vleeſchs verſeeckert. 
Want het wozt nu van ſijn onſterffelyck vleeſch 
levendigh/ende eenighſins fijnder onfterffelijc: » rt 
heyt deelachtig gemaeckt De gene Die daag haer manieren 
enmatige wijfen Ban ſpreken hooger gedreven van fpzeken 
worden / Die en Doen niet anderg Dan dat zp De ban onfen 
eenvoudige ende klare waerbepdt Doo? haer be at zo nuts 
Wimpelingen verdupfteren. Iſt dat pemande recepten. 
nach niet genoegh gedaen en is / die overdencke 
Gieveen Wepnigh met mp / dat Wp nu van een mog tghe⸗ 
Sacrament ſpzeken / ende dat al Wat in het Sa⸗ loobe gentee 
crament ig / het geloove aengaet. Ende het gez jen DE uiet 
loove voeden Wpalfaa wel met defe deelachtig⸗ Eppfrume 
heyt deg lighaenis Cheiſti / die wp verhaelt heb⸗ 
Ben / algde gene Die Cheiſtum upt den Hemel Maer be 
trecken, Wier-en-tuffchen belijde ick bzpelijch/ Ben EDE re 
dat ick De vermengingge des Vleeſchs Chziftt fropingen 
met anfe Ziele / ofte de mftortinge die zpleeren/ bau den 
gantfchelijck verwoype ; Want Get is ons gez Warriis 
noegh / dat Clgziftus baar de fubftantie DNS moeten we” 
vleeſchs anfe fielen levendig maect/ja fijnepgen verwerpen, 
leven in ons ſtort / hoewel het Dieefch Cheiſti | 
ſelve in ons niet en kamt. Boven defen is De tes Mom,ra,ze 
gel en overeencominge des gelaof s (na de welcz 
ke Paulus gebiet alte uptlegginge te fchicken)in * 1. Joa.4.2. 
befen deele onder twijfel opentlje op onfe side. derij 
De gene Die tegen fuiche klare waerbept ſprekẽ oe zjn baoz 
die magen fien nae watregel des geloofs zy hen geneit bie 
fchicken, “Sa wie niet ent belijt dat Jeſus Thri⸗ Re ftdanr 
ſtũs in het vleeſch gecomen ig/Dieen ig vpt Bod se pebaozen 
niet, Ende defe mienfchen berooven Chriſtum cot het bepli, 
van zijn vleeſch / hoewel zp dat verfaken/ ofte — — 
niet en aenmercken. als oh ois 

*Dat felve moetmen oock aazdeelen BANDE ons fuier 
gemeynſchap / dewelcke zp niet en bekennen/ten Beef, aci 

zp dar zp Het dleeſch Thriſti ander Ger beoodt in: Perer noen 
ficken. Maer wp doen den heplighen Geeſte te pescracen 
graat onrecht / ift dat wp nier eñ gelooven Dat de dingen die 
het daa? fijn onbegedpelgehe kracht geſchiedt / er paneer 
dat wp met het vieeſch ende Bloedt Chziftige: anfanderpss 
mepnfchap hebbẽ. Ja hadde de kracht deſer Bers oufe gemeês 
bozgenthepr/ gelijck zp van ang geleert wordt / (chan met 
ende aver bier handert jaren det ouder Be mep ende dg bi 
te bekent was / nae gaet weerdighepdt overlept coz, 

gheweeſt / 



J Cap. 17. 

mede te veede te zyne / eñ veele ſchandelicke dwar: 
lingen hadden verhindert gewweeft/upt De welcke 
— twiſten ontſteken zyn / met de Welt: 

de e PG - » * * 

tjde/ ellendichuck geguelt it: dewÿle curieuſe 
menſchen die hyperboliſche ende onmatige mite: 
Der tegen woordi hepdt epfchen/ die de Scharf: 
ture napt geleert en heeft „nde de wijle fp ban 
eer fabe/ die fp dwaſelyck ende lichtveerdighlick 
gedicht hebben / ſoo Beroerlick ſtryden / gelijck of 
het begin eude het eynde Der Gobfalichept in de⸗ 
fe influptinahe des ichaems Chziftt onder het 
broot / gelegen ware, det betaemde voorneme⸗ 
lick Dat Wp wiſten hoe het lichaem Cheiſti 
d weln eenmael boog ons gegeven is onſe woet / 
eñ hoe Wp fijns uptgeftozien bloets deelachtig 
worden : want dit is den gantſchen Chriſtum 
Befstten/ap dat wy alle fine goeden gebruycken. 
Maer uu laten fp deſe dingen varen / in de welc 
ke ſoo veel gelegen was / ja deſe dingen worden 
veracht / ende by na begzaven/ ende men heeft in 
deſe dorre v2age alleen een goet behagen / te we⸗ 
ten / hoe Get lichaem Chꝛriſti onder het broot / ofte 

Seleke / Onder Den (chin deg broots verborgen zp. Ap 
is't vate ſeggen valfchelick / dat alleher gene Dat wp van 
geeftelick eñ De geefteliche etinge des lichaems Cheiſtideeren / 
Nr. is tegen De warachtige ende weſentlicke etinge/ 
tansfooen elek (p ſpreecken: want wp fien alleen op de 
tactfe daer: Wyiſe / dewelke bp hen bleefchelick is / als ſy Chri⸗ 
om niet da⸗ 

te voortiden ende oock te onſen 

MNet HIE. Boeck. 
gheweeſt / ſoo haddet gensegh geweeſt om Daer ¶ woorden ſtriden opentlick daer tegen / daer bp 

Fol. 265. 

fept : Soa Wie mijn bleefch eet / ende mijn bloet Lear-s-so. 
drinckt / die blnft in mpzende ick in hem. Sp ſeg⸗ Det — 
‚gen dat daer niet ghehandeit en Wordt ban tet mar et pers 
Sacramentelick eten: Get welcke ick bekenne / minge van 
ſoo verre fp niet altijrs over den ſelven ſteen en dat monde⸗ 
ſtruyckelen / te weten/ dat het vieeſch Cheiſti Hek eren. 
mach ſonder eenige vrucht ghegeten worden. 
Ick wilde el van hen weten / hoe langhe ſy 
het vleeſch Chriſti behouden / als ſyt ghegeten 
hebben. Hier en ſullen ſp / na mijn verſtant / gee⸗ 
nen uptganck vinden. Maer ſy ſeggen dat de gets. Ce⸗ 
trouwe ende waerheyt Gods niet en kan doa? genſpreken. 
de ondanchbaerhept der menfchen pet verkort 
ofte vermindert \ozden. Ick bekenne dat voor⸗ 
Waer/ende fegge dat de kracht der verborghent⸗ 
bept ongefchent blijft; hae wel de goddeſoeſe die 
ſoecken teníict te maken: Maer Get is nochtans 
een ander dinck / voor gheftelt te orden / dan 
ontfangen te worden. Cheiſtus geeft eenen pez 
gelijcken defe geeftelicke ſphſe / ende ſchenckt hen 
defen geeſtelichen dDanck : maer ſommighe ont= 
fangent met grooter Begeerte / ende fonamiahe 
verworpent met groote hoovbeerdigheyt. Sullen 
Defe fpuyfte erde drauck haer nature verliefen/ om 
dat fp ban velen betwozpen orden 4 Enſe te⸗ pet 3 ree 
genfirijders fulien ſegghen / dat haer gheboelen gentpecher:. 
door deſe gelijcheniffe geholpen wort / te meten / 
dat het vleeſch Chriſti / hae mel het bp de ongez 
faovighe noch reucke noch ſmaecke en Geeft / 

delick ende 
warachtigh 
te zijn Wañt 
De vrage eu 4 
18 niet/af ln 18, 
Dat waere 
booz ons gez vrucht aen roeren / dewelcke de geloovige upr het 
cruocichde 
Jichaem 
Dhꝛriſti ont: 
fanghen 
(want dat is 
bunten ſwa⸗ 
righepbt) 
masrop wat 
ijje. 

ftum in bet bzaot beflupten + ende by ons is ſy nochtans niet te min Cheiſti vleeſch is. Maer 
gheeſtelick / om datde verborghen kraght des ick ſegge dat het nieten kan ſonder De ſmaecke 
Geeft / de bant onfer vereeninge met Chriſto des Gheloofs ghegheten worden: ofte (is het 

Haer ander tegenwoypinge en is oockniet dat pemande De woorden Auguſtini moer bez 
waerachtigher / te weten / dat wp alleenlick de | hagen) ick ſegghe dat De menſchen niet meer 

upt Get Pacrament en balen / dan fp in Get vat 
eten des vleeſchs Chzifti hebben. Want wp des geloofs verfamelen. Aldus en wordt het 
hebben boven geſendt / dat Chriſtus ſelve de ma | Sacrament niet verkort / jae fijn waerbept enz 
terie des Nachtmaels is: ende dat de bucht | de Bracht blijft ongheſchent / al is het dat de 
daer upt komt / dat Wp dao? de offerhande fijns goddelooſe van fijn deelachtigheydt pdel wegh 
doors van fanden verloft/ende dooe fin Blatt gez | gaen. Iſt dat fp wederom ſegghen / dat dez 
Waffen; ende door fijn weder opffandingt tot de : fe Woorden : Dit is mijn lichaem/ verkort wor⸗ per, des 
hope des Hemelfchen levens op gheheven wor⸗ | den / alfmen fept dat de godloofe niet anders geufpzeken. 
Den. Maer dat dwaſe acdichtfel/Daer var Hom: | Dan verganckelick bzoot en eten: hier op is 
bardus de autbheur is / heeft haer. verftant ver: « licht te ant woorden / dat Bodt niet en wil bee 
eert / dewijle fp mepnen dat het eten des vlees 

Lib.4. Diſt.s. Chꝛiſti / een Sacramentis. Want hp ſpreeckt 
kent worden warachtigh te zijne Door die ont⸗ 
fanginge / daer mede hem de Godlooſe ont fan 

aldus : Bet Sacrament fonder de ſake / is de ge- gen / maer doop de ſtantvaſtigheyt ſynder goet 
Daente deg beoots ende mijns: Get Sacrament 
met de fake, is het vleeſch ende bloet Chifti: de 
faeche fonder het Sacrament is fjn gheeſtelick 
bleefch. Item een weynigh daer na: De ſake 
Die Daer in berbaet ende bedupt wordt / is het ep: 
gen vleeſch Cheiſti: de ſake bedupt ende niet ber: 
vaet / is het geeftelick lichaem. Dat hpeen onz 
derſchent maecht tuffchen het vleefch Chꝛiſti / 
ende de kracht die het heeft om te voeden / daer in 
gevaele ick met hem : maer dat ho dicht dat Get 

bept/als bp berept ig Den onweerdigen te geben! 
jae herr mildelick aenbiet dat ſy verworpen. En⸗ 
de Dit is de gheheelheyt des Sacraments / dez 
welcke de gãntſche werelt niet en kan ſchenden / 
te weten / dat het vleeſch Ende bloet Cheriſti alſoo 
waerachtighlick den onweerdighen als den 
uptverkdrenen gheloovighen Gods ghegheven 
wordt : nochtans is het dock mede waerachtig / 
ghelckhet regen · water op eenen harden ſteen 
vallende / af LIoept / om Dat het niet en kan daer 

Wederleg⸗ 
ginge van de 
balfche uptz 

een Sacrament ig / ſelfs alst ander het broot be⸗ in komen / dat alſoo aock de goddelaafe door 
floten is / dat is een onwerdragelicke dwalinghe haer hardighepdt de ahenade Gods verſtooten / 
Wier upt ís een valſche bedundiughe der geefte: ‚ dat fp nieten kan in hen wercken. Woven dez 
licker etinge gekomen: dewyleſy gemepnt heb- ſen en kan Chriſtus niet meer fander geloove 

tegginge der Ben/dat aach De goddelooſe erde boofe menſchen 
Scgool-les Bet lichaem Cheiſti aten / of maock fchaon feer 
races, welke poeemde Daer van aren. Maer Cheiſti vleefch 
moneticke ſelve is in de verborgentheyt des Pachtmaeis 
ende viene alſoo wel een geeftelich dinck / als De eeuwighe 
fbeicke  falighepdt. Waer upt wy verſtaen / dat alle 
srnsedes de geene die den Sheeſt Cijifti nieten hebben / 
Evzifti. niet meeer en kannen het vleeſch Cheiſti eten / dan 

Wijn drincken daer in geen ſmake en is. _Chzi- 
ſtus Wort Boorwaer Veel te onweerdighlick ver 
ſcheurt / als fijn daor ende krachteloos lichaem 
den ongelaobiahen ghegheven Woet / ende ſyne 

upt fpzupren.: Dat fp bragen hoe Chriſtus kan 
den ſommighen tot verghevinge komen/ ten genfprenen. 
zp dat (p hem onweerdighlick ontfangen) dat 
is veel te kranck:want Wp en lefen nergens dat 
de menfthen de doodt op hen Galen / Chriſtum 

aengenomen worden / dan een zaet in het vyer 
Pet 5. Tea 

onweerdighlick ontfangende / maer eer verwor⸗ 

pende · Dock en helpt hen Die parabel niet mt «zee 

daer Cheriſtus fept ‚dat bet zaet des Godlicken 
aanfpachen. 

woorts onder de doornen op waſt / ende Daer na Matt. rs. 7. 

verfticht ende verdorven moer. Pant Chriſtus 
leert Daer wat kracht een hi eñ —“ 

e qe 



Cap. 17. 
geloove heeft / het welcke onfe tegenſtryders niet 
en meynen nocdig te zijne! am het vleeſch Chei⸗b 
fti te eten / ende fijn bloet te drincken / dewhle fp 
Judam in defen Deele Jetro gelijck maken. Ta 
haer dwalinge wort cer in Die ſelve parabel Wez 
Derlept / daer Chziftus fept / dat her een zaet op 
den wegh valt / eñ het ander op de ſteenen / eñ dat 
nach d'een nach D'ander wortelen en ghekryyght · 
Maer pt volght / dat der ongelovigen hardig⸗ 
heyt Chziftum verhindert / dat hp niet en kan in 
en komen, Soo wie begeert dat onfe faliahept 
oor Get 19. Nachtmael geholpen worde / Die en 

ſal niet bequamers vinden / dan dat de geloovige 
tot Chriſtuͤm den Sone Gods / die de rechte fon⸗ 
teyne is / geleyt worden / om daer upt Her leben 
te halen. De weerdigheyt des Nachtmaels 

Matt.13.5. 

Van de uytwendighe middelen der faligheyt, 
dere die het Manna aten / Gode behaeght heb? 

ent. Waerom? Om dat fp die fienliche ſpyſe 
geeſtelick verſtonden / geeſtelick hongerden / gee⸗ 
ſtelick ſmaeckten / op dat fp geeſtelick daer van 
berfaet worden. Want wp Gebben oock hupden 
fienliclte ſphſe ontfangen : maer het Sacrament 
ig cen ander dinck Dan de kraght des Sacra⸗ 
mentg, Ende weynig Daer na : Dacrom/fo wie 
în Cheiſto niet en blnft/ ende in wien Chriſtus 
niet en blft/ fonder twijfel die en eet het vleeſch 
Chꝛiſti / noch en drinckt ſyn blaet niet geeftelick/ 
alift ſchoon dat hp het teken des lichaems ende 
bloets Cheiſti ſienllek ende bleefchelick met de 
tanden byt. Bier hoozen wy wederom dat her 
fienlich teecken wort tegen de geeftelichte etinghe 

Woet hooge genoegh gepzeſen / als wy weten dat 
het cen behulpfel ig / waer dao? wy in het lig⸗ 
haem Cheiſti geplant worden / ofte in hem ghe⸗ 
plant zijnde / meer ende meer aen hem waſſen / 
tat dat Gp ons met hem im het Hemelſche leven 
bereenige. Syſegghen: Waert dat fp des lig⸗ 
haems ende bloets Cheriſti niet Deelachtigh en 
aren, foo en haddenfe Paulus niet moeten des 
lichaems ende bloets Cheiſti ſchuldigh maken. 
Maer ick antwoorde / Dat fp niet ſchuldigh ghe⸗ 
maeckt en worden om dat 3p’t gegeten hebben / 
maer alleenlick om dat zp de verborghentheydt 
onthbeplight hebben / ben pant der hepliger vers 
geninge met Godt vertredende / welcken fp bez 
hoorden met eerbiedinge te ontfangen. 

Roet B. tegen: 34, Booet/ dewnle de heylige Auguſtinus boor: 

Elen Die nemelick onder de oude (cljzij vers Dit hooftftuck 
bracge upe der leere beveſtight heeft / dat de Sacramenten 
uauitwie / niet vermindert en worden / noch de genade Die 
dien balfedE ſy af beeiden / niet te niete gemacht en wort door 
hek na Be de ongeloobiatept afte boef Ghendt der menfchen : 

Det. tegen: 
jpgcken. 

102,11,29, 

ben / Dat DP Ei 4 k 

paer owalns foo fal Get vorderlick zijn Klaerlik upt fijne woor⸗ 
ge soe-ftont. Den te bewijſen / hoe onwyſſelick ende berheerde: 

tick die menſchen fijn getupgeniſſe miſbruycken / 
die het lichaem Ehpifti den honden Loor ‘mogpen 
om te eten. Na haer gevoelen ig de Sacramen⸗ 
telicke etinghe / maer doo? de Godloofe Het lig: 
haem ende bloedt Cheiſti / fonder de kraght des 
Geeſts ofte eenige vrucht der genade ontfangen. 
Maer Vuguftinus hierenteghen wiſſelick die 
woorden overleggende: So wie mijn vleeſch ect/ 
ende mijn bloet driuckt / Die en fal in Der eeuwige 
Gept niet ſterven · Te weten(fept hy) die de tragt 
deg Sacraments / eñ niet alleenlick het frenlicke 
Sacrament: ende dat niet uytwendiglick / maer 
inwendiglick: die het metter herten eet / ende niet 
met de tanden Bt. Waer upt hp ten eynde bez 
{lupt/ dat het Sacrament defer ſake / dat is / der 
eenighept des lichaems ende bloets Cheiſti / in 
Get Hachtmael des Heeren voorgeſtelt wort / den 
ſommigen tot fet leven / ende Den anderen tot het 
verderf: maer Dat de fake felbe/ die Dooz het Sa⸗ 
erament bedupt wort / allen die deelachtigh wor⸗ 
den / tot Get leven / ende niemande tot het verderf 

Derklaringe voorgeſtelt wort · Op dat hier niemant en ſegge baie fou: dat be bedupde fake niet en is het lichaem Chei⸗ 
nie fti/ maer de genade des Geeſts / die ban het ligz 

haem mach verfchepden Warden : foo wort defe 
haer wptolucht wech genomen door deſe woor⸗ 
Den fienlick , ende onfienlick : want onder het 
wooꝛt fienlick „en kan het lichaem Cheiſti niet 
vervaet worden. Maer upt volght / dat De onge⸗ 
loovige alleenlick des ſienlicken teeckens deel⸗ 

save ghe⸗ achtich worden · Eñ op dat de twyfelinge te bez 
tun senifjen ter wegh genomen worde / ſoo beeft hp / geſeyt 
pes (elden Fe hebbende Dat Dit broodt des inwendighen men, 
oe eik (ches honger foecht / terftont daer na gefept dat 
Lette Moſes en Aaron / ende Phinees / ende Leele ans 
WL GU, 2e lie 

Joan.6. 50. 
Homil in lo» 

an.26. 

geftelt. Waer doog deſe dwalinge wederlepdt 
Wozt/te weten / dat het onſienlicke lichacm Chri⸗ 
ſti / Sacramentelick / warachtelick gegeten wort / 
hoe mel het niet geeſtelick gegeten en wort. Wp 
hooren oock dat hp den onbepligen ende onrey⸗ 
nen niet meer toe en ſchrijft / dan dat fp het fien: 
licheteken eten, Wier upt komt zijn oort / 
Dd’ welch feer gemepn is / te weten / dat de ande? 
re Difcipulen ghegheten Gebben Get bzoodt/ zomin tee 
dwelk de Meere Was maer dat Judas het boat enso. 
des Beeren gegeten heeft: Waer dao? hp de onz 
geloobighe klaerlick ban de deelachtighept des 
lichaems ende bloets npt flupt Wier toe Dient het 
oock dat hp op een ander plaetfe fept: Wat verz 
wondert ghy u dat Jude is het bꝛoodt Cheiſti zomiu.r. 
gegeven / door bet welche hy foude den Dupvel z.Lozerze7e 
gvergegeven worden: Detoijle op daerentegen 
fiet dat Paulo ig een Engel des dupvels gege⸗ 
ven / Dao? den welcken hp foude voſ maeckt wor⸗ 
den ín Chꝛiſto? Bp fept wel op cen plaetſe / dat 
het bzoodt des Nachtmaels ig oock dien het lig⸗ 
haem Chꝛiſti geweeſt (tot de welcke Paulus (epz 
de : Soo wie het onweerdighlick eet die cet ende . 
drinckt hem ſelben Get oogdeel : ende datmen niet pz. —B 
en moet ſeggen dat fp niet ontfangen en Gebben/ 
om dat ft qualick ontfangen hebben, Maer hae 
Dit te verſtaen zy / dat verklaert hp op cen ander 

plaetſe opentlicker Want ſonderiick voor geno⸗ 
men hebbende te beſchrven / hoe de booſt ende ate var 
verwoꝛpene / Die Bet gheloove Chriſti met den e 
mont belijden / ende met De wercken verſaken / Chzuitu,ctene 
„het lichaem Cheiſti eten(ende dat tegen (ommige 
menfchen mepainge / die mepnden dat de ſulcke 
níet alleenlick het Sacrament/maer aach bet lig: 
haem ſelve aten.) Maer men moet (fept hp) niet 
mepnen/ dat ſy het lichaem Chꝛiſti eten/ Deijle 
zp niet en zyn onder de leden Cheiſti te rekenen. 
Want op dat ick andere dingen verſwiyge / zy 
en kannen niet te ſamen Chꝛeiſti eden / ende een: 
„der hoeren leden zijn: Fn korte / als de Deere (ent: gaan. 6.295 
Doo Wie mijn vleeſch eet / ende mijn bloedt 
drinckt / die blijft in my / ende ich in hem / fo geeft 
he te kennen wat het zp) Get lichaem Cheiſti 
niet Sacramentelich / maer \waerachtighlick 
eten ; want Dat is in Chriſto blhven / op dat 
Cheiſtus in hem blijve. Want hp fept/ dat gelijk 
of bp wilde (eggen: Soo Wie in mp niet en blDft/ 
ende ín welcken ick niet en blijve, die en moet 
niet feggen noch mepnen dat hp mijn vleeſch cet 
efte mijn bloet drꝛinckt. Taet de Leſers aenmerc⸗ ae meren, 
fen dat hp deft twee teghen malkanderen felt / Sacramen⸗ 
te weten / Sacramentelick ende waerachtighliek t EADE 
Bet lichaem Cheiſti eten ende Daer en fal afjcen rus, 
tmyfelinghe meer weſen· Dit ſelve beveſtight 
fp oack hlaerlick met deſe woorden:: En ilt 
niet uwen mont / maer uwe herte berepden: 
want hier toe ig ons het Nachtmael bevo⸗ 
len. Siet) wy ghelooven in Cheiſtum / als 
op hem door Let gheloove kl 

k u 

Poratift, 

L'b, de civi, 
Dei 2 1cap 25g 

1Coz.1 1,29. 

Woede gods 

” 



Eap. 17. 
Wy weten wrat wy in het ontfanghen dencken 
wy ontfangen cen klepu beet ken / eude worden in 

Hét ir. Boeck. 

| 
| 

Fol.266. 
tt noch weſentlick lichgem Cheittiniet wa 

acramentelicketen / en eten / die het alleen 
het herte ver ſaet: foo en worden wy dan met ge⸗ | Een —— — — — 

worden : ende Dat De getrouwigheyt er de ſcher⸗ vᷣded doo het ghene Dat wy ſien / maer booe B 
gene dat wp gelooven · Hier bedupt hu odek Het 
gene Dat de got looſe eten / op het frenhekie teec⸗ 
ken / ende leert dat Cheiſtus niet outfanghen en 
wordt anders dan Doo, het geloove Wifoo leert 
hp oock op een ander plaetſe nlaerlick / dat beyde 
de goede ende-boofe der -teechenen deelachtigh 
wogden / ende (lupt de boofe upt van het Waer: 
achtigh eten des vieeſchs Cheiſti. Want Waert 

Eontra. Fau- 
Alum lib.13. 
eap· 16 · 

da 3p De ſaecke ſelve ontfingen / ſor en ſoude hy 
gantſchelyck dat niet verſweghen hebber) de⸗ 
wijle het tot De ſaecke ſeer wel diende. 
ander plaetſe van de etinge des lichaems Chi 

bp aldus : Het Lichaem ende Boet Cheiſti 
eenen pegelijcken tot leben weſen / iff dat het gez 
ne dat in Get Sacrament fienlick ontfanghen 
wordt / der waerheyt gheeſtelick ghegheten / 
ende geeſtelyck gedroncken wort. 

Serm.2.de 
verb. Apoft. 

Op ten 

35 Ws wp bit weten / ſo fullen Wp oock 

Bept Der beloften Gods / daerem niet té ſwacker 
en wordt / Die niet en laet upt den Bemel te ves 
geren / hoc wel De ſteen en erde fteen-rotzende 
vochtigheyt des regens niet in er NEEN, … 

lichte⸗Dan de ge⸗ 
| Eck van De vleeſchelike aenbiddinge afgetrocken mepnf:bap 
| ®ozden/Deweiche fommige door verkeerde lichts ofte nuttige 
beerdighept in t B acrament opgerecht hebben/ Bacon roede 
ém bat zp bp ben felben aldus overlepden : Iſt aembiddinge. 
pat het lichacm Lhyifti-bacr is / (oo is dan oock — 5 
fin Ziele erde fn Godhept met ſyn Lichaem / toont hoe 

‘ant fp en conmertyan malcanderen niet vper onbar be vez 
ſti / ende van hare vrucht ſpeeeckende hdd | 

ú 

Daerom de 
ghene / Die / am met Anguftine ober een te ko 
men / willen ſegghen dat de ongheloovighe des 
Lichaems ende bloets Cheiſti Deelachtig th wor⸗ 
den / moeten ons het lichaem Cheiſti ſienlick 
Boog oogen ſtellen: want Auguſtinus bert dat 
De gantſche waerheyt des Sacraments gheeſte 
lick is, Ende men mach ſeeckerlyck üßt ſyne 
woorden verſtaen / dat het Sacramentelick éren/ 
alg de waerhent niet en more toeghelaten Hoog 
ongheloovighept / foo veel is als het ſienſſek ens 
de uprwendigh eeten. Waert dat men konde 

ſcheyden worden: foo moetmen ban Cheiſtum ve onfer wee 
bat aerbidden. AP aer teu eerften „of bemant 55" LEnErE 

berfaethte Dat deſe Dingen niet en moghen ver⸗ mevr georgp 

fehepber: Worden mat fouden (pooei 2 Want of tar ween 
fp ſchoon feer eggen Dat daer foude groete onge — an 

febichtlhept upt volgen. waert dat pimant het 
tiehativ Ben der fiele ende van de Godthept verz 
illa Wijde, norbhtars Wat verſtandigh ende 

Ui | nuchter itenfche fal gelooven / dat Bet ſithaem 

ondebeft 
digheyt niet en beſcheyft / hoe ſullen ſy 
ne dat twyfelachtig is / ſeker en ba 

Seeeljek / het lichaem Thriſti warachtelitck eter / fonder - 
ende waer⸗ geeftelich te eten/ / wat ſoude hy meynen / als hu 
—— ſeyt: Dit lichaem dat ghy fiet / en ſult ghy niet 
vam eucnbeel Eten / noch het bloet drincken / ’E welch Van de 
tefeggen. bene / die mp fullen cruycigen / fat uptgheſtort 
In Pfel98, Wworden · Ick hebbe u een Sactament bebolen / 

het welcke u ſal levendigh maken / gheeſtelyck 
verſtaen zynde. Hy en Geeft voorwaer niet wil 
len verſaecken / dat het ſelbe lichaem ons th Get 
Nachtmael boorgeftelt Wait / Dat Chriſtus ons 
tot offerande boo? gheſtelt heeft : maer heeft 
de wijfe bedupt hoe Wp het eten ende deelachtigh 
worden /te weten / Dat het in de Hemelſche glorie 
ontfangen zynde / ons door de Godlicke kraght 

In wat bere DES geeft bet leven in geeft, · Ich bekenne twel 

‚con fcietitfen. Wat tas 

fant pp fept Dat Auguſtinus dickmacl Defe wife van ſprehen 
vat het lige gebrunckt / Dat hpfept dat Get lichaem Ehpifti 
baem bent! gan de ongeloovige gegeten mogt: maer hp lept 
geloouigen hem felben upt/ feggende / dat ft eten Satra⸗ 
“gegetë wozte mentelick. Ende hp beſchryft ergens de geeſte⸗ 

licke etinghe / ín de welcke de genade doo? onfe 
Femil.in Io- Beten niet verflanden en Wot. Endeop dat on⸗ 
an. zö, fe tegenſtryders niet enſegghen / dat ich met cez 

nen grooten berfamelden hoop Der fententien te 
Ba ben ſtrde / foo wilde ich Wel Weten Wat fp 
onnen op defe eenighe feritentie antwoogden / 

Daer hp fept / dat de Sâcramenten ín de uptver⸗ 
korene alleen volbzengen dat fp bedupdeir. Sp. 
en ſullen voorwaer niet dozen verſalen / dat het 
broodt ín het Pachtmael het lichaem Chꝛriſti be 
Oupt. Waer uyt volght dat de ongeloovighe des 

Uichaems Cheiſti niet deelachtigh en worden. 
— se: Dat Cyprillus oock niet anders en gevoelt / dat 
Vmerimgpe is openbaer up deſe woorden: ft dat pemant 
ges vieeſchs in gefmolten was nach ander was giet! fa Wort 
Egt, bet een was met dert anderen gantſchelhck verz 
5 ome mengt: alſoo moet oock de geene die het vleeſch 

ende bloet des Beeren ontfangt / met hem veree⸗ 
night worden / ſoo dat Chriſtus in hem / ende bp 
be — vonden worde. Ick mepne dat 

Ehe n Chziftug ie 2 Sp meynen dat ſeer wet 
met Bare argumenten te bemi fen Maer DEW DIE 
Theif us van fn fichaem, eñ van ſyn bloet met 

pt fpseecht/ a de wife det tegen woor⸗ 
upt het ges 

—— fp Willen? Par ſullen wy danſeggen? IAshetd 
hare cónfcientien door kenit gebaelerk ſwaerlick 
gerdert worden / futlen (p niet terſtont niet hae 

argumenten vergaen eñ fe miete worden? Le Wez 
ten / als fp fullen fien dat zy gheen ſcecker woort 
Gods en hebben / op het welcke alleen onſe ſielen 
ſteimen als ſy tot rekenſchap geroepen worden 
eff ſonder het welcke otife Zieten terftont ver flats 
teen : Ftem/ alg zp fulleri bedencken dat de lere 
en exempeien der Apoftelen tegen hen ſtaen ende 
dat sp alleen de Nuttheuren defer daerber mep, 
ninge sön. or fulcke bemeginge comen oock 
noch átidere ſware prickelen ende knagingen det 

het een cleyn ſake / Bod 
aen té bidden in defe geftalte / daer van ons niet 

verordent ett is brite ——— bd se ear ma / 

opzechten Godſdienſt gehandelt LO 2 at 
rat dan met foo groote lichtveerdigheyt dat te —— 

heſtaen daer van nopt niet cen Woot geleſen EN gooneernigs 
Wort? Maer hadden fp met fulcke ootmoedig⸗ Dept (» op 
hept alg het betaemde / alle Gare ghedachten in gs de zijn 

Gods oost gehouden) foo ſouden fp voorwaer keren acnz 

gehodret hebben dat hp gefcpt beeft : Neemt eet / biddende/tot 

Deincht : eft ſouden deſe geboden gehoozſaem —I— 

geweeſt hebben / met het welche hp ghebiet het oe, 
Sacrament te ontfangeit 

Edoen / ende 

/ ende niet te aenbid⸗ var grbzupk 

Den. De gene Die het na het gebodt Bode (on- — 
per aenbiddinge ontfangen / die n ſeker datſß 
van fet gebodt Sods niet aſwuchen; ede daer en borgers, 

en ís niet beterg dan fuicke gheruffighent / als 
wp eenig werck beginnen. Ay heben het eren: 

pel der Apoftelen/van de welthe wp niet ertlefen 

dat fp ieder ghevallen zijn „ende het Sacrament 
aenge beden hebben / maer dat fp t / gelüth fp aen 

de tafel faten/ genomen / ende Pe hebben. 
Sp hebben het gebrupcu der Apoftolifcher Bhe: aet a · ge⸗· 

repnte / haer Lucas verhaelt dat fp ghemeyn⸗ 

ſchap ghehouden hebben/niet in de acnbiddinge/ 
maer fn de bzekinge des bzootg. Sp hebbende 

Apoftolifehje leere / daer mede Paulus de gorin⸗ 

thifche Ghemeynte ottder wifi /betupglende bat 

hp’t ban dendert outfaugden beeft dat bp hen 

Bn ü 36 Alle 

iCo „11.22 

€ woorden openbaer is / dat die het | leerd erde · 



Cap. 17. 
Defe dwa⸗ 36 Alle deſe dingen dienen hier toe / te weten / ‘linge san Dé 

tekenen aen tebinvenig feet ſorgelick is in groote mare faken „van bet bermozpen. tenvoudighe woort Gors af te wijchen tot onfe „Epgertg Dlomen. Eñ Her gene Dat dus verve ghe⸗ fepti8/ Dat behoort ons iu defe fafie alte ſwarig⸗ hept weth te nemen. Want de Godfalige fielen moeten tot Den Hemel op geheven worden / om — Eb:ie gChriſtum daer behoodick re or fangen. Iſt dat — bet berte an iet is (ach ver⸗ A flame Des menſthes fe beiden op dat Iet ap cům⸗ Ee dsl Me ant de hoogbept det geeftelicher ì paneel. Sara bebente vaten / foo Daten die vanden rechten, MNS is · ¶ Wech dm Chꝛiſtum te ſoecken / die in het api⸗ wendig teecken bhvem Dat (alen'ton dau ſeg⸗ gene ſien wp verfafien dat éenen fitperftitieufen " Godfdienft te zyne / ars de menſchen boor het broot neder vaiſen om €Gziftinn daer, în, te aen: a, an bet biddèn ? Pit quaet Heeft fonder toiifel et Ni⸗ ſi Eee cenifche Couemum ven verhinderen / als het 
den Cheiſtenen verbiet haer verſtant met neder: 3. Danve ou- Dept aen De boorgeftetde tefienen te hechten. Dit be gewoone ſelpe is Goch De ooefaeche Waerom boorthden is 

te berogdent geweeſt / hatmen voo? de oncratie 
ſoude het. volck met liwder ſtemme vermanen 
het herte opwaerts te heffen. Ende de Schrif⸗ 
tuere ſelve en verhaelt ons niet allèerlick neer | 

4, Ban de 
Scheiftuere 
ſelfs / welche tor Ben ſtighlick Dat Chriſtus ten Hemel op ‚alicktome Col. 5.2, mende Waer Dooz hy de teghenwoozdighept 
onfefuunen (On liChaems Geeft ban onfe gefichte nde ge tot m de dez meynſthap weth genomen : maer oock op dat 
pereibers (pong alle bleefcheliche gedachten van Cizifto 
Ie, 19.10 beneme; foo ghebiet fp ons / onfe verftant op: 

50579 paerts te heffen : foo wanneer fp van hem mel- 
det / ende hem in den Wemel te ſoechen / Daer hy 
zit ter rechter handt des Daders. Nae defen 
reghel hehoordemen Gem liever gheeftelick in de 
Hemelſche glozie aen te bidden / dan, defe foo 
fozgelijcke genbiddinghe te Dichten / die vol gra: 
ber ende vleefchelicker mepninghe van Bod is, 

Waer upt Daerom / de gene Die de aenbiddinghe des Dar 
Der SD erameurs gedicht hebben / die en hebipenfe niet 
bidoinge ver alleenlijck upt ben felven gedroomt bupten De tekenenencz Scheifture / in de welche niet een woort daer van 

lsode en han getoont worden / daer fp nochtand niet. 
Zi en fouden vergeten geweeſt hebben / ‚hadde fp. 

Gode behaeght / maer hebben oock teghen de 
Scheifture / na het goetdunchen haerder begeer: 
lickhent hen ſelven eenen God gefmeet/ ende den 
levendigen Bodt verlaten. Want Wwatig afgoz 
Derpe/ iſt dat dit geene en is / alſmen de gaven 
boa? Den gever ceri ? Fn welche fake tweefins 
gefondightis : Want mea heeft Bode ſyn eere 
benamen „ende der creature gegheven: ende hp 
“opt oock in ſyn beſmette ende ontheyligde wei⸗ 
daet onteert / Deijle men upt fn hench Sa- 
crament ecnen gronwelieken afgod gemaecht 

Daer tegen eeft. Maer lact ong Gier tegen/op dat wy niet 
bar gemiffen in Den felwen pur en ballen / onfe oaren / aogen/ 
47 herte verffant ende tonge gantfchelich aen de 

Eol.3.2, 

middel moet : Ey es —* eplige leere Gods hechten. Want fp is de ſcho⸗ 
— hepligen Geeſts / Die de alderbeſte Leer⸗ 

meeſter 18) me welcke men foo wel gheleert 
wort / dat het niet noodigh en is ban elders pet 
te Galen : ende al Wat Daer in niet geleert en 
wort / dat moet mert geerne niet weten. 

ens-ban 57 Mu ( gelijck De ſuperſtitie een mael bupten de nature eñ n ⸗ zuneltingge De palen getreden zijnde / geen mateen kan hou 
prs Sacra den / zIn ſy Weel voorder gevallen/ Want fp heb: 
ments{waer ben Wijlen en ceremonien gedicht / die ban de inz Medebat Der fottinge des achtmaels ſeer vreemde zijn : ale Gan genten. leenlich Om Dat hie ben teechene nes Machtmaelg men geentins ouden Godliche eere docu: Mn doen (fegaen ser een en ſ Cheiſto deſe ove Ten cerften wart Dat Jmt» nt ae 

Van de uytwendighe middelen der fli gheyt, 
op dat De Godfatige Leſers overleggen/ dat het | f« 

zyn / dat deſe belofte dien gegeven ig/ Hie het ge: 

Defe nenbiddinge in het Nachtmael gefrhiede/ do ſoude ick feggen / dat fp dan eerft beljoolicks- geſchieden / als miet het teechen , maer Chriſtus felve in den Wemel fittende / aengebeden wordt. - Maer nu onder wat dechfet eggen 3p/ dat ſu Chriſtum ín dat bzoodt aenbitt.cn;daer fp gcen belofte Befer ſaecke en hebben? Sp confacreeren ende hepligeneen hoſtie gelck ſy die noemen } om Dat fpfe fouden met Pomperpe omme dragen / ende ghelyck in een ſthouſpel boor doghen ſtel⸗ len / om gheeert/ aengcbeden/ ende aengheroepen te worden. Ick vraghe door wat kraght ſy die mepuen behoorlick gebeptiahtte zijne : fp fitten deſe woorden voort breenghen: Dit is mijn lig⸗ haem. Maer ick ſalhier tegen voort brengen — dat Daer ooch mede gheſchreden is: Heeium ende bedie Cele Ende dit en fal ich niet fonder reden doen: 
Ende bee bebel des want dewhie de belofte aen het gebodt. h ght / wtieuers, * 

3P Daer vangeſchenden zynde / gantschelich te beu ban Dez hiet wordt. Dit ſal dooe cen gheiuck exempel fe aenbid⸗ beter berklactt worden. De Deere heeft ons — waer cen, ghebodt ghegheven / ſeggende: Aenroept SL Mien mp; ende een belofte daer bo geftelt ſeggende: bioders der ck ſal u verhooren Waert Dat pemant Petrum Heckenen ofte Paulum aenroepende / wilde op Defe Lelof —“ te roemen / ſoude niet cen pegelick feggen dat Gpr ben. berkeerdelich dede ? Ende ich bidde u/ vat doen Blalsors, fv anders Die ‘t ghebodt van het cten Des broots pe achter latende / deſe afgefcheurde belofte grypen: gelde getupa Dit ig men lichaem / op dat 3p Die miſbrupcken Zemfre dee tot ceremonien / bie vreeinde ban de infettinghe —— Chꝛiſti zyn? Soa moeten up dan gedachtigh ger bedel oe 
relofte beegbt. bodt houden Dat daer bp gefielt if : ende dat die 

gantfchelich geen woort en hebben / díe het Sa: crament tot andere dingen ahebzupchen. · Wo Gebben boven gheleert Hoe het Sacrament des henligen Hachtmaels onfen geloove dient. Ei Dewile De Deere ons defe foo groote mildighept fijnder gaethept ‚bie tap boden berhlaert hebben, niet alleenlich in gebachteniffe en beenat / maer ons gelijck in de Bant geeft / ende Berwecht om - bie te bekennen foo-vermaent hp an oock mez 
de / dat wp niet en maeten voor ſulcke ongemes 
ten goëtdadighept ondanchbaer zyn: maer cer 
die na Baer berdienfte laven ende priſen / ende met danckſegginge verklaren. Daerom / als hp soo van en de inſettinge bes Sacraments heeft nen Apo- is dit Sas telen gegeven / foo heeft hp hen geleert dat zt indd pend fouden tat ſynder gedachteniffe doen. Dit iept eetl Paulus upt / dat het 18 de doot des Weeren verz den / maertot kondigen. Ende dit ig opentlich ende te Amen 
met eendrachtigen monde klaerlick belhden/ dat 
alle onſe betrou wen van het eeuwige leben ende 
(aligbept/ is in de daat bes Heeren gelegen / op 
Dat op hem doo, onfe belijdinge eeren /ende Doo? 
onfe exempel andere besmanen om Bem eere te geven. Hier fietmen wederom Waer toe Get 
Datrament dient / te Weten / om ons in de abez te oeffenen dachteniſſe des doots Cheiſti te oefenen. Want ude gedach⸗ dat wp gheboden worden / de doot dee Weeren Bb cie te berkondigen / tot dat bp komt om te oordee⸗ 7. 
len ( daten ig niet anders Dan dat p-moeten 
door de belijdinge des monts verklaren, het ghe⸗ 
ne Dat onfe ghelove in Get Sacrament bekent 
Geeft: te weten / dat de doodt Cheiſt anfe Ic: 
beni. Dit is het tweede aGebzupch des Sa: 
craments /D' welch De uptwendighe beljdingije 
aengaet, —F 
38 Ten derden heeft de Heere gewilt / dat 
ons ſoude tot een bermaninge Dienen: Want op te verweckeu 
en konnen Doo? geen ander vermaninghe crach⸗ 5— — 
tighlicker vermaent worden tot vepnighendt Kelten 
Î : ENDE dessen, — 

Den. 
Luce 22.19, 
1. Om ons re 
berwecken 
tat danck⸗ 
ſegginghe. 
IE0211e26, 

2 Omoug 

het; Omons 

oo (egge ich dat zp alfoo daer in befloten ia/ dat Pauitoace … 

andere eyn⸗ 



Cap. 17. 

vrede ende eendrachtigheydt. Want de Heere 
maeckt ons daer alſoo fijns lichaems deelach⸗ 
tich / dat hy gantſchelick een met ond wordt / 
ende wy met hem. Ende dewÿle hp niet meer 
dan een lichaem en heeft / waer ban hp ons alte 
deelachtigh maeckt / fao moeten Wp alle Dac? 
ſulcke deelachtighept een lichaem worden. Ende 
defe eenheyt wordt ong Doo? het broot afgebeelz 
Det / D’ welck inhet Sacrament voorgheſtelt 
wort: het welcke upt vele granen gemaecht is / 
Die alfoa onder malkanderen bermenabt zijn / 
datmen D’ cen bande andere niet en kan verz 
fchepden : op defe Wife behooren Wp oock met 
foo groote eendzachtichept der herten vereenight 
te sijne Dat gheen twee-dzacht nach gheſchil tuf 

Qoz-10-16. fehenonsen kome. Dit hebbe ick liever met de 
— woorden Pauli te verklaren / daer hyſent / dat 

de Drinck beker der ſegeninge den welcken Wp 
ſegenen / is de ghemeynſchap des bloets Chri⸗ 
flis ende het broot der ſegeninghe D' welck Wp 
breken / is de deelachtighept des lichaems Cheri⸗ 
ſti. Sa zijn wy dan alle een lichaem / die ban een 

„Genfeer no bꝛoot deelachtigh zyn. Wy fullen goeden voort: 
De mts, Ganch in het Sacrament gedaen hebben, ift dar 
gen onfen Dit gedachte in anfe herten gedzucht is /te weten / 
naeften deſe Dat op niemant ban anfe broeders en connen 
velde ope, birdeven / verfmaden / verwozpen / fchenden / 
Bai. ofte eenighfing ergeren / fander daer mede Dao? 

onſe ongeyck dat wp hem doen / oock Chriſtum 
te hinderen/ verachten eñ ſchenden: dat Wy niet 
en konnen met onfe broeders oneens zijn / ſon⸗ 
Ver oock mede met Cheiſto oneens te zijne: dat 
Yp niet en konnen Chziftum lief hebben / fon: 
Der hem in oníe broeders lief tehebben: ende 
Dat wy ſulcke ſorghe als ‘mp voor onfe lichaem 
dragen oock moeten voor onfe broeders dragen / 
dewyle fp leden onſes lichaems zhn : gelijck de 
fimerte Die een lidt des lichaems heeft / oock Lan 
alte De anderen leden gevoelt wort / Dat Wp oock 
alfoo moeten medelyden hebben / alg onfen broe⸗ 

Wecke met Der eenich quaet toegekomen ig. Daerom en iſt 
Auguſtini niet fonder oorſake / dat Vuguftinus fo dickmael 
gecupgentfle Dit Sacrament noemt ceren Bandt der liefde. 

4 Ende tot 
Uefde ende 
brede regen 
oiuſen nacz 
ſten. 

dpeſtieudt spant War ſcherper prichel mochte daer ghe- 
bzupekt worden / om De onderlinge liefde onder 
ons te gebruycken / dan als Chriſtus hem felven 
ons gebende/ons niet alleenlic dog? zjn crempel 
en vermaent ons felgen Hoor malkanderen te gez 
vẽ:maer dewyle hy hem ſelbẽ ons allen gemepn 
maeckt / ſo macht hp dat Wp alle een in hem zijn. 

Wiecupt 39 Wier upt most feer wel bebeftigt dat ick er: 
— „boe gens gefept hebbe/ te weten / dat de rechte upidee⸗ 

eee linge des Sacraments níet en ig fonder wooet. 
bau de natus Want alle de nuttigheyt die ong upt bet Pacht: 
ze des el mael coemt/ Die epícht dat het Wooet daer in 3D : 
Driek im gee AS het Dat Wp zijn in het geloove te verſterken / 
Paufvom oft inde belndinge tc oeffenen / ofte te vermanen 

tat Get ghene dat an ſchuldigh zyn / ſoo is het 
wooꝛt daer toe noodigh · Daerom en kan geen 
dink berheerdelicher gefchten in het JAachtmacl/ 

Not Der dan Dat het in cen ſteume Bandelinge verandert 
omne gans wort / het welche onder des Paus tprannpe ge⸗ 
eliuge. _ fchietig. Want fp willen dat de gantſche cragt 

Der confecratie in de meuminge des Prieſters ac: 
legen zy / gelyck oft het volck niet aen en ginge / 
den welcken de verborgentheyt behoort boornes 

2. De Cons Melick verklaert te warden. Deſe dwalinghe 
fecratie wort is Daer upt gekomen / Dat fP niet en aenmercken 
tot * Dat die beloften doo? de welche de confecratie 
nen ete acfehiet/ miet tot de teeckenen ſeive / maer tot de 
nuttevg pes ghene Diefe ontfangen, gheſproocken worden. 
Dachte Cheiſtus en ſpreeckt uiet tot het Bzoodt op dat 

bet fijn Lichaen worde: maer ghebiedt zijne 

Het HIJ. Boeck, 
ende hepligheyt des levens / ende oock tot liefde / 

zynde / beſtaen bet heylighe 

Diſciplen het Bꝛoot te eten) ende belooft hen de 
gemepnfchap zijns Lichaems ende bloets Pau⸗ 
lus en leert oock geer ander orden / van dat den 
geloobigen met het Beoot eñde met Pen Deinck⸗ 
beker ooch de Beloften boorgeftelt Worden. Det 3, me moors 
is vooꝛwaer alfoo. Det en betacmt ons hier niet den toozden 
eenige tooverſche beleſinge te Dichten foo dat Get Sonder bere 
foude genoegh zijn de woorden ghenummelt te inr, IE 
hebben / ghelyck of ſy van de teechenen gehoort gemuinmert, 
worden: maer ap meeten verftaen dat de woor⸗ 
den een lebendighe predikinge zijn / de welche de 
hoorers flicht/ende tot m haren geeft doordringt 
ende in hare herten gedruckt wa2dt / ende haer 
cracht toont in de volbrenginge der dinghen die 
fp belooft. dier uot is het openbaer/dat de meg: 4 De wesba 
legginge ofte be\maringe des Sacramentg an; iuge ves 
nut í9/De welche ommige menfchen millen heb — ee 

Fol2ó}. 

ben om den krantken bupten o2den upt te Deelen. geefs / als de 
Want fp ſullen de inſettinge Chriſti onder woort 
ontfangen/ofte de Dienger fal de waerachtighe 
uptlegginghe der verborgentheyt bp bet teecken 
abebamchen. Wis het (onder woort ghegheven 
Woet /foo ig Baer mifbaupek ende fepl. Almen de s- De warr⸗ 
beloften daer verhaelt / ende de berborgenthept Achtige conz 
verklaert / op Dat 5p ’t met vrucht ontfanghen die ——— 
het ontfanghen ſüllen / foo en hebben up niet te en moat niek 
twijfelen dat Dit de maeragtige canfecratie ofte tekent. 
hepliginge ig. Waer toe fal dan die ander conſe⸗ 
cratie Des broots dienen / de welche niet geſchiet 
en is in De teghen woordigheyt der gener die her 
ontfangen ? Daer de gene Die fulcr doen)feggen 6 
dat fp het erempel ber ouder Gemepnte Gebben. 
Ick bekenne Dat : maer in foa groot een fake) in 
de welcke men niet fander groot peryckel en 
eed feplen / is het ſekerſte de waerheyt ſeive te 
olgen. 

ter Wagt. 

Het exem 
pel der ou⸗ 
der kercke 
worbt miſ⸗ 
brupckt. 

Wijn nagelas — 

4o Boogt/gelijck Wp fien dat Dit hepligebzoot Be laeſte | 
des Nachtmaels beg Heeren / ig een ſoete emde Atiel des 
lieffelicke / ende falichmakende geefteliche fpijfe / — 
den Godſalighen dienaren Bode / door der lende boor 
welcker ſmaecke fp geboelen dat Chriſtus haer bet eerfre 
leven ig / de welche hp tor danckſegginghe ber: nen vie on 
weckt / ende tot onderlinge liefde bermaent : al: weerdiebtick 
foo wordt het Wederom tet feer fchadelick fenijn tet de Tafel 
berfieert/ allen den genen / det Welcker ghelaove Theinrire⸗ 
daer doop niet geboet noch gheſterckt en ozdt/ * 
ende díe daer door tot Danchfegainghe ende liefs 
de niet verweckt en worden. Want gelyck de 
lichameliche ſpſe / als fp den buyck Lint met 
fchadeliche humoren bevanghen /oockfelve vers · 
dorven Wordt /ende meer hindert dan boet: Ale 
foo ooch deſe geeftelicke ſpſe / alg Mp in een (iele 
balt / die door booſheyt onrepn ende beſmet is / 
foo brenght ſyſe tat grooteren ende meerderen 
val: niet doop haer epgten ghebreck / maer om 

tepn en is / hoe fect het oock Door deg Weeren fez 
— geheylight sp. Want gelijck Paulus 
Ê 
die zijn Den lichaemg ende bloets des Beeren 
ſchuldigh / ende cten ende drincken hen felven 
het oogdeel / De ijle ſy Get Lichaem des Weez 

‚ren niet en onderfchepden. Want fulcke nien⸗ mie ve ſelbe 
ſchen Die ſonder eenighe voncke des gheloofs / zn. 
ſonder gefinebept Der liefde / ghelyck beeſten tat 
Get Nachtmael comen / Die en onderſcheyden 
het Lichaem des Weeren niet. Want foo vers 
re fp niet en ghelooven dat dit lichaem Baer lee 
ven is / foo deen zp ’t ſulcke verſmaetheyt aen 
als zp konnen / dewyle fijt ban alle fijn weerdig⸗ 
heyt berooven ende als ſijt alſoo ontfangen / foa 
onthepligen ſijt ende beſmetten. Ende tft dat fn 
teghen hare Beꝛocders vreemde ende twiſtigh 

teken des Lichaems 
Bp ij Chꝛi⸗ 

J 

van den ghe⸗ 

dat den onrepnen ende ongeloobien geen dinck Titum 1.1 

pt : Dieſe onweerdighlick eten ende drincken / 1. Cor.11,29. | j 

\ 



Cap. 17. Van deuytwendighe middelen derfaligheyt, AP ve 

Cheiſti met Baren twiſt ende oneenichept te verz | hebben Wp te fijner plactfe gheſeyt. Soo beelde Wederleg⸗ 
mengen / fag en ift daa? hen niet dat het lichaem | tegenwoordighe handelinghe aen gact/1chfegge ginge ban ze 
EGzifti niet verſcheurt / eñ zijne leden Ban een anz | Dat de ber flagen confcientien, die door Gare (onz — 

Ende war der geplucht twazden. Sooen zijn fp dan niet | Den verſthrickt zyn veelte cranken traoft in deſe he 
een (maer t'omrvecht des chaems ende Des bloets Des Dees | Dingen hebben, Want iſt dat de Deere verboden 
eene (Even fehuibigh/dewile zp ’t Doop faa fehandelijcke | beeft dat niemandt zine Pachtmaels deelache 
bertwacpten, Godlooffept ontrepnigen.  Dacromantfangen tigh en worde / anders dan Die rechtvcerdig ende 

fp hen feloen de verdoemeniffe / om dat zp 't ale | ontfchuldiah zp : foa is daer een (eer groote verz 
Dus onweerdelich eten. Want hoe wel fp geen | fekerthept noodigh / dao? de welcke pemant fas 
geloove in Chriſtum en hebben / foo belijden fp | de geruft zjn ban fjn-rechtbeerdighept die van 

nochtans het Sacrament ontfangende / dat (p | God gheepicht wort · ¶ Maer waer door wort 

haer fatichept in hem alleen ftellen / ende alle Bez | ons deſe geruftichept bevefticht/ te weten / dat de 
trou\uen op eenich ander dinck verſaken · Baer: | gene die gedaen hebb

en dat in hem was / (ouden 

om beſchudigen fp hen ſelven / ende gheven ghe⸗ voo God genoegh gedaen hebben. Ende al war 
tupgeniffe tegen hen ſelven / ende verſegelen fel- | re het alfo/manneer fal nochtans jemant dozven 

be Baer epgen verdoemeniſſe. Doven defen Goe: | feaghen dat hp gedaen beeft dat in hem Was? 

mel fp doo haet ende quaetwillichept tegen Gare | Waerom/ dewyle wp gheen fceckerbept onfer 

broederg/ Dat istegen de leden Ehzifti ghedeelt / weerdighept en geerijgen/ foofal de toeganch tot 
È bet Nachtmael altjts gheſſooten blijven / door ende oneens zijnde / geen Deel in Chriſto en beb: 

ben: foo betupaben fp nochtans / dat in Chzifta | dat grouwelick verbodt / Waer doo? vercon= 
dicht wordt / dat Die hen ſelven het oordeel eeten afemepnfchap te hebben / ende met hem veree⸗ Ì ) 

@egen vit night te3hne/ De eenighe falichent is. Hierom | ende drincken / Die het JRachtmael onweerdighz 
quaet fiet be ghjebiet Paulus dat de menfche hem felven bes | ljch etenendedzinchen. 
“poftel vefen proeve eer hy van Dat Broot cete / ofte van Den | 42 Fu machmen tichtelickt oordeelen horda⸗ -£ Beftupe 

nigh defe leere zy die onder Get Paufdom req: var vie ban. vact ende 

neert / ende van Wat Autheur fp ghecomen zp / ven Pariitert mucbecine/ te @3inch-beher dzincke. Maer mede bp (abelijck 

weren, een ich Derftac) Geeft willen eenen pegelicken verma⸗ 
apijten 

doo? welcker leere onmenfchjetiche firengiatept Broche eenige one nen Dat Gp in hem felven gae / ende met Gem fel: 

Dezfoeckinge gen vwerlegahe of Gp met het inwendich betrou⸗ Lan ernen je? 
U [ fp de ellendighe ſondaers / Die met vertſaeght⸗ ghe een ahe⸗ 

geleken: ers Wen ſyns Gerten op Die ſaligheyt vufte / die hem | Gept ende D2oefhept aengevochten zijn / Ban den dichtſel is 

be boevamich Theiſtus verkregen Geeft : ende of hy de falig: | trooft deſes Sacraments berooft: in het welcke —— 
fp moet wer Bept door de beljdinghe fins monts bekent, | nochtans hen alle ſoeticheydt des Euangelij gen geert. 
Ven, ro, Beven deſen of hp met neerftighept in onno | voo?-gleftelt wert. Boorwaer de Pupbel en 

d felgepot ende heyligheyt ſoeckt Chriſtum nae te | haddede menfchen gheenſins connen eer ende 
bolnhen : of hp nae het exempel Cheiſti berept | beter verderven / dan alg hpfe foo dwaes ende 
ig hem {eiven voor (ue broeders te gheven / | ongevoeligh maeckt/ dat fp de (make deſes voets 
ende hem ſelven Dien upt te deelen / met De ele: | fel niet en ghecrijgen / doop de welche fp de Hes 

he ho Thriftum gemepn heeft: of hy abelijch bp | melfche Dader wilde voeden, Daerom op dat Daertegen 
in C{zifto gerekent wort / alfaaoock Wederom | mp tot fuichen val niet en comen, (a laet ons gez Woetgbefiele — 
aïte broeders acht Iben fijns lichaems te zyne / | denckien dat defe heplighe maeltjt ie den cranc> —— 
ende of hyſe ghelyck fijne teden begheert te ſterc⸗ | ken medecijne / der fondaren trooſt / ende Der ats weiehe deſe 
ken/ beſchermen / endeheipen. Riet datdefe | men milde gaeve: in De welcke De gheſonde / Mucken bes 
Wercken des gheloofs ende liefde nu mogen bol: | rechtteerdighe / ende rcke / foo Daer eenighe grypt. 

maeckt in ons zijn: matrom dat Wp moeten | connen ghevonden worden / geen nut en hebben, of 
Daer na ſtaen / ende begeeren Get begonnen ghes | Want dewijle Chriſtus 

ong Daer in wort voor⸗ al — ig 

tove dagelicr meer ende meer te verſtercken ende | gfeftelt tot fpijfe : ſoo verſtaen wp dat Wp fons De: meernige 

te vermeerderen. det hem van honger bergaen/ gelijck De cracht beyt ende 

waer be At Biemepnlich alfmen de menfchen Geeft [des lichaems vergaet Doop honger ende ghebreck — Chats 
balfcpe van tillen tat Dit Weerdighe eten deg Satraments | van ſpſe: Woven defen / dewile Gp totleven ” 
ben Baten berepden/ faa heeft men de ellendige confcientien | ghegheven Wordt / ſoo verftaert Wp dat wp fons 

wugbeneere Gagaerlick aheguclt ende ghecrupft: ende men | der hem in ons felgen gantfchliek doodt zijn. det 
kruge tozot Geeft nochtans gheen diuck voort ghebracht dat | Daerom de alderbeſte weerdigheypt die Wp tot Ene de 

beacfer te _ fot be (afie Diende. Men fende/ dat die het Jacht: | God brenghen connen / is dat Wp hem onſe ons wmeerdigpept 
frierehene mael weerdichlück aten / Die in den ftaet Der ges | deugenthept ende onweerdighept offeren/ op dat d welke ong 

quettungerve nade maren, Ende ín den ffaet der genade zyn | Gp ons Door fijn barmhertigheyt hem weerdigh —— 

welcke De ag fupver ende reyn Van alle fonde zijn. Maer | maecke: dat wp in ons felven gheen betrouwen Dik 

ban Des Dees met fulcke leere worden alle de menfchen Die | en hebben / op bat wp in hem getrooft worden / 

Ben taftars opt op der aerde gheweeſt / zjn / ofte noch 3Ún | dat wp onsfelven vernederen / op dat wy bau 
Weers. wan het gebruyk deſes Sacraments berftooten. | hem op geheven Worden : dat Wp ons felben bee 

Want ift dat wy moeten onfe weerdighept van | fchuldiahen / op dat Wp ban hem gherechtveer⸗ 
ang ſelven hebben / foo iff met ons verloozen/Wp | dight worden: Item / dat Wp na de eeniahept 
en Gebben anders niet dan wanhoope ende bet | ffaen die hp ons in zjn Nachtmael beveelt : ene 

gerderf te verachten, Want of wp ſchoon afz | de dat Wp im ons allen gantfchelick een fiele / een 
fe onfe vermagen ende neerftighept doen / foo en | herte/ende cen tonghe twenfchen/abelijch hp ons 
fulten Wp nochtans geenen anderen voortganch | alie een in hem maecht. Iſt dat Wp defe dingen 

Daer / dan dat wp dan eerft fullen alberonweer: | bedacht ende overmercht hebben / ſoo en ſullen 
dighſt wefen/ als wy aldermeeft fullen arbepden | op nemmermeer Doo? defe ghedachten neder gez 

em onfe weerdiohent te ſoecken · Maer om defe | lagen worden, hoe feer fp ons oock beſtormen / 
ſweere te geneſen / hebben ‘peen wijſe bedacht | te weten/hoe ouden wy / die arm eũ naecht van 
om ‘weerdigfent te gefsrijgen/ te weten /Dat Wp | alle goet zijn/ ende wy die met onrepnighept dee 
foa eel in ons is / fouden ons ſelven onderſoec⸗ ſonden befmet zijn; her lichaem des Beeren meere 
ken/ende reheninghe onfer wercken ban ong epz | diahtick eten ? Wp fullen liever dencken dat up 
ſchen / ende doo? berau / ende biechte / ende Vol: | arm zijnde/kamen tot den milden gever : dat wp 
doeninge onfe an\ucevdichept verfaenen : maer | krank zijnde / tot DE medecijnmeefter comen: dat 

Goevanich deſe wyſe Der verſoeninghe 5P/ Dat | up fondaerg zynde / totden autheur Der rechts 
, veerdig⸗ 



Cap. 17. — Het IIII. Boeck … 
veerdigheyt komen: ten laetſten / dat wp doot | Maer wp meeten gliedenchendet hp de gehoor⸗ 

: jde/komen tot dendebendig-maker: Item / ſaemheydt us woorts ſoo groet acht / dat hy 
hi — — die weerdigheyt die ons van Godt geboden,| Wil dat wy daer in ſyne Enatelen ende de gant⸗ 
faofs ende wort / poornemelick gelegen is in't gelaave/bet 
Ber Loef den. Welke alle Ding in Chriſto ende geen Ding in on& 

en ſtelt / ende in De liefde / te weten in ſulße liefde / bet Nacht⸗mael feer bequamelick aldus bedie: 
Dat het ghengegh is / Dat wyſe onvolmaeckt 
Gode voorſtellen / op dat hyſe vermeerdere 
ende betere / OEWile wyſe niet en konnen vol⸗ 
maeckt hebber · Andere Die met ons gevoelen 
dar de weerdighendt in het ghjeloave /_ ende in de 
liefde gheleghen is / hebben nochtans in de mate 
„Der weerdigheydt wijt ghedwaelt / eyſchende dat 
het geloove fo volmaeckt zy dat daer geen meer⸗ 
Ber volmaecktheydt en kan toekoomen / ende ſoo 
“groote lief de / alt De liefde Die Cheiſtus ons 
Bewefen heeft. Haer hier dao? worden oock alle 
menſchen afghehouden ban Get hepliahe Nacht⸗ 

ſoo noche mael. Want ware haer gevoelen warachtig mie: 
taus vat we mant en foude het Nacht · mael eten/anders dan 
den MOE onweerdighlick: want fp fouden alte te ghelijche 
et De, «bam volmaechtfept overtupght worden. Ende 
glcheu / goe voorwaer Get is Heel te groote plomphepdt (op 
wel Dar Get Dat ick niet en ſegghe Dwaef hept ) ſulcke vol 
gelobe ſwack maechthept in het antfanaGendes Sacraments 
Mote “te foechken / dat het Sacrament Daer door te 
maect is:ua⸗ niete ende te bergheefs wort · Bet welche noch⸗ 
demae DAL fans niet en is voor De Bolmaechte ingheſteldot / 
Esc maer voo? de Kranche ende fmache/om de gefiut: 
geltelk boog Bepdt des gheloofs ende der liefde te ver weckenf 
4 — ane / ende oefenen / ende om bepder ape: 
bi an Deech te beteren. s ) 
— 43 7 Vooꝛt aengaende de Wife der uptwendi⸗ 
gebrek / maer-gher handelinghe / daer en is niet aen gelegen of 
PE rens DE ghelgovig e het broodt in de handt nemen of 
Be fas u Miet / of (p't onder malkanderen deelen / oft dat 
ben gelaobe, een pegelick cet Dat hem gegeven wort: of fp den 
ende (ond Dyinch-beker in des Dienaers handt weder over 
gen / DEE Da gewen/of den nacften baoptgevensof het boot ge: 
blucht nes Deeffemt ofte ougbedeeſſemt zp : of de Dijn roodt 
men rot DE pf wit zy. Dele dinghen zjn in de bapbept der 
—— Ghemeynte ghelegem hoe wel het is ſeker dat de 
H Een twee: Wijfe der ouder Shemepnte wag/dat fp ‘t alte in 
Ben Woet er De hant namen · Ende Cheiſtus fepde : Deelt het 
BO, Onder u· De Hiſtorien verhalen / dat het gedeefemt 
Boenvige vee CDE gemyn broot getwceft voor Den thtex⸗ 
temomen. andri des Roomſchen Biſſchops / dewelcke de 
Daer zjn „Eerfte was die in onafefuert beoot fijn geneugh⸗ 
—— Din, te hadde: maer ich en fie niet om Wat dvorſaecke / 
gjeu / enve Anders dan om Dat hp het bolck meer foude doo 
femmigte Dat nieuwe Schou· ſpel / tot verwonderinge trec⸗ 

er Ken’ dan in de Waerachtige Felfgie onderwijfen. 
Muce 2: 17, Fk beſweere alle de ghene Die cenighe begheerte 
Eme fom: tot Godtfatighept hebben / of fp niet feex klaerlick 
aetest pe Cit fien / boe veel klaerlicker de eere Godts hier 
Bult faper: Baten ſchyn gheeft / ende hee veel overvloedigher 
Niue / ente foetighept des geefkeltichen trooſts De geloovige 
men beeft bier upt hebben/ Dan upt die onnutte gupcheifche 
an Benfelingthen / deweicke gheen ander nut acu cn 
ghemacckt. brengen / dan dat fp Ger geboelen des verwonder⸗ 

den volcx bedriegen Bit noemen fp het volck in 
de KReligie behouden 9 te weten / als het door 
ſuperſtitie dwaes ende verſtandeloos gemaeckt 
zinde / ghetrocken waat tot wat dingh men wil. 
Iſt dat pemant wil duſdanighe Londen doorde 
dudtheydt beſchermen / ick Weet oock ſelve wel 
hoe oudt Get ghebruyck des Chriſma / ende der | 
inblaſinghe zy / ende hoe k s na der Apoſtelen 
tijden het Nacht · mael des Heeren iS met men 
ſchelicke infettinghen abec!ijch beroeſt gheweeſt. 
Maer dit is de overwiigheydt der menſchelie⸗ 

> Her ſtoutighendt / dewelcke haer ſelven niet can 
onthouden / fander in de verborgentheden Gode 

' 

altijt te fpeelen / eude dertelhept te bewijſen · lixto toeſcheyft / te weten / dat alie de gherne ven. 

Defe ceres ſche Werelt oordeelen. Als menrdefen grooten Ne 
Hoop der ceremenien laet varen / ſoo mocht men ghelaten 

\ zende / wozt 
hen/ te Weten Datment Dikmecl;ende ten minſten Le upiwen⸗ 
alle weke Der Shemepnte voerfrelde: ende dat⸗ PSE ERNA 
men ten eerſten ghemepne gebeden Dede /enLe muae des 5. 
jaer na pacbichte / ende datde Dienger daer na ventmacis 
broot ende mijt op de tafel hebbende / de infetrins Fo2teiteen:e 

4 : ad ni 
ghe Des. FRacht-maels verhaeide / ende daer na De Dee oe i 

belofte verklaerde Die Wp daer in hebben tende GLercke, ende 
Dat Gp oock mede alle die affonderde / Die Door DAE ten mees 
Godts verbodt van het JPacht-mael verfrooten Kiseven ren 
sijnsenbe dat men daer na bade dat de Heere ge⸗ epnve oefe 
Rick hp ons dit beplighe boetfel doo? fijn groote oP bet see 
mildigheyt ghegheben beeft / aiſo cock ons onders |, BichelNE 
wij ſe ende ſchicke om Dat met gelove ende dant: mach) wers 
baerbept des Gerten te ontfanaten : ende dat Ip Ben. 
ons / wp die in ans (elven onweerdial sijn door 
ſyn barmhertigheyt weerdigh maecke tot ſulcke 
mael-tijt: Dan ſoude men Pſalmen finger ofte 
pet lefen / ende de Diengers fouden het braadt 
Beeken, ende den volcke geven/ende de geloovige 
feuden met voeghelicke oden der heyligher ſpyſe 
deelachtigh worden. Als het JPacht-mael vole 
epndigt ware / foude men het bolt vermanen tet 
een opzecht gheloove ende tot beljdinge bes ghe⸗ 
loofs / tot liefde ende tot ec: teven Dat den Chei⸗ 
ftenen betaemt:tendactften ſoude men Gad dan⸗ 
ken ende Gem lof ſinghen. Ende als defe dins 
hen geeyndight waren/ foo (oude men de Ghe⸗ 

mepnte in weede laten gaen. 
44 Het gene dat Wp dus verre ban het Nacht· Een derden? 
mael geſproken hebben / geeft overvloediglick te BAP ae De 
kennen, dat het níet ingheſteit en ig om een vaael 
des jaers / ende Dat lichtweerdiglik te ontfangen/ Ja:ht- 
gelijck het nu gemeenlick gefthiet : maer om dat Ee 
het foude Dichmael vande Beloovige gebzupeht nen vi. kiutte 
worden / am Dat fp fouden dickmael het Iden aderchieven 
Chꝛiſti ghedencken/ende met defe ghedachteniſſe moete 
hare gelove voeden ende ſterken / ende hen fetven 
vermanen omod te loven ende te belijden:ende 
fn aoethept te fingen : ende ten laetften om dat 
fp Doo? defe gedachteniffe des doots Chꝛiſti / ſou⸗ 
den onderlinge lief de verfterchen / ende oock aen 
malkanderen bewijſen en betupghen / den bant 
defer liefde in de cenbepdt drs lichaems Cheriſti 
acnmerkende. Want fe wanneer wp des tekens 
des lichaems des Weeren deelachtigh worden / ſo 
wozden Wp gelijk met een gegeven ende ant fans 
gen teken / d'een aen Den anderen tot alte werken 
Der liefde verbonden / op dat niemant van ong 
pet en Doe Waer daag hp zijnen Broederen hinde⸗ 
re / noch achteren late waer mede hy hem mochte 
helpen daer het de noot eyſcht / ende daer Gp't verz 
mach · Dat de Apoftolifche Ghemepnte duf: "Wast twee 
danigh een ghebruyck gehadt Heeft! dat verhaelt — mee 
Lucas in de handelinghe der Apoſtelen / als hy ue affen. 
fept) dat de Gheloobige volftandigi bleven in De niighe oer 
leere Der Apoſtelen / ende ghemepnſchap ende furuerder. 
brekinge des broots ende gebeden. MWenbe⸗ ed A 
hoordet gantſchelick alfea te doen Dat gheen © *4* 
vergaderinghe der Bhemepnte afieheuden en 
worde fonder verkondinghe des waous/ gie: 
beden / ende uptdeelinghe des Zacht-mäels 
ende Velmoeffen. Dar, defe orden aldus is ba 
be Corinthen ingheſte dt ghewreſt / dat mach⸗ 
men ghenoegh upt Paule verſtaen / ende het mer ve ine 
ig openbaer / Dat Íp daer na veele eeuwen langh ſtemge en 2 
ig geb2upcht gheweeſt · Want hier upt kamen de 92e — 
die oude reghels Die men Bmacieto ende Ca: Bgrpape 

Ep ig die 

Fol.268. 

gebruvyk des 



Cap. 17. | 
Die niet en Willen upt de kercke geflotert worden / 
moeten als de confecratie gefchiet is / het Sacra? 
ment ontfangen. Ende in Die onde regulen Diez 
men den Apoſtelen toe-fchebft/ftaet / dat de gez 
ne Die niet en blijben tot het epnde / en Get hep? 
lige Rachtmaelniet en ontfangen / te ſtraffen 
zhn/ als: die de Ghemeynte ontruft ende beroer: 
lick maecken. In het Antiochenifche Conſi⸗ 
lium / is oock verordent / dat de ghene die tn 
de kercke comen / ende De Schrifture hooren / ende 
van Get Nachtmael bljben/ ſullen ban de kercke 
Berboden zijn /tot Dat fp dit ghebreck ghebetert 
Gebben. Het welche nochtans in bet eerſte 
(Coletaenfche Confilium is verſoet / ofte pm: 
merg met (achter woorden voorgeſtelt geweeſt: 
nochtans \mozdt Daer oock verordent / dat de 
where die nemmermeer het Pachtmael mede en 
nutten als fp de bercondinghe deg woorts ghe⸗ 
hoort Gebben / moeten bermaent Warden : ende 
iſt dat zp na De bermaninge hen felben noch; ban 
bet Nachtmael onthouden / Dat fp dan moeten 
uptgefloten worden. ‚ 

Vaermede 45 Met deſe inſettinghen hebben de heplinhe 
fp dre onagt: mannen willen onderhouden / dat bet acht: 

mael dickmaels ghebruyckt worde / gheiyck het ———— 

— —— ban de Apoſtelen ingeſtelt was: dewijl fp faz 
betraft gen dat het den gheloovigen (eer nut ende ſaligh 
worden · ¶ Was / endedat het doo? ghemeyn onacht ſaen⸗ 

hept des valer weynigh te ſamen / verginck ende 
jee te miete wert. Auguf inus betupabt ban fijnen 
bzupck ves tĳjt/ ſprekende aldus : Ber Sacrament deler ces 
®. Avonts micheptdie Wop hebben in bet lichaem Chiiſti / 
mals eee wort in ſommige plaetfen alie daghe / in ſommi⸗ 
Beni ge piaetſen op ſeeckere dagen ín des Beeren Ta⸗ 
In 6.ca,Ioan. fel boorgeftelt ende Ban Die tafel ontfangen/ den 
wactaó, · ſommigen tot het leven / den anderen tot het verz 

derf. Eñ indeu eerften fentbzief tot Januarium: 
Sommige ziju alle dage des lichaems eñ bloets 
des Beeren deelachtig /ſommige ontfangen ’t op 
fehere dagen / in ſommige plaetfen moet Get alle 
dage boorgeftelt / in ommige plaet(en alleenlick 
op den Saterdag eñ Sondagh / ende in ſommige 
plaetſen op den Sondag alleemic. Eñ dewijle gez 
tk mp geſept hebben / het volck dickmael flap eñ 
trage was / ſoo hebben be B. mannen daer ban 
ſtreugelik vermaent ef geſcholdẽ / om dat fp niet 
en fouden ſchynen defe ſſapheyt door De bingeren 

eene ie te (ten. Bier van hebbẽ Wp cea erempel bp Chape 
belde) foftomum/op den fentbrief tot den Ephefen: tot 
Ezvfoftomt Ben genen Die de maeltijt onteerde / en Wert niet 
Incsp,t. __ gefept/Waeram 5ót gy aengefeten maer/ Waer⸗ 
en ‚omt zijt gp ingekomen? Do wie der Sacramens 

teu niet deelachtigh en is / die is ſtout ende onbe: 
ſchaemt Bat hp daer bp ſtaet. Ack bidde u / of pes 

Dwelcke 

Van de uytwendighe middelen der falighe yt, 
Zepherinus de Autheur dier verordeninghe ges 
weeſt is: maer heten is niet ofeloovelijch dat 
die ordeninghe fulck geweeſt fn gheljck wijfe nu 
hebben. Want Gp mas mogelick niet weynigh 
Doo? fijn o2deninge finder Ghemeynte vorder⸗ 
lich/ nae dat De tijden Doe waren, Want het ig 
fonder twijfel Dat Get W. Nachtmael doe den 
gelovigen voorgeſtelt wert / (do dickmael alg zp 
vergaderden 3 ende het meefte Deel der gheloovi⸗ 
ghen heeft ſonder twyfel dat ontfangen / maer 
dele Get nauwe te eenighen tijde konde ghe⸗ 
fchien dat fp alle te gelijke het Nachtmael aten! 
ende nochtans fulcr noodig Wag/op dat de gene 

| Die onder De onbeplige menfchen ende ende afga» 
den Dienaers vermengt waren / haer gheloobe 
doo eenigh uptwendiah teken betupghden / fou 
| hadde de H · Man defen dagt om der orden ende 
politie wille in geſtelt / in welcken alle het Chri⸗ 
ſten bolck (oude doorde deelachtighepdt deg 
Nachtmaels (Hrabelaove belden. Maer de 
nakomers hebben defe goede infettinghe Zephi⸗ 
rini qualick verdzacpt / als fp een feecher Wet 
ghemaeckt hebben ban Jaerlicx eenmael het 

‚ Jrachtmael te houden : wãer dooꝛ het gheſchiet 
is Dat fp bp na alle / als fp eenmacl des Jaers 
bet Nachtmael ghehouden hebben / het gantíche 
Jaer voort geruft geweeſt zjn, gelijck of zp ſeer 
} cl at 3p ſchuldig waren / gedaen hadden. Zp 
| behoogden veel anders te doen: men behoode 
| ten minften alle weke de Tafel des Beeren Den quaet is oaf 
Chꝛiſtenen voorgeſtelt te gen de beloften im oren tijt 
te verklaren / dooz de welche wp Baer in machten verſurmt. 
geeftelick ghesaet worden : men behoorde nie: 

ſake fao onghelyck gaet/ dat fp op andere tijden 
des Haers nietfelf& alg fp repn zjn / tot het 

| Pachtmael kamen: ende dat fp te Paeſſchen 
‚Daer toe komen : oock als fp onrepn zijn. Daer 
na roept hp upt/ feaaende : D ghewoonte / O 

mant tot het Nachtmael te dwingen / maer men 

Berkeerde mepninghe. Soo is dan de dagelijck⸗ 

Be medech 
ne tegen Dit 

behoordeſe alle daer toe te vermanen en verwec⸗ 
ken / ende oock de trage ende flappe te befchelden. 
Alſoo ſouden fp alle te gelijck als hongerige men: 
{chen tot de ſphſe komen, Daerom en hebbe ich 
boten niet fonder oorſake geklaeght / dat defe gez 
Woonte ban eenmael des Jaers Rachtmael te 
houden / is doog des DBupbels liften ingebraght: 
De welche eenen dach in het jaer verordenende / de 
menfchen het geheel jaer lanck traegh ende onz 
achtfatm maeckt, Wp fien wel dat dit verkeert Enbe ba 
mifb2upeh ig ten tijde Chzpfoftomí begonnen in EP:p(otor 
te komen / maer men mach oock zien hoe fer Bet maee niee 
hem miſhaeght heeft. Want in de boven ber: beveregden. 
Baelde plactfe Gehlaeaht hp ſwaerlyck / dat defe 

mant ter maeltijt gersepen mare / ende quame/ | fche offerande te vergheefs / te vergheefs ſtaen 
ende de handen wiefche/ eũ aenfate /eude fchene Wp aen den altaer / dewile daer niemandt met 
hem ſelven te vaegen om teeten/ ende nochtans ons deelachtigh is. Dier fien Wp dat Chrpſo⸗ 
niet en proefde / faude Die niet der maelt dt ende « ſtomus defe ghewoonte gheenſins ghepzefen en 
den eerde ſchande acn Doen ? Alſo oock als ap 
ftaende onder de gene die hen felven door het gez 
bedt berenden om Die heplighe ſpyſe te eten / ſoo 
ebt gp daer mede beleden dat gip een zjt upt 

te, be welcke Dat ſelve getal / dewijle gy niet en zit wegh⸗ ge⸗ 
EN ere IE gaen/ ende en eet ten cpnde niet mede: Ware het 
Fracptmaet niet beter vat afp Daer niet verfchenen en hadt ? 
rehouden is Ghp meught ſegghen: Hek bens onweerdigh . 
—— Sao waert gijp dan oock Der ghemeynſchap des 
staf oatje gebets onweerdioh de welcke een berepdinge ig 
nieten heeft om bet 1). Nachtmael teeten. 
Kkammeners 46 1 Ende voorwaer deſe gewoonte De welche 
She ghebiet / cemmact des Jaers het Nachtmael te 

cenganescp bouden / is fonder tuitfel cen Lont des Dup- 
oufipbie vels/ ie De menſche ooch geweeſt zu / door deg 
fonterne. wolclieg dienſt fp ingebraght ig. Men ſept Dat 

De Daep⸗ 
ſche gewoon⸗ hb 

beeft. 
47 WDt den ſelven werck· winckel is oockeen et bieren 
ander infettinghe gekomen / maer dao? half het on: Petve 
Nachmael den beffen deele des: volcx Gods aes gemeenrcha, 
ftolen/ ofte pnamerg ontnomen is / te weten / het onder een ge 
teken deg bloet Chzifti/ het welcke den Heechen Dente ou 
ende wereltlicken (ant met ſulcke namen NOE 5 anrvom’ 
men fp de erve Gods ) ig verboden / ende wepni⸗ gercpiet eer 
gen gefchozenen ende gefmeerden tat cpgendam Duzbelfcpe 
gegeven. det gebodt des eeuwigen Sods is / ar 143 
bar zy alle daer upt drincken: het welcke De mens Mat 20,29 
ſche beftact met een nieuweende contvarie Wet 
teniete te maften/ ghebiedende dat zp niet alle 
daer upt en drincken· Ende op Dat fuiche wetge⸗ 
verniet en fchtjnen fonder oozfahie tegen Godt 
te ſtryden / foo ſpreeckeu fp van VD eres 

geſchie 



Cap. 17. 
geſchien mothten ) Waer 'Ebat deſe drinck · beker 
At onune eenen veghelycken ghegheven worde, 

Maer dit is gelhck of de eewige nijfhept Gods 
ſulcke perykelen niet en hadde konnen fien noch 

Ende var Aenmerchen — Boven defen ghebrupcken fp ecn 
pie voors ſcherpſimmigh argument ( gheſhek fp mepnen ) 
taenders te weten dat cen genoe Jt ig vóoz bepde. Want 
neler DN is't dar (fegghen fp) Get lichaem Chzifti daer is 
enden em (00 is Theſtus gheheel daer / deweichke niet en 
ge periktien Kan van ſyn lichaem afgefchepden worden. So 
ende uptz 

bpgm bloet verwaet. Biet hier de overeen kominge on: 
bree niet, JES gevoelens mer Bod/als het cen wepnig beper 
helpen tael lik begint Dertel ende moedigt te zijne, Be He⸗ 
E Eet re toont het broodt / ende fcpt Dat het ſyn lichaem 

É is ende alg typ den drinck· beker taont/fa noemt 
be hen ſyn bloet. MWaer de berwaende ſtoutig⸗ 
bedr des menſchelycken vernufts / roept hier 
teghen dat het broot bloet is / dat De Wijn Get lic⸗ 

haen is: even gelyck of de Heere ſonder dorſake 
met woorden ende met teeckenen / ſyn lichaem 
ban fijn bloet onderfchepden hadde: ende gelck 
ef get opt ghehoordt gheweeſt hadde / dat Get li⸗ 
chaem ofte bloet Chafti Godt ende menſche ge: 
naemt wordt ·  Doorwacr hadde hp hém ſeben 
gheheel willen beteeckenen / ſo hadde hp moghen 
ſeggen: Ick bent « gelyck hÿ ide Schrifture 
plecht te ſpreken / ende en ſoude niet ghefept heb: 
ben: Dit is myn lichaem / Dit ig mijn blaedt- 
Maer dewijle lp wilde de ſwacheyt onſes gez 

Wijn peert loofs te hulpe komen / ſog heeft hn Den drinck be⸗ 
erſcher- Berderfchepden/Ban het broodt voorgheſtelt / om 
Et ame ‚dat hu foude leeren Dat hp ons alſoo wel tot 

hee dat het een deel mort wech geomen/fo en vinden 
fyn tebaem Wp Daer niet meer dan half voetſeſ. Daerom 
ende bloct: _of bet ſchoon waerachtigh ware datfe eggen! te 

weten / Dat het bloedt fn het b3oodt zji doop haer 
medevolginghe./ bie fp dichten / ende Wederom 
Get lichaem in Den dzinek-beker : foo berooven fp 

naochtaus de Godtſalighe zielen Ban de verftercr 
hinghe deg gheloofs / dewelcke Cheiſtus als 
noot ſakelich ghegever heeft. Soo moeten op 

„Dan hare ſcherpſimngheden taten baren/ende die 

WDaerom 
datChriſtus 
bzo0or ende 

nuttighent ende behũpinghe behouden dewelche 
Aap upt Dat dobbel teecken Gebben, d'melck € hei 
je en en heeft. trie Hit 

eit ck weet met Dat de Diengers des Dup⸗ 
— vels Gier teghen ſpreken / gheinck fp gewoon zjn 
pee Pape die Schrifture te Befpotren. Teu eerften {eagen 
fien, fp dat men’t upt een enckel Baêt niet en moet ce: 

nen reghel maken / dewelcke de Gemepnte foude 
maeten eeuwelijck onderhouden. Maer fp liez 
ghen alg fp ſegghen / dat het cert erickel daedt is. 
Want Ciziftus en heeft niet ‘alteenlijck den 
drinck · beker ghegheven / maer heeft ooch veror 

Antwoordt 

dent Dat de Apoſtelen ſouden namaels alſo doen’ 
Want Dit zijn woorden eens ghebors : Drincht 
daer pt alle; Ende Paulug verhaelt dat Get alfo 
gefchict is / ſoo dat hp het voor een ſeher infettinz 

Saer laetſte Che baveeldt Haer ander uptvlucht ig / dat de uprblucpe. Apoſtelen alleen zijn in de decláchtighept deſes 
Bat defake 
alleen totde 

Pacht-maelg:toenhelaten geweeft/Deruelche hy 
itpsie- Doe tot Offer-pziefters verkozen ende gengheno⸗ 
fers ats na- Men hadde Maer ic milde Dat fP tmp op vijf ora⸗ 
boigers van ghen antwoorden / dewelcke fps niet en fullen kon 
Bess C1/ men ontkomen / maer fullen ichtelick ban Gare 
ga ptactfe leugenen overtuyght orden. Ten cerften boog 
ban een ant: wat Prophetie ig hen defe antwoorde gheopen⸗ 
— baert / die ſo vꝛeemde van de Schrifture ig > De 
eScheifture verhaelt Dat de twaeive zijn met Je⸗ 
blucht/ woꝛt ſu ter tafel gfgefeten + maer ſy en verdupſtert de 
tegen zetelt weerdighendt Cheiſti alſoo niet : dat fpfe ſoude 
— Offer · pꝛieſters noemen: Ban weſchen naem 

Hee IIII. Boeck, 

ís dan Door medevolginghe het tichaem in het | fi 

drincken afg tot eten genoeabfaem is. Puis 't” 

a a „Fol. 269. 
Wp hier na fullen te 5hnber. plaetfe- handelen. 
Ende hoe Wel hp doe het Nachtmael den twael⸗ 
ben ghegeven heeft/(o beeft Gp nochtans hen gez 
boden dat fp alfa fouden doen! te weten /dat fp’t 
alfo fouden onder malkanderen uptdeelen. Een : De tmcee 
anderen vraghe ick /\wäcrom in dien beteren tijt 72° Te meine 
van de Apoftelen aen tot dupfent jaren Daer na) imacch:- mee 
alle geloovige fonder nptnemen zyn bepder tehez gerungenif= 
nen Deelachtigh gheweeft? heeft ooch de She⸗ |t ende t der 
mepnte niet ge\weten oat Baften Chziftus tot neeander 
ĳn Pacht-mael ontfanghen beeft ? Bet foude kercke. 
een feer fchandeliche onbefchaemtbepdt zrin/ dat - 
men hier faude achterwaerts treden ofte upt- 
vlucht ſoecken · Wp hebben de Wiftozie der 

nercken / wy hebben de boecken der oude Heras 
ren/de welche openbare —B— deſer ſake 
gheven. Eertullianusfept : Onfe vieeſch wordt Lib. de ret, 
met tet lichaem ende bloet Chriſti gheſphſt / op 
dat onſe ziele met Bodt gevoet woꝛde. Ambro⸗ El 
ſius fepde tot Theodoſiam: Woe (ult gp met Refert Theoe 
fulcite Ganden het beptighe lichaem des Heeren 2 —— 
ontfangen? Door wat ſtoutigheyt fuit gljp met °°" 
uwen mondt des drinck beeckers des dierbaren 
bloedts deelachtigh worden? Hieronymus fept : Hiro. in zeta 
De Príefters die het bzaodt des Pachi-maelg *“"- 
beplighen/ ende het bloedt des Beeren den bolche Aen 
uptdeelen. Chrÿſoſtomus / et en is niet gelicht ; cor on 
tn de oude Wet / daer De Priefter zijn deel adt/ens zoril.s 3, 
de het volck H'ander : maer Gier worde een li- 
chaem ende, een Dzinich-beker allen gegheven: al 
at inhet Pacht-maclig / dat komt den Prie⸗ 
ſter ende den ba'cke ghemepntoe. Dit ſelbe be: 
tupght Auguſtini in bele Woorden, Bies 
49 _Iaer Wat bifputere ick van cen ſaecke die sernape 
feer openbaer it ? Wen lefe alie de Gaiccrftche va dere rice 
ende Tatnſche Schryvers: men (alal omme de praghe / 
ſulke getupgeniffen binden. Ende deſe gewoonte Weren 13 Bes 
en is niet vergaen / fo lange als Daer cen druppel aurporrept 
der gheheelheydt is in de Gheimepnte gebleven. &zeaozi, 
Gregorius / Weleken men te recht machte deit old eude 
laetften Siſſchop van oome noemen leert dat SEP 
het oock te ſynen tijde ig onderhouden gheweeſt / 
alg hp fept : Bip hebt nu niet hoozende / maet 
drinchende gheleerdt / wat het blocdt des Lams 
3p sijn bloet wort in ber Geloovigen mout gez 
ftozt, Fa bier honderdt jaren na ijn doot / doe 
nu aile dingh ergher gheworden was / heeft de 
gewoonte noch geduert. Want het en Was niet 
alleenlijchs Bog? cen ghewoonte / macr oock voor 

‚een onveranderlijcke Wet gehouden. Want de 
inſettinghe Cheiſti / mag doe in eere ghehouden / 
‚Ende men twijfelde niet dat het ſchandelyke hercs 
roof was die Dingen te ſcheyden Die Ban den Wez 
re te famen geftelt zyn. Want Gelaftus ſpeeeckt Refert de con 
atdus: wp hebben verftacn Dat ommige alleen: era Dit 2 
lijf het heplige lichaem des Heeren ende hen ban as, 

„den dzinkbeker ontoudertsende dewyle Defe ſon⸗ 
der twfel ſchynen / fch en Meet niet met at 
fuperftitie bevanghen te zijne / ſoo laetſe de Sa: 

cramenten ghebecl ontfanafen / ofte hen (elven 
van de geheele Sacramenten onthouden Want 
de deelinghe deſes Sacraments en geſchiet niet 
ſonder grooten Kerck · roof, Hen geñmerkte Doe 
‚de redenen Cypriani / door dewelcke voorwaer 
een Chꝛiſten herte behoort beweeght te worden / 
daer hp fepdt : Hoe leeren ofte ver wecken wyſe 
em ín de beljdinghe Chꝛiſti haer bloedt te ſtor⸗ Serm. 5. dz 
ten / iſt dat Wop hen / die ouden tot den ſtryt gaen) kes. 
ſyn bloet hepgberen ? Ofte hoe maken w ſe tot 
den drinck· beker der martirhe bequaem / is t dat 
wyſe niet eerſt door het rerht der Shemern⸗ 
ſchap in de Ghemeynte toe en laten om den 
} dameh-beecher des Heeren tc Bjinchen Dat de 
Eanoniſten Die verordeninghe Gelaf * de 

ziee 

koi 
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Priefterg dupben) Dat te foo kinderlick / dat het 
niet noodig en is wederleyt te worden · 

„Biebe tbe so Cenderden vrage ick / waetom van 
12 bet broot euckelick gheſeyt beeft dat fp’t fonden 

eten : ende van den drinck beher / Dat ſy alle fou- 
den daer upt Deinchen 2- Me wetens geltjek of hp 
miet voorgenomen raet wude deſe Nflichept deg 

Die vierde Bupvels verhin deren· den vierden page ick / 
iſt dat de Heere den Offer puieſteren altten ghe⸗ 
weerdight mn Nachtmachte geben! gheſhck fp 
willen fegzent Wat menſche beeft dan opt be: 
ftaen de Breemde Die Be Veere uptgettooten had: 
de / tot Deelachtighept te roepen ? ende tot deel: 
achtighept Diet gaeve Die in haet macht niet en 
was/ ende fender eenigh gebodt des greus dieſe 
alleen kangteven. Sar doog wat ſtoutigheydt 
hebbru ſp hinden dat gebruyck / Dat zp den vole: 
he het teechen des fichaëms Chꝛiſti uptdeelen / 
iſt dat fp noch ghebodt noch erempel des Beeren 

+ Bie bijfoe. en hebben? Aen vijfſten vrage ich : of Paulus 
i aart 3 ſieght / Daer Gptot de Cozintenfept / dat hp van 

den Deere ontfanghen Geeft Dat hp hen gheleert 
gadde > Want Gp verklaert Daer nae dat hy ghe⸗ 
teert Geeft / Dat zp alie fouden bepder teekenen 
deelachtigh worden · Iſt dat Paulus van den 
Reeve gheteert heeft Datmenfe moct alte tot het 
Nachnmael toe later : foo mogen deſe menfchen 
toe fien van wien ſyt ontfangen heben / dat fp 
bp na alte het volck Gods daer ban berftooten ; 
Wantfp en konnen God niet tot een autheur Daer 
ban maken/bp den welcken Fa/nict en is Peen. 
Ende noch beftaen zp ſulcke grouwelen met 
den uaem Der gemepnte te dencken ende beſcher⸗ 
men : gelijck of defe Antechziſten / Die De leere en⸗ 
be infetsinge Chrifto foo lichteljch verreden / 
verwoeſten ende te niete maken De Semeyn⸗ 
te Chzifti waren: ofte gelick of de Apoſtoliſche 
Gljemepnte geen Shemepnte en waere, in De 
ae gantſthe kracht Der religie ghebloept 

cfte 

2 Cor.1. 19. 

s Beflupte 

Hert xvuir. CAPITTEL 

Vande Paufelicke Miſſe, door de welcke het 
Nachtmael des Heeren niet alleenlick ont- 
heylighe, maer oock te niete gemaeckt is. 

®pPaerfche 
ri is Gek 

Van de uytwendighe middelen der faligheyt, 
Weten, dat de Miſſe is cen werck waer daor be Priske dees” 
Priefter die Theiſtum daer offert / ende de glene no, 
die in de offerhande zin) De genade Gods ver: 
Dienen : ofte dat hef een berfoen offer is Waer 
doo? fp. God verfoenen. Eñ dit en is niet alleen: 
lik cen gemepne mepninge des gemepnen mang 
geleeft: maer bet werck ef de handelinge felve 
wort alfa van hen gedaen ende gevoegt / Dat bet 
een maniere Der berfoeninge ís / Waer Doo? Loo? 
de ſonden Der lebendighen ende dooden / Gode : 
Woet gevoegd gedacn. Bit geben oock De woor⸗ we iracht 
Den upt die fp gebzupehen: eñ nren kan oock UPE „fes grus 
Bet dagelickſche gebruyck niet anders berftaen. wus, 
Ick weet hoe Diepe dele pefte gewortelt is: ende 
met hoe grooten schijn des geets fp bedeckt zy / 
boe fp met den naem Cheiſti bekleet is/ hoe bele 
daer gelooven Dat ín den cenigen naent der Miſ⸗ 
fe/ de gantfche ſomma des gheloofs bervaet zy. 
Maer alg het door Gods wooꝛt fal klaerlich be⸗ zpijenerren | 
wefen fijn/ dat de miffe / hoe (eer ſy oock berciert scoocicos- | 
zy / Chriſto groote lafteringe aen doet / ſjn crupte vert oer ſel⸗ | 
begraeft ende berdpucht/fn doot boet vergeten / Pet | 
de vreucht Die Wp Daer upt hebben/ wech neemt/ | 
het Sacrament waer dooz De ghedachteniſſe des 
doots Chziftifoude blijven / verkrancktendete 
niete maeckt : falfp eenige foo ſtercke ende diepe 
wortels hebben / Die niet en fouden konnen doo? 
Defe geweldige bijle/te weten;doo? Gods wooꝛt / 
afgehouden ende uptgheroept worden? Sal fp 
konnen eenigen foo cierlicke ſchyn hebben; waer 
onder fp foude-mogen verborghen bijven / ende 
door dit licht des Woorts Gods / niet gheopen⸗ 

M Et deſe ende biergelijthe vonden / heeft de mant na Bem in fn plactfe te flellen. * So is GP syn prans, 
dup'uel gheljck niet groote Dupfterniffen / | Dan Lan den Bader verordent Pꝛieſter in Der ee⸗ (teitende. 

Bn geſocht Ger tz. Machtmael te verdupfteren ende | michept na de orden Melchiſedech / em dat hp tBebz. 5. seit 

dion tegen Befmeiten/ om dat het pmmerg niet en (oude 
er 9. A (upver in de germepnte behouden worden · Maer 

Bourmaet dit ig het hooft der berfchpichelicher grouwelick⸗ 

Se Spe rne Dept geweeſt / Dat bp heeft een teecken opgericht, 
geftelt, Waer door Get Pachtmael niet alleenlick ver⸗ 

Dupftert ende verkeert, maer oock ganiſchlyck 
te niete geworden / ende upt der menfchen ale 
dachtenſſe wech genomen is: te weten / als hy 

—— by na De gantſche weerelt heeft met deſe feet 
ſchandelicke dwalinge verblint / ſo dat fp gelooft 
Geeft Dat de Qiſſe fp cen offerhande om verghe⸗ 
inge der ſouden te gearjgen · Hor de verſtan⸗ 
dichte ende befte Schaol-leevaers Defe leere in 
Het begin verſtaen hebben/daer en vrage ick niet 
nae: laetfe vaten met haere doꝛenachtighe ende 
verwerrede ſcherpſinnicheden / de welche of fp 
ſchoau machten eenichfing befchermt worden / 
foo zjn fp nochtang van alle goede Chriſtenen 
te verworpen / am dat fp niet anders en Doen 
Dan Dat fp de klaerhept des Nachtmaels met vez 
Ie Dupfteruiffen bedechen. Soo fullen dan de 
Leſers verfkaen/ Dat ich bete dinghen late bac: 
ren / ende tegen Die meyninghe ſtryde / die door 
den Moomfchen Vutechzift/ ende door fue Pro⸗ 

fsh:goingee 

pieten de gantfche werelt over ghefacptig/ te. 

\ foude eeuwighlick dat onepndelick Peiefterdom 
| bedienen. t Deſe verborgenthept ig lange te vor 

Lo El 7e 17. 
2EEN Gerne 
10,21 

ren in MRelchifedech afgebeeldet gheweeſt / den *Bfar.r:o.4 
welcken de — eenmael voortgebraght Gen. ia. 18· 
hebbende / alg ecnen Prieſter deg Levendigen 
Gods /daer na nergens meer en meldet / gelijck 
of hy gheen eynde des levens ghehadt en hadde. 
Pae deſe ghelyckeniſſe is Chriftug ghenaemt 
een Pziefter na de opden JReichifedech. Mu de 
gene Die dagelicr offeren / Die moeten tot die of⸗ 
fechanden Peiefterg maken / ende die alg uako⸗ 
merg ende ſtedehouders Chzifti in Cheriſti plaet⸗ 
fe ſtellen Ende hier door en berooven fp Chri⸗ 
ſtum niet alleenlick ban fijn eere / noth van ſyjn 
eeuwigh Prieſterdom: maer ſoecken hem oock 
van de rechter zijde ſyns Daders te verſtooten / 
dewijle hp Daer niet (itten en kan / fonder oock 
mebde ceuwmial Priefter te zyne Apen konnen 
niet feggen / dat de Offer-priefters niek en mops „Det Zeei⸗ 
den in. Chzlfti plaetfe gheftelt / ghelyck of bp nucst Bast 
doot ware / maer dat (p alleenlich fijn ffedehou” wevderiept. 
ders fijns eeuwigen Paiefterdbomg/ Get welche 
daerom niet te min-en blijft ſtaende. Mant fp 
worden Hoop de woorden des Apoſtels ghe⸗ 
Mangen / dat ſp niet en konnen alſoo ontvſien: 

want 
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Reb2zeeze Want hy fepbt dat Daer meer Peiefterg ghe⸗ 
maeckt zyn / am Dat fp door de daadt verhindert 
worden eeuwichlick te blijver. So is dan Chei⸗ 
ſtus die door de doodt niet verhindert en wordt / 
cen eeuwich Prieſter / ende Gem en zijn gene me: 

ma gieke ® pe gefelien noodich. Pechtans zpn ſy ſoo onbe: 
emoel ban fehaemt;dat fp Melchiſedechs evempel gebrupe? 
AMachredee ken om haer godloofgept re befthermen. Tant 
beſchermen, dewyle Melchiſedech bzoot ende wijn voo? ghe⸗ 

ſtelt heeft / ſoo beflupten fp dat Get fp een voorspel 
Gaerder Miſſe geweeſt / gelijc of De gelijckeniffe 
Die tuſſchen Chꝛiſtum ende Melchiſedech is/ ge⸗ 
leghen waer in de offeringhe des broots ende 
wins: het welke fo cranc is dat Get niet noodich 

hier upt een verborghentheyt ſineden / daer LAN | Doen / waer toe Dient fp / anders dan dat hier 

neon, en 13 re wederieg gen. AP clehfedech (eeft Uozalje 
De praetje ende ſynen volcke broot ende wijn gegeven / om 
aats- Dat bijfe/ Die daar de repſe eude door ben ſtrjt 
Debsr re Dermoept waren/foude Bermaker ende ſtercken: 

ii maer wat gaet dit de oferhanden aen ? Moſes 
pzijft de vriendelickhendt des Gepligen Coumer. 

An rede. Dufe teghenftedders wille ondeguamelick 

uiet gemelder en Wagt. Sp befirijcken nochtans 
haer dwalinghe meteen ander verwe / aM Dat 
terftont daer na velcht + Ende bp was cen 

—— Peiefter des Alderhoochſten Gods. Ick ant⸗ 

poftelsts03- Woozde ende ſegghe / Dat fp verkeerdelich tat Get 
Den, broot ende Wijn trecken / Get geve dat de Apoftel 

gan de ſegeninge verſtaet · Dewhle hy dan een 
— Prieſter Gods was / fo heeft hn Abraham ghe 

ſfeghent. Waer upt de ſelve Apoſtel (De weicke 
de beſte wotlegaier ig) de Weerdichept Melchi⸗ 
ſedechs bewyſt: want de gene die gheſegent 

Antwoort 2. Wort / is minder Dan de gere Diefegent. Ware 
bie offeringhe Melchiſedechs een figuere ende 
voorbeelt Der offerhande Der Miſſe ae weeft/ 

„ich bidde u / ſoude de Apoſtel / Die oock allerlep 
clepne Dingen onderſoeckt / ſoo groot een fake 
Vergeten Gebben? Maer mat ſy ſeggen / ſo fullen 
te beegheefs ſoecken de redenen des Apoſtels 
te niet te maken/daer Gp fepdt/Dat Get recht ende 
De cere Des Prieſterdonis onder de menſchen een 
epnde heeft/ om dat Chriſtus die onſterffelick is / 
De eenige ende eeuwige Peieſter is. — — 

— De tweede cracht ende deucht der Miſſe is / 
het oee _— Dat fp het crupce ende lijden Cheiſti berdupſtert 
Mie is / endeteniete maeckt. Het ig ſonder twyfel dat het 
Beedat crupce Chgifti wort oname geſtooten / als daer 
Euziftr ome tenen altaer wort opgericht : want ift dat hp in 
flaat; ende het crupce hem felven Geeft tot een offerhande 
tn gegeven om aus inder eewichept te heplighen / 
siz, Ende onscen eewighe verfoeninghe te gecrygen: 

foo Gift ſonder twijfel de cracht deſer ſynder 
offerande fander eynde Anders en fouden Wp 
gheen cerlicker ghevoelen heben ban Cheiſto / 
Dan van de oſſen ende Kalveren Die onder de 
Wet geoffert waren / der welcker offeringc daer 
upt wort bewefen crachteloos te zyne / om Dat ſy 

Deerfte res Dichmael vernieut Worden. · Daerom moetmen 
Ke eer ere Delijden dat de offerhanden Chriſti / die bp in Get 
15. cruyce volbracht heeft / gheen cracht en hadde 

om in der eewichent te vepnigen / of Dat hy dao? 
een offerhande eenmael geoffert / de hepliginahe 
ende reyninghe in der ee wicheyt volbracht Geeft. 
Dit is her ghene dat de Apoſtel ſeyt / dat deſe 
opperſte Priefter Chriſtus if eenmael door de 
offeringhe ſyns (elfs verſchenen in de voleyn⸗ 
dinge der Werelt / om de fonde wech te nemen. 
Item / dat up dao? den wille Godts fijn abe: 
repnicht door de offerande des lichaems Je⸗ 
ſu Cheiſti eenmacl gheſchiet. Item / dat Chei⸗ 
ſtus door cen offerhande de geheylichde in der 
ecwichepdt volmaeckt Geeft. Ende daer nae ſtelt 
bp cen feex ſchoon ſententie / ſegghende : Dat / 

2. Die twede 

Heb · 26. 

Hebꝛ. 1o- en⸗ 
deraende 26e 

Het 11. Boeck. Fol: 270, 

na dat de verghebinghe der fonden ons een mael 
verkregen is / geen Offerhande meer enig. Bit 
Geeft Ebriſtus oock met fijn laetſte ſtemme ende mer Chun 
adem verklaerdt / doe Gp fepde + Wet ie vervuldt. tacufte fremz 
dp pleghen op de lacifte moorden der gheuer Me vebertige 
die ſterven / gelijck op een ſtemmẽ Godts / achte — — 
te hebben: Ehaſtus ſtervende betuyght Bat het 
door fijn eenige Offerhande volbracht ende ver⸗ 
bult is / al wat tot onſe ſalighepdt diende. Sal 
het ons geoorloft weſen daggelicx ontelliche vele 
Offerhanden aen te lappen aen defe Offerhan⸗ 
de / der welcker Bolmaechthepdt hp foa klaerlick 
betuyght ende bebolen heeft ? Deijle Get heplí: De derde res 
ghe woort Godts niet alleeenlick en fent / maer: den. 
oock roept ende betupght / dat defe Offerhande 

‚een mael volbracht is / ende Dat haer Kracht ceu⸗ 
welik bljft: de gene Die een ander offerande face 
| kens gheven die niet te kennen dat fp dele Offer: 
| hande Cheiſti orwolmaeckt ende (mack achten? 
Nu de Miſſe / de welcke ingheſteldt is omaliedas De vierde 
ghe meer dan honderdt dupſent Offerhanden te Eden geno⸗ 

men van de 

mede Get lijden Chriſti / Waer in hp hem ſelben — 
tot een eenighe Offerhande een mael den Dader ſelve 
gheoffert heeft / vergheten cnde begraven ligahe ? 
Wie en (oude niet fren/ anders dan die blint Waz 
re, Dat Get des Dupvels ftoutighept ge weeft is /⸗ 
die tegen ſulke Klare ende openbare waerhept ge⸗ 
ſtreden heeft ? Vet en is mp niet Lerborghen/met 1 Wtblucke, 
hoedanighe berftrichingGende Daderderleugen 
pleeght Dit fijn bedrogh te decken / te weten / Gp 
fept dat het niet vele ende menigerlep offerhan: 
den en fu / maer dat de ſelve eenige offerhande 
Dichmael verhaelt oet. Maer ſulcke roock kan 
ſonder arbeydt verdreven worden: Want de 
Apoſtel il in de gantſche handelinghe bez 
wijfen / dat daer niet alleenlick gheene andere 
Offerhanden en zijn/maer dat die eenige Offer⸗ 
handen ig eenimael geoffert geweeſt / ende niet en 
moet meet geoffert worden · De ſcherpſmnigh⸗ 
fte onder onſe Tegen· ſtryders / gebrupcken noch 2· Wtvlucht. 

een bedeckter nytvlucht: ſeggende / dat die Offer⸗ 
hande niet Wederom verhaeldt / maer toe ghe⸗ 
boeght wort. Maer dit gedichtſel kan oock ſich⸗ Antwoordt / 
telick mederlepdt worden. Mant Cheiſtus en Weleke mee 
heeft hem ſelven niet gheoffert op defe conditie/ nifie Duns 
dat fijn Offerhande foude daghelicx met nieus 15 bevegigte 
‚we Offerhanden bebeftight Worden: maer om 
| datde zucht daer Han / ons Dooz de verkondin⸗ 
ghe des Euangelij / ende doo: het uptdeelen des 
Pacht-maelsfoude toeghedeelt worden· Alſoo 
fept Paulus / dat Chriſtus onfe Paeſch· lam gez 

offert is ende gebiet ons te eten. Dit is (ſegge 
ick) de wijſe Waer doorde Offerhande des crupz 
tes ons toeghevoeght Wardt / alg fp ons wordt 
toeghedeeldt om te ghebruycken / ende als wpſe 
doaz het gheloove ontfangben. 
4. JRaer Get is nut te hoogen op wat fortdament De . upt⸗ 
fp de Offerhande haerder Miſſe beveſtighen. ince : upe 
Want ſy trecken hier toc de Offerhande Rat To kaere 
lachie / daoz dewelcke de Beere belooft dat men ssar. 1.8. 
fal alle de gantfche werelt doo2®Bzant-offer ende 
ſuyver Offerhande ſynen name Offeren. Maer Antwoor, 
bet en is ben Peopheten niet nieuw noch onghe⸗ at —— 
foon / dat ſy van de roepinghe der endenen Lan gans 
ſprekende / den geeftelicken Bodtf-dienft/tot den 
welcken fpfe vermanen / deo? de iwtwendighe 
Ceremonien der Wet bedup den : om alfoa den 
menfchen haers tydts ghemepnfaemlgcher te 
kennen te aheben/dat de #epdenen (ouden tot de 
waerachtige gemeynſchap der Keligie geroepen acute den 
wogden. Gelpels (pp ooch int gemepn de waer- ALI Se 
heydt der dinghen / die door het Euangelium is annere 
boog doghen geſtelt geweeſt / plegen met de —F plactten, 

Be 

De andere 
reden / welae 

Antwoordt 

1. Caz, 5-7. 



Den ende ſchaduwen haers tijts te befchzijben. 
Alſs hebben fp de beker inge tot God bedupt boog 
De opelinnningetot Bernfalcm / de genbiddinge Gods / doa: be offer nghe allerley gaben: ende 12. 8. De groote henuiſſe Cheiſti/ daer mede de gelaovi- ge ſouden in zijn rijk begaeft wo rden ooe droo 
mem erde geſichten. Daerom het ghene dat fp 
Baert brengen ut Nalachia dat is der Prophe⸗ tie Cfaie-gelje, daer hp voorſeyt / bande drie al: 
taten Die In Aſſprien⸗ Egppten/ende Zodentant 
fouden op geriest maden. dant it vrage ten eerſten (of {p niet en Belennen dat de verbullinge 
deler Pzopberie in Get riche Ehzifti sp. Cen 
anderen 7 Waer Die altaren zijn/ ofte Wanneer ſ 
opt zijn opgericht gfeweeft. Ten derden of fp 
mepnen Dat een pegelijch Fijcke moefte fijnen 
tempel hebben/ gelfek ve Ferufalemfche tempel 
în Judea was. Fe Get dat fp defe vraghen aen? 
mercken / fo fulleu fp/ gheljck tek mepne/ beken: 
nen dat de Propheten doo? Beelden die fijnen tij: 
de bequaem aren / ghepropheteert heeft van 
Den geeftelickhen Bodfdienft / Die ti de gantfche Werelt foude verbreyt orden: Het welke wp ben 
boog een antwoorde geben. Nochtans dewhle 
alomme van defe fake etempelen ghevonden 
worden / ſoo en fal ick niet lanck zjn veele verha 
lende. Hoe wel fp zjn ooch Bier in eltendichlick 
verblint / Dat fp geen offerhandeen bekennen an 
ders dan de offerhande der Miſſe: want de abe 

Eſai 19,21, 
23.24 

2, Antwoort. 

louige offeren oock waerachtelick Gode een reypn 
offerhande / van De welche wp Wepnich hier na 
ullen fpzeken. 

3 De — ſyyeuen 
godloofbept 
Der Wiſſe 

oe felgen gedaciteniffe wech neemt. | Want gelekt feBmape «Onder de menfcijë de vaftigGept des Leftaments 
Bachten bere is in De doot des teftament makers gelegen: al: Dzijfte fo heeft oock onfe Heere dat Ceftament met ſon 

Door bevefticht, daor het welcke hp ons Geeft 
bergebinge der fanden)ende de eewige rechtveer⸗ 
bichept gegeven. De gene Die ín dit teſtament be: 
ftaen pet te veranderen oft vernieumê/die verſa 
keu fijn doot / eñ achtenfe alg wan geender weer⸗ 
de. Ende wat ig de Miſſe anders dán gantfchjelie een ander ende nieu teftament? Want wat fullen 
Wp feggen ? belaaft niet een pegeliche Miſſe een 
nieuwe vergebinge der fonden/ ende cen nieuwe 
bererpginge der rechtveerdicheyt: ſoo dat nu foo 
bele teftamenten ſym als daer HBiften zjn? Dat 
Dan Chriſtus wederom came / ende Dit FPieuwe 
Ceftament met een ander doodt / ofte eer De 
ontellicke bele teftamenten der Miſſen met 
ontellicke dooden beveftige. Doo hebbe ick dan 
in het begin warachtelick gefent/ dat de eenighe 

Sy boot en: Ende waerachtighe doot Chritti / door de Miſſe 
be crupcicht berdupftert ende wech genomen wort. Wat / ben ien. ® dient de Miſfe niet vecht daer tae/ Dat Ehriſtus 
Devz. 9, ‚6. Waere het moge lick / wederom ghedoodt ade ? 25426, Want waer een teftament is (fent De Apoftel) 

Dat moet Doo? de doodt des teffament mafierg 
bevefticht oden. We 1Difiegdeeft een nieu 
teftament Cheiſti upt : faa epfcht fp dan dat 
Cheiſtus wederom gedoodt worde. Boven de: 
fen ie het noodich/ dat het gedoodt worde dat 
aijeoffert wordt: daerom iſt dat Chaſtus in een 
Pegeltche Miſſe geoffert wort / ſoo moet bp oock te aller uren in dupſent plaetfen reebeue ghe⸗ doodt worden. Dit en ig mijn argument niet) Mact Des Apoſtels / daer hp fept : Wadde Get Chꝛiſto Hoodie gheweeſt ——— te offeren / foo hadde hp moeten Dickmael lijden 

Der BParigẽ Van Den beginne dec werelt aen. Heh bekenne „ue tolu. De Spel Dat ſy Gier cen berepde antaoo2de hebben / 

Want fp 
Vernieticht 
Pat Ceftaz 
ment Chzis 
ft, 

s_Aucomeich tot het Derde merch der Miſſe/ 
waer in wy moeten verclaren hoe fp de aerag: 

18/ datfe den tige doot Cheriſti verdupftert/ ende upt der men: 

Van de uytwendighe middelen der fat; sheyt, 
met De welcke ſy ons ooch op legghen dat wife  Fonrechte uldiaen : want fp ſegghen dat (pn befchulbicht worden met het ghene dat fp rapt acdacht en hebben noch oack connen daen. Wp Anttwoozdt. weten, wel dat De boot ende het leben niet en is in haer macht. Hp en aenften oock niet of (pa boo? nemen. Chriſtum te dooden / maer willen alleenlick be\nnfen wat grooter ongefchich:hept upt haer godlooſe ende booſe lecre bolcht. Wet welche ick uyt den mont des Apoftels bewij⸗ fe. Of fm ſchoon hondert mael hier tegen vaepen/ . 1Btbluat/ bat defe offerande onbloedich ie; ick fegate — — dat het in des menſchen macht niet geleghen en !Sytiabe afs is / dat de offerhanden fauden haer natuere ver: Ant woorde. anderen: Want alfoo ſoude De Geplighe ende onberanderlicke infettinghe Godts / teniet . | worden. Waer upt valcht dat defe grant-reden 3 Des Apoſtels vaſt ende feker is. / te meten / Dat Hebr. 5.22, in de offerhanden bloetſtortinghe noodich ís / op | bat Daer af waffinghe zp. 
6 Au moeten op (preken van het vierde ampt + Devierve der Miſſe / te Weren, hae fp De bauchht die wp upt Ber ee De doot Chriſti hebben / ons ontneemt dente ip % grt maeckt dat wife niet en Bekennen noch bedenke. vu beneemt Want wie fal dencken dat hp door de doot Chri⸗ De beugr des ſti berloft is als op cen nieuwe veriofTingtse in are de Miſſe ſiet⸗ Wie fal betrouwen dat hem de fon- <1 den vergeven zyn / aſs hp cen meuwe vergevinge 
fiet ? Sp en connen oock niet ontvlien / ſeggende / 
Dat wy in de Miſſe om gheen ander oorſake vergevinghe der ſonden en hebben/ dar am dat fp doo? de doodt Chpifti vercreghen ist. Want dit is ſo bele ghelyck of fp fepden / dat np van 
Chꝛiſto berloft zijn op conditie/ dat wp ons ſel⸗ 
ben berloffen : Want dufdanige leeringhe ig van 
de Dienaren des dupbels gefaeit / ende (n befchers 
menfe hupden met roepen /mao2den eñ bzanden : 
te weten / dat wy / als Gode den Bader € heitum 
inde Miſſe offeren / Doop het werck deſer offer: 
handen / bergebinghe der fanden gecriögen/ ende 
Des lijdens Cheiſti deelachtich Waaden. Wat fal_atepennigne dan Get lijden Cheiſti fn anders dan een eremz onttwervinge pel der Berloffinghe / op dat wp daer upt leeren toef —— ong felven verloſſen? Eheiſtus felwe als hp ons leoſber wil in het Pachtmael verfegelen dat onſe ſonden 
bergeben zijn : fa en gebiet hp de Diſcipulen niet 
op dat merck te blijven ſtaen / maer wijftfe op de 
offerande ſyns doot : te hennen ghebeude dat 
het Nachtmael een gedench-teechen iS /Aunacr unt 
fp machten leeren dat de verſoenoffer waer doo? 
Godt berfoent wort / moeſte alleentick eenmac! 
„geoffert worden. Want het en is niet genoech te 
weten Dat Cheiſtus de eenighe offerhande is/ 
ten 3p dat Wp oock Weten / dat Gp alleenlick 
eenmael moeſte geoffert zjn/ fo dat onfe geloove 
aen het crupce gehecht zj. i 
7 Ru come ick tat De laefte ducht der. Miſſe / — 
te weten / dat Het heplighe Pachtmael / maer BoPPeloof= 
în de Heere de gedachteniffe fins doodts hadde Miſſfe 18/ 
afgebeeldet / is doop de IPiffe wech ghenomen dat ende te niete gemaeci. í Want Get Pachtmacl it rae 
ten gave Gods de welcke met danchfeggingete meen ghenaz ontfangenig : Maer de offerhanden der Miffe/ mer veert. 
wort tot een vergheldinghe gedicht / de welche 4 Be 
Godt tot betalinge ontfangt, So tuit als geben ,:ì gheeft 
onderfchepden is van ontfanghen/ foo aroot ons ve Darer 

onderſcheydt is tuſſchen het Sacrament des gep — „Pachtmaels/ende een offerhande · Ende dit ies GLM, 
een ſeer elendige ondancbaerheyt des menſches/ Nuſſe op afz 
dat Hy Bodt fijnen ſchuldenaer maeckt / daer f: ere De Mfe “bp besoopde De milbichept der godlicher goet· Vctg 
heyt te bekennen ende danckbaer te zijne. Let zen Wader, 
Sacrament des gPachtmaels belooft dat np 
„Dao? De doodt Cheiſti niet aiteenlick en zjn 7 

nae 

Westucht, 

Autwoordt. 



Cap. 18. 
mael tot Het leben weder ghebyacht / maer oock 
(onder ophouden lebendich gemaeckt worden / 
om dat alle de deelen on ſer ſalitheyt zin Doe in 

— ſijn doot bolbracht geweeſt. Maer de ofſerhan⸗ 
be der Miſſe leert ons veel anders / te weten / dat 
Cheiſtüs moeſte daghelicx gheofſert worden / 

delig boo, om Orte eenichſins voorderlit te zuue. Men bez 
alten con, hoorde het Nachtmael in de gemeyn vergader 
fleneu een ge ringhe Det ghemeynte upt te deelen / 03 dat ous 
mep Dacta paer door mochte de ghemepnfthan gheleert 
be mife worden / Doop de welcke wp alle in Ehrífto berz 
boorden eenicht zijn Deſe ghemeynſchap Woet door de 
Er ond offerbande der Miſſe wechghenomen: Want na 

een. dat deſe dwalinghe heeft pigetſe ghehadt/ dat 
daer moeten Prieſters zón om boor het bolck re 
ofſeren / foo ent heeftmen niet larger de Ghe⸗ 
meprtte der geloobigen het Nachtinael des Beez 
ten untgedeelt na het ghebot des heeren / gelick 
of het wu dert Perieſteren overgegeben ware, Fn 
bert particulieren Miſſen is de wech gheopent / 
De welcke meer cert uptfluptinge bewer / Dart 
be gemeynſchap Die bant den Heere ingeſtelt (5: 
want de Miſpape (chept heen elben af van den 
gantfehert heop Des gheloobigen voltx om fyn 
offerhande alleert te eten. Een particulier Miſſe 
noeme ick / (oo wanneer den ghelobigher het 
Nachtmael des Heeren niet uytgedeelt en wort / 
al iſt dat daer ſchoon bele meuſchen tegenwoor⸗ 
dich zijn. 

santen 8 Aengaende dem naem Miſſe, itk en hebbe 
vorſprouck opt conrtert oordeelen Waer upt hp ghekomen 

Der Wie zp/ artderg dan dat het wip der waerbept ghelije 
Se bofoade dunckt / Dat bp is van de offerhanden gecomen 
*mn ſen Die in het Hachtmael geſthieden. Maer op Dat 
ende Die De Wop het gekijf bart dert naem latent varen / it ſeg⸗ 
Beven he, gebatde particuliere Miſſen gantfcheljck tegen 
— fon een. De inſet tinghe Cheiſti ſtryuden / ende Dat fp daerom 
gebioole eert godloofe ontheyliginghe des Nachtmaels 
onsgepigtn- sijn. Want wat heeft De heere ons gheboden / 
Bertie ss- _ te-tweten/“Dat mo’ foudert nemen ende onder ong 
bontmact. Deelen. hoedanich is De onderhoudinge die Pau⸗ 
Matt· 26. Tug ong leert? te Weten / een brekinge Dee brdots/ 
KWet. aa. a De welcheeent ghemepifchan zp des lichaems 
Puc 22 17. Ende bloets Chriſti. BDaerom Wat gelgcheniffe 
I.Coꝛ 10. 10. iſt / als het eert neemt founder uptdeelen? Maer 

ſp ſeggen / die een Doet het boorde gantſche Bez 

Dat Hoort, 

— 

Het IIII. Boeck; 

ö— — — — 

et ne 

mepnte. Maer Door wat ghebodt? is dat niet 
opentluck met God ſpotten / als een alleert tot 
hem treckt dat net en behooet anders bart onz 
Der belen te gheſchien · Maer dewüle de woor⸗ 
Den Cheiſti ende Pauli claer gheuoech zó / foo 
machmen met co2te woorden beflupten/Dat daer 
gheen Nachtmael Des Beeren / maer eert balfche 
berkeerde nabolginghe des Nachtmaels is / foo 
waer gheen breeckinge des broots en is tot ghe⸗ 
meynſchap ende deelachtitheyt der gheloobigen. 
Een valſche navolginge / is verderbinge. Erde 
de verderbinghe ſulcker grooter verborgenthept / 
en geſchiet net ſonder godlooſheyt. Soo is dan 

— in De particulier Miſſen een godloos mifb2upeh. 
Peer mir Eide (gbelijck nickmael in de Geilgie Deen fepl 
enn gefpzoten upt De artder tomt)na Dat díe wife is eenmail op 
—38 ghetomen / datmen offert ſonder uptdeelen / ſoo 
Beunsimmeit. heeftmen voortaen begonnen in alle hoecken dee 
wojvensende kercken ontellicke bele Miſſen te Doen / ende het 
boe bal ap, Valck herwaetts eude ginſwaerts te berfchep: 
Seteor dn den het welche behoorde in een te vergaderen / toof bept fp À 
Geken. omde verborgentheyt finder eenheyt te beken: 

‘Hert. Laetſe uu verſaken dat afgoderte te zijne / 
Dat fp in de Miſſe het broot toonen / op datinent 
ín Chꝛiſti pk aenbidde. Het is te vergeefs 
dat fp Be beloften van be teghenwoordicheyt 
Chꝛriſti boostbzenghen : de twelcfee-op wat wife 
datmenſe oockupt lept / nochtans niet en zijn 

Mifſe gedicht hebbeu / goet maken, de cude Leez 

Fol, 2715 
ghegehen / om dat DE ourepne ende onheylighe 
menſchen ſouden het lithaem Cheiſti maken (oa 
wanneer ſy willen / ende tot wat miſbruyck ſp 
willen: maer om dat de gheloobigen met Bode 
beeefende onderhoudinghe het behel Cheiſti na⸗ 
bolghende / in het houden des Nachtmaels / fou: 
den waerachtichlick ſinder deelachtich zón. 
9 Boben deſen is deſe verdraeytheyt Det ou⸗ Pan deſen 
der Ghemeynte doe p „joch fupber was / onbe⸗ Berri be rip. 
kent gheweeſt. Boemel de ghene Die onder onſe vere che 
teghenſtrüders de onbe chaemſte zin / hacr fake mpente nies 
willen hier mede bedecken - foo (ft nochtans fez seweten. 
Ker dat de gantfche oude Bhemepnte hert tegen 
is / ghelijck wp boben in andere dinghen bewe⸗ 
fen hebben / ende oock met De oude Teeraers neer⸗ 
ſtichlick te leſen / can ekerlick bebonden worden. 
Maer eer ick een eynde make / vraghe ick ouſe goch en te 
Teeraers der Miſſe:hoe Pp meynen dat Defe Wijte oek met fm 
van offeren Gode aenghenaem (9 / daer bau jp b'woort 
geent gebot en hebben / ende de welche ‘p met niet Sqrs te bite 
cen (pllabe der Deheiftuere en connen bebeftí- ;. Bam. 15. 
ghen ende weten oock hierentuſſchen bat de gez 22. 
hoo? faembept Bode aenghenainer is dar cert 
offerhande / ende dat hp meer eyſcht datmen fijn: 
Der ſtemme ghehoor gebe / dart datmen hem ofz - 
fere 2 Boven deſen dewüle ſy den Apoftel hooren Debie 5. 42 
ſegghen / bat niemant Den naem ofte eere Des 
Pꝛieſter doms hem ſelben aen treckt / auders dart 
Die gheroepen is helje Aaron: jae dat oock 
Chꝛiſtus ſelbe hem ſelven miet ent heeft daer in 
gheſtelt / maer 19 der roepinghe des Baders ghe⸗ 
hoorſaem gheweeſt: ſoo moeten fp bewiſen dat 
God De autheur ende inſetter haers Peieſter⸗ 
doms is / ofte fp moeten bekennen dat Die eere 
ban God uiet eñ is / tot de welche ſy niet geroe⸗ 
pent zijnde / zyn door onbehoorlicke ſtouticheyt 
boozghebzoken. Sp ent conuen wier een letter⸗ 
ken toonen / daer door haer Prieſterdom cant bez 
fchevmt moden. Waerom ent ſouden dart hare 
— niet brie — / De welcke niet 
en connen (onder Prieſter gheoffert worden? — 
io Iſt dat pemant hier rl ſententien boort⸗ — * 
brenghen / die hp hier ende ginder uptde oude pittels boost 
Leersers afabefcheurt heeft / ende met haer aur: SOME 
togítept bewijſen dat de offerhande Die in het ze “sar iem 
JRachtmael ghedaen wordt / anders te verſtaen nuge oude 
ig dan wp berclaren: den (ulcken Willen wp defe 5 — 
corte antiwoorde gheven: Iſt dat fp willen dat wer gevoernt 

( ebben een ghedichtſel der offerhande bat de Papiſten (n de 3. 

raers ent beſthe rmen nerghens fulcken kercke @ febante 
roof. Sp ghebriwcken wel dat Woot Ofter- ver verſoemn 
hande, maer ſy ber klaren bat ſp niet anders haer Ws Erten 
bp en berſtaen / dan de ghedachteniffe der Waer Jan vacc 
athtigher off erhande / die Chriſtus onſe eenighe muffe droo⸗ 
Pꝛieſter (gelijt ſy allomme ſeggemaen het crupce ven pn 
volbzacht heeft.” Auguſt inus (opt: Ve bebeen mer augur 
hebben Booz de offerande der beeften Die ſy Gode frnus gerup 
offerden/ hert ſelben geoeffent in de Prophetie bewe 
det toecomender offerhande die Cheiſtus ober ri, * 
offert heeft: Maer de Cheiſtenen houden DOO contra 
De heylighe offeringe ende deelinge des lichaems Eauftuna 
Cheilti / de gedachteniffe dev offerhande die van Ben 
Cheiſto abefchtet tg. Bier leert hp boormaer Dat °L-** 
felbe Dat met bele woorden in den boeck tan het 
geloobetot Petrim Diaconum geſchreven is / 
wie oock De Aut heur daer ban zp. De woorden 
zijn / Weet vaſtelit / ende ent twijfel geenſius / Dat 
be eenichgeboren Dore bleefch om onſent wille 
geworden zijnde / hem ſelben heeft boog ons ghe⸗ 
offert Gode tot een welrie ckende offerhande: den 
welcken / ende dert Dader eñ den h. Geeſt ten tijde 
des ouden Teſtaments beeſten geoffert worden / 
ende den welcken met den Bader ende en 
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Vande uytwendighem 
eeft (met de welche hy een Godheyt heeft) De 
beplighe Ghemepnte de gautſche Werelt door 
uiet af en lact de offerhaude des broots enn Wijns 
te doen. Want in de oſſerhande der beeſten / Was 
Bet bleefch Chriſti afghebeeldet / dwelck hp ſou⸗ 
de voor onſe zondert offeren ende ſijn bloet / dwelt 
hy foude tot berghebinge onſer zonden wet ſtor⸗ 
ten: maer in deſe offerhande ig een danckſeggin⸗ 
ge ende ghedachteniſſe des bleeſchs Chriſti/ het 
welcke hp boog ons gheoffert heeft / ende ſyns 
bloetg / dwelck hp boor outs uptgbeftozt heeft. 
Hier pt ſeyt Auguſtnus (Elbe in bele plaetſen / 
dat het niet anders ent ís dant een ofſerhande des 
lofs. Ant cozte / men (al in bele plaetſen bp hem 
binden / Dat het jpachtmael des Heeren om geert 
ander oorſake en wordt ofſerhande ghenaemt / 
dan om Dat het ís eert ghedachteniſſe / heelt ende 
ghetupgheniſſe Dier fonderlicker / ertde eentger / 
ende waerachtigher offerhanbe / met De Welcz 
ke Chzifins ons gherepntcht heeft. Daer is 
pock eet eer ſchoon plactfe in het bierde boeck 
bande Deriebuinichept Cay. z4. daer hp hart De 
eenighe offerhande ghehandelt hebbende, albus 
befliupt : Pewile in De offerhande vier dinghen 
aen gemerckt worden / te Meter / wien de offers 
Harde gebaart Wort / van wien fp geoffert wort / 
‘Wat daer gheoffert Wordt / ende boort wien Het 
gheoffert mogt : foo heeft De eenighe ende waer: 
achtfabe Middelaer ſelbe ons Doo, de offerhan⸗ 
de Des beeets met Bod berſoent / ende hlúfs cert 
met den ghenen dien he geoffert heeft / eñ heeft 
die in heur een ghemaeckt / voor De welcke hp 
offerde : ende hp Die offerde / is het (elbe dat ha 
offerde. Alſo ſpreeckt oock Chopfoftomus, Eude 
de eere des Peieſterdoms fchegben fp alſoo Chri⸗ 

ijb.2,con- MO toe / Dat Auguſtinus betupcht Dat het fal 
era Parm, Anticheiſts fkersune weſen / (ft Dat vemant eenen 
EAS Biſſchop feit tof eenen Middelaer tuſſchen 
* God ende De menſchen⸗ 

Sommighe 23 _Pochtang en verſaken top niet datde af: 
Moebtans feringhe Cheiſti ons daer alfoo vertoont wort / 
wipt der Ou Dat ong bynae ten ſchouſpel des cruces boor 

dogen afeftelt wort / gheluck Paulus fept/* dat 
Cheiſtus is boo De oogen der Galaten gecrupſt 

oc Gait gheweeſt / doe hen De bercondingbhe des cruptes 
gognen aoe Chr boor ooghen geftelt was. Waer dewijle 
keert te beb ick fie Dat oock De oude Dehejbers deſe gedach⸗ 
— ‚ar, Leulſſe elderſwaert gedraept hebben / dan der in⸗ 
Galat, 3.1 verige dee Beers betaemde want haer zpachte 

mael gaf upt/ic ent Weet nief Wat gedaente eert=- 
der verhalinghe ofte beruienwinghe der ofſerin⸗ 
qe) foo ís Ber befte ent gerufte boo? De Godſalighe 
herten / dat ſy met De upbere ende eenboudige or⸗ 
denunghe Des heeren te Heede zyn: Des weickes 
Nachtmael het oock genaemt Woet; om dat fijn 
autoriteyt allert Daer in moet plactfe hebben. , 

Soerom en Doorwaer dewijle ick fie dat fp het rechtſinnich 
ifferniek fe eñ Godſalith gevoelen ban deſe gantſche berbor⸗ 
edge genthept gehouden hebben / ende uiet en bebinde 
woozt te bij Dat (p de eenighe offerhande des Beeren hebben 
ben willen oock in het alderminſte vercorten / ſoo 

en derf ickſe met geert godloosheyt beſchuldigen: 
ick meyne nochtans datmenſe niet ontſchuldi⸗ 
gẽ en can / dat fp niet wat inde vpt wendige wife 

pigticp ope gefeylt hebben Want fp hebber de wijſe der Foz 
woeehvan diſcher offerhande naerder ahebolcht/ dart het 
Baets ober Cheiſtus verordent hadde/ ofte de gelegenthept 
gbelert __peg Evangeli conde lijdé. Do zíjn fp dart alleëlic 

ber in te rechte te beſchuldighen / dat fp hen te 
feer nat de wijfen des Ouden Teſtaments ghe⸗ 
boecht hebben / ende met De eenboudighe ende 
—— She be a niet —— zyn⸗ 

cer Le ſeer zyn KOE De ſchaduwen Des Wet af: 
abewmeken, 

Cap, 18. 

iik 20. 
ad Hono- 

ratum. 

Tontra ad 
verſarium 
legis ſæpi- 
US 

alte feet tot 
De fchadur 
wen DES 

Dwelck niet 

pn — 

n= — 

iddelen der faligheyt, | 
12 Soo wie het mil neerſtichlijtk oberleggen / ne 
Die fal aenmercken dat tuſſchen de offerhande groot ondee 
der Het ende onfe JRachtmael / wordt door het fchert ma: 
woordt des Beeren dit omderfchept gheſtelt / te el —— 
weten / hoewel ſp de ſelve cracht Des doots Chri⸗ Den inofiss 
ſti den Jodiſchen bolcke voor oogen geſtelt heb⸗ ende dat 
ben / die ons door het Nachtinaeſ voorgehouden ——— ‚va 
Wozt/dat het nochtans Doe op ef ander Wife ge⸗ vineicke age 
fchiede, Want de Levitiſche Prieſters moeftert vacmt wozs 
Boe de offerhande afbeelden Die Chziftus (oude — 
volbrengẽ:daer wert een offer-beeft gebracht / de 
welcke Chriſtum afbeelde / daer was eert altaer 
pin Daer op te offeren: int corte / alle diuck wert 
Baer alſoo gehandelt / dat be gedaente der offer⸗ 
hande Die Gode tot verſoeninghe moefte ghe⸗ 
offert worden / voor ooghen geftelt wert, Maer 
als nu Defe offerhande gheſchiet is / foo heeft De 
Heere ong eert ander Wife ingheſtelt / te weten / 

_ om den geloobighen bolcke de beeucht der offer= 
| hande Die hem bart zijnen Done geoffert is / voor 
ooghen te ſtellen. Doo heeft hp ons dan een tafel 
gegeben / om Daer bart te eeten / ende niet eenen 
altaer om Daer op te offerert : hp en heefd geerte 
Peiefterg gemactktom te offerert: maer Diez 
naers am de beplighe ſpijſe upt te deelen. Boe de 

| verborgentheyt hooger ende hepliger is met 
‘foo veel te grooter Godbreeſentheydt ende eer⸗ 
weerdicheydt behoorde fp gehandelt te worden. 
Daẽcrom ts het beft dat wp alle ſtouticheyt deg 
menſchelicken vernuft berlatertde / blyven al⸗ 
leenlit in het gente Dat ons de Dcheiftuere leert 
Ende boorwaer ift dat wp bedencher Dat bet 283 

| deg Beeren ende niet Der menſthen Nachtingel Hauer, 
is / (oo en moetert wy ong door geen autoritept 
ber menſchen / toch door gheen gebeupek belet 
jaren laten ecn ſtroobreet daer af lepdert. Baera 
als de Apoftel wil het Nachtmael des Beeren 
repnigen ban alle feylen / die doe in de Bemepnte rLoj. 12 
der Corinthen gecomen waren / fo gebruyct hu 
den alderbeften middel / ende brengtſe wederom 
tot De inſettinghe Cheiſti / bewijſende datmen 
Daer uut moet eenen eeuwighen regel nemem. 
35 _ Doort op bat niet eenich küfa ehtich mone Dat deer 
fehe ons upt Hefe namen Ofterhande ende Prie- de oen ite, 
ſter, eerten ſtrijt make / ſoo (al ick oock met corte fer. 
woorden verclaren / Wat ick in Be gautſche han⸗ 
delinghe met den naem Offerhande , ende met 
bert naem Priefter, bedupt hebbe. Be ghene Diez 
bert naem Offerhande, tot alle heplighe cere⸗ Ofrebanse: 
monien ertde handelingen des Godſdienſts trece ì 
ken / (ch en fre wiet door wat reden fn dat doen / 
want wp ſien dat het eenn geduerighe gewoonte 
der Schriftuere is / dat fp Offerhande noemt/ 
dat bande Griecken fommtits Thpha/ ſomtits 
Pꝛoſphora / ende ſomtuts Celete ghenoemt 
wort. Bet welcke int brerde ghenomen / berbaet 
al wat Gode gheoffert wort. Soo moeten wy 
dan hier een onderſcheyt maken / maer alſo dat 
Wp nochtans dat onderſcheyt van de Sacri⸗ 
ficien der Wet moſis nemien / door De welcke de 
Heere ons heeft willen de gantſche waerheyt der: 
offerhande fpren bolcke afbeelden. Ende hoewel 
de oſſerhanden der Net menigerlen waren / ſoo Get onder 
connen fp nochtans alle onder twee Deelen ver⸗ fore wiz 
beet Worden. Mant fp geſchieden boor de zon · oat wer 
de / met eenighen ſchin Der boldoentughe : waer foenoffers en 
boog de fchult boor God berfoent wert : ofte fp 2 Bet Sane 
waren teeckenen des Godlijtken Dienftsende U" 
betungingen der Keligie / ſomtits Hoor een gebet 
om Gods genade te begeeren / ſomtijts tot dartc= 
ſegginge om daucbaerheyt deg hert? hoop de ont⸗ 
fangen weldadẽ te bewüſt / ſomtits cot ef enckel 
oeſſeningo der Bob falichept/om de bebeſtinghe 
des berbots se hevntetoë. Got dit laetſte es 

ne et 



Het IIII. 

de brantoſſer / ſpijſoſſer / eerſtelinghen / ende tee: 
gwen van het: deoſſer Baerom ſüllen Wp oock omt leerens 
Banckoffer wille de. oſſerhanden út twee deelen ſtellen / 

waer ban het een ſal geleghen zijn inde eere ende 
dienſt die de geloobtge Gode bewijfen:ofte oot in 
danckſegginge / want ſiulcke oſſerhande en wort 
ban niemande gedaen / anders dan van de gene 
die Be ongemeten weldaden Gods ghevoelende / 

den ſelven geheel met alle have Werzacn weder: 
oat dathet ou tot heur begheven. Het ander is in verſoe⸗ 
Brefoendf me gheiegen : ende een ver ſoenoffer is/ waer 

mede men wil dert tooru Gods ſtillen / ende ſij⸗ 
nen oordele boldoen / ertde De zonden Daer mede 
afwiſſchen: op dat de ſondaer ban de ourepnic⸗ 
hept der zonde gheſupbert / ende tot De repuit⸗ 
hept der rechtteerdichept Weber gebratht zin⸗ 

Exod 29.36 De/-Wenerom Gode behaghe. Alſoo wordent in 
de Wer Verſoenoſſers ghenoemt / die tot vep= 
ninghe ende wechneminghe Der zondert geoſſert 
wogden : uiet dat fp genoechſaem waren orn De 
genade Gods te bercrijghent / ofte de ongerech⸗ 

ee tichept upt te wiffchert : maer om dat (p fulc een 

Ba atieen  * waerachtighe offerande afbeelden / de welcke 
Be doa Chit ten eynde van Cheiſto alleen út Der waerhept 
fn, volbracht is. Dern hem alleen is fp volbracht / 
qre rono· pmm Dat fp miet en conde ban andere gedaon Woz: 

bertsende ig eertmael bau hem bolbzacht/om dat 
de tracht dier eenigher offerande Chet / eeu⸗ 

Joan. i9. 30. wichlijck duert / gelijck Ip felhe door für ſtem⸗ 
me betuycht heeft / doe hy ſeyde / dat Get voldaen 
ende berbult was / dat is / dat Get al met fijn ee⸗ 
nighe offerhande voldaen ende volbracht was/ 
wat om de ghenade des Baders / verghebinghe 
bet zondert / rechtveerdicheyt ende falichept te 
vercrijghen / noodich was ende dat daer gant⸗ 
fchelck niet meer en ghebzeecht : noch oock tez 
nige plaetfe boor eert ander offer hande ober gez 
blebenis. 

geeerubt 14 Dacrom beflupte (ck Hat Het cert ſchande⸗ 
pie OND, Weke ende onwerdraghelicke lafterimmghe CTheiſti 
het Woont: erde finder offerhande is / die hp boo? ons door 
wael pes if ſin door aen Het crupte bolbzacht Heeft / dat 
Boeumigerne’ Pemant met cen nieuwe offeringhe denckt ver⸗ 
gBaepftbe gevinge Ber zonden te ghecrigen / God te berſoe⸗ 
Bilfe san nen / eude rechtbeerdichept te hebben. Nu / wat 
Set es toeckttnen anders boo? de Miſſe / dan dat wy 
foeuofjec- Door de berdienſte defer nieuwer offerhartde/fouz 
band te den des lijdens Chꝛiſti deelachtig worden Ende 

om Dat de raſerie ſoride ſonder mate zůn / ſo was 
het hen te weynich dat ſy ſouden ſeggen / dat in 
de Miſſe een gemepn offerhande boog de gant: 
ſche gemeynte gedaen wert / ten Waer Dat ſy ooc 
noch Baer boven ſeyden / dat Bet ín hare macht 
gelegen is / die offerhande dert deſen ofte den dien 
Wien fp Willen / ſonderlick toe te voeghen: ofte 
ger eenen peabelieker dieſe Wil met gelt coopert. 
Ende hoewel fp niet en hebben connen foo diere 
bercoopen als Judas / ſo hebbẽ fp nochtans om 
boog eentg teechten het erempel haers Autheurs 
ende voorgangers upt te geben / de gelgchept Des 
getals ghehouden. Judas bercothte Chriſtum 
boor dertich Glberen penningen: ende deſe ber: 
toopen hem foo veel in hen is / ontrent boor der⸗ 
tich coperen pennintxkens. Maer Judas ver⸗ 
cochte hem alleenlijck eenmael / endẽ deſe fo me⸗ 
nichmael alg fp ernen coopman gecrijgen. Wy 
feggen dat fp ſulck geene Prieſters en zjn / dat ſy 
(oudert door fulck eer ande Het bolck met 

frergjbiee GOD verſoenen / ende boor de zonden genoech 
egaigre Doen. Want Cheiftus is De eenige hooge Prie⸗ fe Miſſt 
monunelen, fler Des teuten Teſtaments / tot dent Welcker 

alle Peieſterdommẽ gebracht / ende in hem beflo: 
tẽ ende geeyndicht zón. Ende al hadde de Schrif⸗ 
tuere ban het etũ wighe Prieſterdom Christi niet 

Se weten, 

Maer UPE 

att datter 
voe niet con 
men zyn 
@fferpries 

Boeck; Fol, 272, 
geweldet : nochtans dewijle God de dude Prie⸗ 
ſterdommen af gheſet hebbende / gheen ander en 
beeft ingeſtelt / foo blijft het argument des Apo⸗ 
ſtels bat: Dat niemant Die vere hem ſelben aen Webers 4 
en treckt / anders bart díe bart Bod geroepen ís. 
®ooz War ftoutichept beftaen dan deſe kerck⸗ 
roobiſthe Miſpapen te roernen / dat fp vleeſch⸗ 
houders ofte offerers Cheiſti / ende Priefters 
deg —— — * Laet bp Pi 
15 act is een ſeer ſchoon plaetfe ato⸗ — 
nem /* Daer hp ban de oude —— ber⸗ Ea ware 
foenofferen ſprekende / het dwaſe betrouwen der feite berraf 
boofer menfchen befgot/ De welcke meynden dat PE re 
hare boofe flucken dacr mede ghelúick meteert racht, de ge- 
fepl ofte cleet Gevecht waren / ſo datſe van de Go⸗ ne/ welcke 
den niet gefren en worden ende gaben hen felber POF rDeEart 
te geruſtelicker tot zonde/ gelck of (p met God danige ver - 
eert berbent gemaeckt haddert. In weſcke plaet⸗ foermgente 
fe bp ſchuut her ghehzupeh der” berfoeninghe der Jo op: 
aoe / gelijck fp heden gebruyckt wort / te no⸗ nende varre 
gen cert veghelick weet wel dat het ongeoorloft daer boog 
18 ernen anderen re bedeiegen / den weduwen Dana 
onrecht te doen / He Weefen te berooben / dert at: ron wozven. 
men berdriet te doen / eens anders goet Doo? boo: *Lib. z.de 
fe liſten tor hem te wecken / ofte door balfthept Repub. 
ende bedroch te geerijgen / ende door pe welt ende 
tpgaunifege breeſe pemant oberballen / dit beken⸗ 
nen ſy alle boos ende ongodlick te zine. Boe hee 
ſtaen dan {oo bele menſthen alomme alle deſe 
Binger te doen / gelijck of (pC cock ongeſtraft 
fouden Doert 2 Poorwaer ift dat wp't Wel ober: 
leggen / ſy en zyn door geert fake foo moedich 
tot alle Boofhept/ anders dan omm dat fp betrou⸗ 
Wert Dat fp door De offerhande der Miſſe / gelijck 
door eert behooelicke betalinge fullen Gode gez 
noech doen / ofte ymmers dat ſy Door de Miſſe 
fullen lichtelikk met hem handelen. oben dez 
fen gact Plato boort, ende beſpot de grove 
plompheyt der gener / Die meynen Doo fulcke 
boldoeningen de ſtraſſe af te coopen / Die fp an⸗ 
ders ſouden in De helle lhden. Ende waer toe die⸗ 
viert heden de Jaergetijden / ende het meeſte deel 
ber Miſſen / anders Dart op dat De gene Die haer 
lebenlauch (eer Wiede tyrannen / ofte feer gie⸗ 
rige roovers / ofte Die tot allerlep boospept be: 
geben gheweeft zyn / mogen het Baghebper 
ontgaen / gelóck of fp door den mjs der Mifſe 
verloſt waver? 
16 _@nder De andere offerhauden die tot — 
danckſegginghe gheſchien / 3pn alle wercken vane vevoa 
Der lieſde verbaet / met de welcke wy den Heere cen alie de 
ſelbe in zyne leden eeren / als wyſe onſe broede⸗ erb 
ven beten. tem alle onfe gebeden / ende lof/ PLE 
ende danckfegatnghe / ende al wat ben ons ghe⸗ vers vegenon 
fchiet om Bod daer mede te Lieren. Weitke fer naefien, 
dinohen alle in een grooter offerhande ghele- AeBUL2:t 
ghen zijn / Waer Doo? Wp met ziele ende lichaem 
tot certen tempel Gods gheheplicht worden. 
Want het en (8 niet genoech Hat onſe uyt⸗ 
wendighe Wercken tot zinen Dienst geboccht 
Wozden : maer het betaemt oock dat ten eerſten 
wp / ende Daet nae al wat onſe is / hem ghe⸗ 
beplicht ende oberghegheben zp : op dat al 
wat m ous is / ſinder cere diene / ende ſoec⸗ 
he die te bermeeren. Duſdanighe offerhanden eere ma 
ent dienen miet om dert foon Gods te ſtillen / niere van 
noch de verghevinghe der zonden te ghecrij⸗ cff:rbande 
ghen / noch om rechtbeerdichept te berdienen: se 
maer alleenlick om God te pruſen / verheffen De om Gods 
ende groot te maken. Pant (p ent connen Bode roomte nut: 
uiet acre henaem noch behaghelick zijn / ten zy lere 
dat (p van die comen / Die hy nu verghebinohe 
Ber zondert ghegheben / ende door eenen ande⸗ 
ren middel met hem berfoent / ende daerom 
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Cap. is. _ 
Ende fp en Han hare ſchult Berloft heeft. Ende duſdanighe 
Ermepnee Offerhanden zyn der Ghemepynte foo noodich/ 
Godsniet Dat fpuiet en cart fonder die zón. Doo fullert fp 
gefchepden Dart eeuwich weſen / foo langhe alg het bolck 
ODE et Gods fal ftaen/ ghelijck wp nu boben * upt den 
be getupge: I2ophete gehoort hebben: iſt dat wy alfoo wils 
miffeves dende Prophetie verſtaen: Dan den opganck 
Hropdeen Der Sonnẽ gen / tot den nederganck toe / fg mij 
Mvoftelsve nen naem groot onder Be Heydenen: ende in alle 
wefen wort. plattfe wordt beantoffer / ende reyn offerhande 
Faalar1r gheofſert mjnen name : want mijnen naem is 

berſt hrickelijt k onder de heydenen / ſeyt be Heere: 
foo verre iſt ban ons Dat top fulcke ofſerhanden 

DOMA see temen. Woo gebier ong Paulus ortie 
lichaem Bode teofferen tot de lebende heylighe 
„Gode aenghename offerhande / eude tebeltjcken 
Godſdienſt. Fu welcke plaetfe hp (eer dundelit 

8 gheſproken heeft / fegahende : dat dit onſe rede⸗ 
el dicke Godſdienſt is / want hp Geeft daer mede 

berſtaen / De gheeſtelicke wife om God te Die: 
eat / De welcke hp bedechtelick teghen de vlee⸗ 
fcheliche offerhanden der Net Moſis gheſtelt 
heeft. Alſoo Woet de-weldadichept ende aelmoeſſen 

13.16. genaemt / offer hande / daer mede men Gode bez 
haecht. Alſoo wordt de mildicheyt der Philip⸗ 
penſen / daer door fp Paulo in ſyn armoede te 

Dbil.4.18. hulpe quamen / gengemt een welrieckende offers 
haude : alfoo zjn alle goeden wercken der geloo⸗ 
bighe / gheeſtelicke ofſerhanden. 
17 Gude Wat il ich beele verhalen? want deſe 
Wife ban ſpreken Wordt dickmael inde Schrif⸗ 

gingensenve tuere gebonden. Jae dock doe het bolck Gods 
Diergelicke noch onder He up wendighe onderwijũnghe der 
beplige offie Net gehouden was / foo berclaerdert nochtans 
ningen zyn 

Í 5 — 
— offers handen waerachttghe dinghen verbaten/ Die det 
banden ge: Chatftelicher Ghemeynte ende den Jodiſchen 
deeten. vojitke gemeyn zn. Dt defe oorſake Heeft Daz 
Oſal..4.2 bid ghebeden dat fúrt ghebet ghelijck een reuck⸗ 

*offer ſoude optlimmen boor het aenfchún 
@zee 14. 3. Gods. Ende Vzeas heeft de danckſeggenghen 

ghenoemt Calvberen der lippen / de welche Daz 
bid op een ꝓlaetſe noemt : Öfferhanden des lofs. 

rk de Den welcken Paulus oock nae bolcht / ende 
"195 Yept het ipt datdefe offerhanden des lofs zn/ 

De beeucht der lippen der gheuer Die fürtert naem 
belden. Donder duſdamge offerhandern en can 

Gufutekeen Det Nachtmael Des Beeren niet zun / tant alg 
berftant Wp daer in ſim boot vercondighen / ende danck⸗ 
gentoo ſeggen / ſoo en doen Wp anders niet / dan dat wy 
maeteen offerhanden des lofs offeren.* Ban deſe offerin⸗ 
Sanckſeg⸗ Ge worden alle De Chriſtenen * een Conincklicke 
snge gbc Peieſterdom genoemt / te Weten / om dat wp 
@nbeaue Door Chriſtum Gode offeren De offerhande des 

geloovtgen lofs / ende de beeucht Det lippen Die fien naem 
zen ee belden. Want wpen berfchinen met onfe ga: 

tieners. DEM boo? het aenfchtin Bode miet fonder mtb 
t3de.e.g Delaer ende boorfpeake: maer Chꝛeiſtus is de 

mibdelaer ende — door den welcken 
Wp ong ſelben / ende al wat onſe is / Bode den 
Dader offeren. Hp is onſe hooghe Petefter / díe 
in het Beplichdom des Hemels inghegaen zin⸗ 
De / ong ben toeganck opent. Bp ís de Altaer/ 
Waer op wp onfe gaben legghen / (oo dat wp in 
hem bozbert al wat wp Boben Pp is fegge ich De 
gere Die ons eeft Der * Dader eet Contuchric 
Ke ende Prieſters gemaecht. 
18 _* Par ig daer nu meer / anders bart dat deſe 
grouwelickbept der Miſſe ooch ban De blinde 

en elli) geſien / ende bande doobe gehoort erde batt de 
Ber aechen, binderen berftaen worde / de welche in eenen gou⸗ 
enbebe vole den kelt geſchoncken / alle Coningen eñ bolckert 
ken, ber aerde bant den opperften tot den nederſten/ 
bergs.” alfon heeft dzonshen gemaechst/enbde met plomg: 

Seb. 

She beden / 
Danckſeg? 

Meb;. 6.20. 
ENDEG I.12 

*%pos.1,6, 
rd 
bat ben grou 
Kel ber mife 
fe is ben 
zine bes 
Het daer mie 
be Dzoncken 
en ve fpu 

De Propheten genoech / dat de bleefcheliche offers : 

Vande uytwendige middelen der faligheyt; 
hept ende vnberſtant geflagen/Dat fp ouberſtan⸗ 
diger Dart be onredelicke beeften zvnde / het verſte 
ende laetfte haerder ſalicheyt in defen dootlitken 
ftroom-Wwal geſtelt hebben. Be diwbel en Heeft 
voorwaer nopt gheen cracht{ger Wapen gebeupts 
„om het rijcke Cheiſti te beftormert ende oberwin⸗ 
nen. Dit is Die Helena / om de welcke De vpanden 
Der waerheyt heden met ſoo groote uptſinnic⸗ ri | 
bept/ vaferie/ ende wzeetheyt ſtruden : ende ſp is fp waer 
waeraehtich litk een Belena / met De welche ſy fuicke wzeir 
hen ſelben alfoo beſmetten Door geeftelicke hoe: bert ſtiden 
rerie de welcke de addergtouwelſckſte is. hier 
en voete ick niet ſelfs met mijnen alderminſten 
vinger aen / de groobe miſbritpcken / han de weloa 
ke fp mochten clagen dat De ſupberheyt haerden 
hepliger Miſſe / ontheplicht is: te weten / wat 
ſchandelicker Miſſe marckten ſy houden / wat 
buplder gewin fp ſoecken / hare Miſſen doende 
ende met Wat grooter begeerte fp haer gievicheps 
‘bolgert. Ick ghehe alleenlick te kenuen / ende Das 
«net corte ende flechte woorden / hoedanich be als 
derheplichſte heylicheyt der Miſſe is / om De welt⸗ 
he (p berdient heeft ſommige hondert jaren lans / 
{oo feet aengeſten ende geeert te worden. Want 
om deſe foo groote verboruntheden vaer haer 
meerde te verclaren / Ware een meerder boeck Be weekte 
woodich : ende De fchandeljcke onteputthebert ze neren 
die eert pegelijck tet fire vogen ſiet / en Wil ich vec MRiffe. 

„bier tu niet bermenghen / op dat een pegelick ber⸗ 
ſtae dat de Miſſe haer alder uytneinenſte ghe⸗ 
heelheyt ende oprechticheyt / (onder haet aen 
hanckſelen ghenomen/ ban onder tot boben toe 
bol allerlep godlooſheydt / daſteringe / ofgoderie / 
ende kercroof is. 
19 Zu hebben be Leſers in een corte oma Bijlen 
verſamelt / byna al wat wp geacht hebben nut piere, vera 
te zijne datmen (oude weten ban deſe twee Dar balende ve 
cramenten : ber Welcker ghebruyck ban den be- etn 
ginne des Nieuwen Teſtaments aen / tet het we men ven 
eynde Der werelt toe/ der Chaúftelicker Gemeynte ven @. Boop 
te gegeben is: te weten /-om Dat de Doop oude EDE lid 
zyn gelickeen inganck (nde Bemepnte/ ende meten: em 
een begin der helidinrge des : geloofs ende Dad de wort mes 
Bet JRachtmael (oude zijn gelekt een ſpuſe / Door —— 
de welcke Cheiſtus zjn huyſgheſin altijte gee: ou bar 4. 
ſteltjck voedt. Daerom gelck daer * miet meer ent vontmaet 
is dan een God / een geloobe / een Chiſtus / ende piektaile ge 
een Ghemeynte / de welche is fijn lichaem: alfoa Den Doop 
en is daer ooch miet meet bart een Woop/ ende miet/ende 
en moet niet meer daneen mael gegheben. Maer eelde 
bet Hachtmael wordt dickmael uptghedeeit hehe ss 
op Dat de ghene die eenmael tot de Ghemeynte Samenten 
verſamelt zun / moghen berftaert dat fp altijts etl 
door Chriſtum aheboert worden. Boben Defe reren, 
twee Sacramenten en moeten de gheloobighe went.4-30 
gheen ander bekennen / ghelóck daer oock gheen x.£9:.8-4- 
ander bar Bod maheſteit en ís. Mant dat hee CPbf4-5.6 
niet en is in des menſthen macht noch goetdumce 
ken gheleghen / nieuwe Sacramenten op te 
vichten ende te berordenen / Dat fal een pegheliecks 
wel verſtaen / die ghedachtich is dat boben 
opentlick ghenoech berclaert is / te weten / Dab 
be Sacramenten ban God ingeſtelt zin / one 
dat fp ons ſoude ban eenige belofte die hp ons 
gegheben heeft/ leeren / ende ſünen goeden Wille eraiso.1zs 
tot ong betupghen : Item / dte ober lept dat nies aä1134. 
mant Gods raetfmart gheweeſt en is / Díe ons 
ſoude connen pet ſekers ban ſinen wille belo⸗ 
bent / ofte berſekeren Boe hp teghen ons gheſint 
is / mat hp wil gheben ofte wepgeren. Want 
bier upt woedt oock mede befloten / Dat wies > 
mant en cart een teecken voorſtellen tot de cen 
nighe ghetupgheniſſe beg willes ende der bea 
lofte Gods : hois alleen bie bp ons can * 



Cap. 19. 

hem ſelven door cen teecken Beftipgen. Ick falt 
torter ende moghelick grobelicker / maer noch⸗ 
tans tlaerlicker ſegghen: Een Satrament ent 

r gan nimmermeer Sonder belofte ber alicheybt 
weſen.Of ſchoon alle de menſthen in cert berga⸗ 
dert waren / ſo en counen ſy upt hen ſelben ons 
niet beloben bart onſe ſalicheyt. Soo en connen 
fp dan oock upt hen ſelben geen Sacrament op⸗ 
richten. 
zo Soo moet dan de Gemepute Cheiſti met 
dele twee te vrede zim / ende miet alleenlick gheen 
ander Derde Darament teghenwoordichlick 

gentenze: … toelatert ofte bekennen / maer oock miet ſelfs bez 
n / gheeren noch verwachten tot het epnde der Wez 

toor bewees velt toe. Pant dat dert Joden na verſcheyden gez 
fen mekRe:- tegheuthept des tuts / boben hare ozberitlicke 
ge Der sjden Daeramentert/ (ommige andere gegebert Woz: 
feo boog als den / gele het Man/ het water upt De ſteenrotſe/ 
d gori. — et metalen Derpent/ ende diergelickẽ: door deſe 

5.16.13 deranderinge worden fp vermaent / niet te ftaen 

⁊ 

Vit wort 

& B 

ende 17.6. op fulcke figueren / oer welcker (tant niet vaſt en 
33 was : maer wat beter ban God te verwachten/ 
Boen zeg, Diwelck ſonder vergaen ende ſonder eynde (oude 
€ol2,3, vaſt blijven. Maer het is beel een ander dinck. 

Wan ons / dert welcken Cheiſtus gheopenbaert 
te/ fu welcken alie chatter ber wetenfchap ende 
Wishept zijn verborgen met ſulcke rijcke ober: 
bloedichept/ ſoo Dat tot deſe ſchatten eenige nieu: 
we toe worpinge te Hoopen ofte begeeren / Waer: 
achtelck te Bod terghen eude teghen ong ber: 
wecker, Wy moeten alleenljck den eenighen 
Cheriſtum hongheren / ſoecken / aenſien ende lee 
xen / tot dat bie groote dach geopenbaert wordt / 
út der welcken de heere de eerlijckhept (iris vier 
(al bolcomelick openbaren / ende hem ſelven ſulck 
als hp is / ons bertoonen. Ende hierom Wordt 
deſe onſe eeuwe in de Schriftuere ahenaemt / De 
laetſte ure / De laetſte daghen / ende De laetſte tij⸗ 
den / om Dat nienant en (oude hem elben Doo? 
get balfche berwachtinghe eenigher nieuwer 
leere / ofte openbatinghe/ bedeteghen. Waut de 
hemelſche Bader heeft voorthden dickmael erde 
menichſins gheſproken door Jozopbeten : maer 
in deſe laetfte tijden heeft de hemelfche Dader 

use zo.z2, eſproken door ſpuen leben Sone / Die allert 
AO gan den Dader openbaren / ende heeft hem in der 

waerhept bolcomelijck gheopenbaert / foo veel 
ons vut ende noodich is / dewyle Wp nu door 

3, OAN-3.2- 
J.Ioan.a. 18 
»3det.I,20e 

Webj.nze 

Het IIII. Boeck; Bol 2734 
ban den Doop (ele? gelijck Wop beter geclaetht 
hebben. Bet Evers di is ganttchelijck begras 
ven / als het in be Miſſe verandert is / uytgeno⸗ 
men dat het eenmael des jaers met cen halve 
ende gefchende ghedaente geffen wort. 

Het xix. Capittel, 

Van de vijf Sacramenten valfchelick alfoo 
ghenaemt : waer verclaert wort dat defe vijve» 
die dus langhe zyn int gemeyn voor Sacra- 
menten gheacht gheweeft, gheene Sacramen- 
ten en zyn, ende wordt bewefen hoedanich 
fy zyn. 
DEfe booeftheeben handelinghe van de Da: 

cramenten / hadde De leerlicke ende matighe 
Leſers moghen te bzede ſtellen / Dat ſy niet en 
ſouden turtenſeltzck voorder gaen / noch (uptge⸗ 
nomen die twee Sacramenten die ſy bekeinen 
ban den Beere ingheſtelt te zijne) eenighe andere 
Sacramenten fonder Gode wooet aennemen. 
Maer dewijle de mepninghe vaude ſeven Sa⸗ 
cramenten / Die byna in alſer menſthen mont is / 
ende alle ſchoolen ende ſermonien doorwandelt 
heeft / ende Door de lanckheyt des tits wortelen 
getreghen heeft / ende oock noch in Der menſchen 
berte gheplaut is: foo hebbe ick het gheacht nue 
te zine / Dat ick de andere vijbe / die tot de Waer: 
achtighe ende rechte Dacramenten des heeren 
ghewoonlick ghetelt worden / ſoude op haer ſel⸗ 
ven ende naerder onderſoecken / ende ãllkhaer 
aengheſtreken berwe aftreckende / ben cenbou⸗ 

T famen: 
boeginge De- 
fes tegene 
woordighe 
handels / 
met Den ham 
bel DES heylt 
gen doops 
ende Aboart 
maels. 
De oorfake 
van dun. 

dighen boog ooghen ſtellen / om te aenfchouwer 
hoedanich ſy zun / ende hoe valſchelick pous 
laughe zón boor Sacramenten gheacht ghe⸗ 
weeſt. Ten eerſten / wil ick hier allen Godſali⸗ 
ghen betupeht hebben / dat ich deſen ftrút van 
den Sacrament / wiet Door twiſtgiericheyt aen 
en neme: maer Dat (ck Dooz (wate oorſaken bee 
weecht worde om teghen Het miebzupeh daer 
bau te ſpreken. Bet en is mp níet verborgen / Das 
be Chriſtenen heeren zijn / gelijck over alle din⸗ 
ghen / alfoo ooch ober De Woozden : eride dat (a 
daerom mogen na haer goetbuncken / de woor⸗ 
Deet wa de diugen boeghen / foo herre de Godſa⸗ 
lighe fin behoudert wordt / al ft bat ín De mite 
ban ſpreken eenighe onepgenfchagpig. Ick late 
dit altoe / hoewel het Ware beter Dat De woor⸗ 
den dert ſaken onderworpen waren / dan datmert 

De voot 
ſtenvende op 
ge wich tigt 
redenen. 

1Coj.iz. iꝛ hem / ghelijck door eenen ſpieghel den Bader | De ſaken den woorden oͤnderworpot. Maer het ís 
aenfchottwert. Boort / gelijck nu den menſchen eer ander dinc in dert naein Sacrament. ant 

zaat dat de hertomen fs nieuwwe Sacramenten in de Ghe⸗ 
fetenvers meynte Gods te maker : alfoo ware het ooch te 
fiere Ba- wenſchen dat in Be ſelve / die ban Bod verordent 
iramenten sint / gheenderley merfchelicke vonden bere 

— elen mengt ent worden · Want ghelek de wiju door 
boeickenen igheelen twater berfaut etde verderft/ 
beoltgen _ ende het dre deech Hoorden vermengden 
Eep richt ens ſuerdeeſen berſüert : alſoo moet oock De ſupber⸗ 
bebaravont Deptder Sacramenten Gods uiet anders dart 
mael begras ontreynicht / alsde menſche pet ban dert ſjnen 
Ermegevren Daer toe Doet. Ende nochtaus fien tp hoe ſeer 
hen, de Sactramenten ban haer vechte ſupberheydt 

afgheweken zíjn / ghelck ſy heden ghehandelt 
worden. Daer zijn alounne meer Dau te veel 
pomperien erde ceremonien ende hierentuſſchen 
en wordt het woort Gods niet gheacht noch 
ghemeldet / ſonder het welcke de Sacramenten 
ſelve ghene Satramenten en sint. Jae decere⸗ 
monien ſelbe ban God ingheſtelt / en counen 
onder foo grooten hoop der menſchelicken tere⸗ 
monien / het hooft miet opheffen / maer ligghen 
als berdruckt. Hoe weynich wort ín det Doop 
ghefien ban het ghene Dat daer behoorde alleen 
bin n / eude gengheſien te wozden / te weten / 
Ee — 

Waer ban 
Die boot- 
wacmite is ⸗ 
ve godloof⸗ 
bepr Der Pa 
piften / Die 
Den menſche 
licken sere 
monien meer, 
toefsdejnen 
Dan Gods 
ifkellinge ns 

Die ſeben Dacramentert rellen / díe berbatenfe 
oock alle onder deſe befchefjoinrghe bes Sacra: 
ments / Dat ſy zijn ſienlicke gedaenten / ende beelz 
den Der onſienlicker genaede Gods: fp makenſe 
ooc alle baten des heyligen Geeſts / inſtrumen⸗ 
ten / waer door de rechtbeerdicheyt gegeben / ende 
oorſaken / waer door De genade bereregen wort. 
a de Meeſter Der ſententien ſelbe / ſeyt dat de Daz 
cramenten Der Wet Moſis uiet eygenlick Sa⸗ 
crameut er genoemt en worden: om Dat ſy niet 
en gaben Bat beduyden. Ick bidde u / (ft oock 
verdragelick / Dat De teechenen Die de Veere met 
fgriert mont gebeplicht / ende met uyt nemende 
belofte verciert heeft/miet boor Dactamenten gez 
acht ert worden / ende Dat hierentuſſchen deſe eere 
gegeben Woets Dien ceremonien / die De menſchen 
upt hen ſelben bedacht hebben / ofte prumers 
ſonder ſeker gebot Bong onder houden! Do moe: 
ten ſy de beſtheubinge bes woorts / Sacrament, 
Veranderen ofte hen ſelben ban het gebruyck dez 
feg woorts onthouden/ Waer door Daer na val⸗ ser een 
fche ende ongeſchitkte mepningẽ comen. Dp eg⸗ Lupdeli: cx⸗ 
gen: het upterfte olp(el is cen figuere ende oogfahe var pee 
Ber onftenlicher genade/ om bat heteen Dacta: gen. 

* ii mens 



Cap, 197 Vande vijf Sactamenten. 

ment te. Syt datuen Hert niet Cot moes toelaten , ſod ſal ick hier weynighe ghetupgheniſſen Me 
dat ſy boffupren ups her Woot Sacrament ‚ foo’ guſtini voortbeengen Cot Jamuario ſpreeckt Epiſt. 118 
mdetmeu hen vodrwaer in dat wooet ſelve we⸗ ‚bp aldus : Ten eerſten wíl ick dat ghy weet / het annguncus 
derſtaen / op vac wp het niet alſo toe en laten dat gheue Dat het voorneemgte deſer handelinghe is / bie gertcnin 
Bet eert oorſake Aulcker dwalinghe zu. Weder⸗dat onſe Heere Chriſtus* (ghelutk hp in bet E⸗ vante 
emals fp bewijſen dat het olpyel een Sacra⸗ uangelium ſpeeeekt) ons heeft een ſoet jock acte ted iiaelis 
ment ig / foo ſegghen ſy defe oogfake Daer bp/te ghedaen / ende ten licht pack opgelept. Hierom en veeft mieg 
Smcten/om dat Iet ft eert uptwendig teecken enne beeft hp het: abefelfchap deg meuwen doler te. nee 
het woort ghelegheu i8. Iſt dat wp daer noch (amen ghebonden met Sacramenten die ſeer ticne gerupa 
ahebot noch belofte in en dinden Wat moghen  ‘Wepnich (nt ghetal/ (eer licht onv onderhouden / gezaften der 

fop anders dan tegheitfpzekent? ende ban feet unt nemende bedupdinge zun ghe⸗ niee 
Vaaeruot >” Pu iſt openbaer dat Wp wiet ent kjben ont | lek de Boop nrden naem der ®aievuldichepdt oag/ enne 
Kenuelich IE pee oort Sacrament, maer Dat wp ban der ſa⸗ geheplicht ertde De ghemepufchap deg lidhacms ver Coriften 
gebavoele — He feloe met ſonder oorfatke firijden, Dacron | ende bloets des heeren / eide (00 Daer pet NDE, meeten Ae 
wVon van be moeten wp ſierckelijck behouden dat Wp bover is út de beplighe Canoniſche Scheiftuere bebo⸗ hens. 
Boonen, met onverwinnelicke reden beweſen hebben, te | len. Prem in het boeck ban De Cheiſtelicke leeve:.° Matt. im 
geer gevoich: weten / dat de macht ou Sacramenten inte | Pae De wederopſtandinghe des Heeren / zijn bant 1% heads 
tige (asen. ſtellen / by Sod alleen ie. Want cen Sacrament ‘dert Beere ende oor's Door de Diſcipline Der Apo⸗ 9 Pe 
Ende DA! BE moet door een feher belofte Gods de tonſcientien » ſtelen forige weprughe teeckenen boor bele? + 
geen Sacra: Der ghelsoͤbighen opheſſen ende bevteooften / De } berordent/ ende De ſelbe feex licht om Doen/ (Le5_ 
inenten eau: welt e mmmermeer et ſouden fulcke verfche: | uptnemende bert bedundinghe / ende feer ſupber⸗ 
vn wille dughe bert eenighen mensche. outfanghen Het | ick om te onderhouden : gheluck be Doop/ende, 
Ke Dacrament moet ons een ghetupghenijfe zgn : De uptdeelinghe Des lichaems ende bloerg Des. 
Era.s0.r3. DES goedert wille Gods tot ous: Baer van en cau Beeren. Waerom en meldet hp her niet bandat: — 

Bomerr.34. ghen menfche noch Enghel ghetungeniſſe ge heplich getal/ te weten / ban ſeben? Iſt oock der 
bert : Want niemant en heeft Gons raetſinan Waerhept ohelfick dat hpt foude verſweghen 
getmeeft: Doo is he dan alleen Die voor behoor⸗ hebben / hadde Get doe in de Ghemepnte nighe⸗ 
Acke antovitept ban hem ſelven ghetupahenijfe ſtelt geweeſt: booornemelick / dewle hy anders” 
gheeft, Det Sacrament is een zeghel waer Dag | irt De aenmerckinghe des getals curiuſer is / dan 
het Teſtament ofte de belofte Gods / verſeghelt het noodich mare: Taals hp den Boop ende 
wort: de welcke mieten orde counen Doo? ehas | bet Hachtmael noemt/ eñ De andere ver ſwucht / 
melicke diughen deſer werelt verſeghelt worden / | gheeft hp daer mede niet ghenoech te kennen⸗ Ea 
ten mare Dat p Hoor de cracht Gode daertoe | Dat def twee Dacvamenten ban fonderlichs., T — 
beroedent eude aͤheboecht waren. Sooen can | weerdichept zijn/ ende Dat andere ceveNOMIL sere racen” 
dan de menſche gheen Sacrament in ſtellenveel win zin te achtene* daerom ſegghe (ck dat uenc-iee- 
want het en is in geens menſchen cracht gele⸗deſe Sacrament ieeraers / niet alleenlick bes, sacra noeg 

gein/ te makker dat ouder (oo clepne ende verach⸗· } Woot Gods / maer sock het gheboelen der Ou: Mp en 
telijcke dinghen / ſoo groete verborghentheden Der Ghemepnte teghen hen hebhen/ hoewel (p: vzacpsen qe 
Bons berbaet zijn. Bet woort Gods moet daer | (eer Daer op roemen. Maer laet ong nu tot die — 

eerſt zun / het welck maeckt dat het Sacrment dinghen ſelbe comen. ‘Ken aen Gate 
Mom.in -cen Sacrament zy/ ghelick Vugufmus (eer wel Van het Formfël sive beven, 

Toan, ro. keert. Boben deſen is Het nut eenich onderfchept an net Lormiel, É 
Daer wao, duſſchen de Darvamenten ende andere ceremo⸗ Et mag vooꝛtijden cert ghebeupek Dat Det, Boedanieg 
bat ber nur men te Gouden/ tert zp Dat wp Willet beel onz Chriſtenen kinderen opgetwafichen ʒuude⸗ er gemet 
igdarter — gefehichthept toelaten. t De Agoftelen hebben | booz aen Biſſchop ghebzacht worden/ oma bee 
— met gheboghen kuyen ghebeden ſal ons dat lüdinghe haers geloofs te doen / ge lütk geepyſth 
febende Sa De knycbupginghe een Satrameut zint 2 De | Wert ban De gere die groot zijnde/ tot dert Boog 
tramenten Diſtipulen hebben hen nae het Oofte ahewent | ghebracht werden. Mant alg een opghewaſſen 
Eend alg fp baden: (al na het Oofte ſren / ons cen Dae | Menfche wilde ghedoopt worden/foo wert ho 
ghevousen Eramertt zijn? * Paulus wil datde mannen in | Certen tújt lanck in De hooftftucken det veligie on⸗ 
Woz/op nat alle plaetſe reyñe handen opbeffen/ende men derweſen / tot dat bp behoorlick gheleert zijnde? 
teg leeft dickmael dat De heylighen met opgheheben | Conde boo dent Biſſchop ende boog het bolck ſjn 

handen ghebeden hebben· foo tact Dart oock de | gheloove belden. Baerom de gene die in has - 
weranderen, uptvecktughe dev handen cen Sacrainent wore | Ver kintſheyt ghedoopt waren, dewijle fp boe 
rip sg det, Put coete/ laet alle de gebeeren Der Beplie | haer gheloobe bp de Ghemepnte níet beleden en 
left Ha gen Sacramenten worden / hoewel ick en foude hadden / ſo worden ſy alg ſp upt haer kintfchept 

oock hier nae niet ſeer bragen / waert dat daer ghetomen / ofte nu groot gheworden waren / 
mede niet meer ongeriefs ent quamt Wederom ban de ouders boor den Biſſthop ge⸗· 

Boron 3 Te hetdat fn willen de autoritent Der ou⸗ bracht, de melchefe onderbraechde nac de wuſe me opieae 
bp ven kere, Der Shemepnte tegen ong beerrgen/ foo fegge | ende forme der kinder leere / Die oe qhemepit: ginse dee 
Keeken ¶ ck Dat fp bedroch ſoe cken. Want dit getal ban | lick ghebrupckt wert, Ende omdat beft fate/ banan. 
er ei (eben Satramenten / en wordt nergens bp De | De Welcke anders hehoogde te vecht groot ende 
y barramen OUDE Leeraers der Ghemennte ghebonden: het | heplich geacht te worden / ſoude in meerder eer. 
tengebou- en {Sock miet claer te waat tide het eerſtmael tWweerdichept ghehouden worden / foo heeftmen 

{8 opghekomen. Gek bekenne wel dat (p in het | oock deceremonien Dev opleyginge der handen 
Wooet/ Dacrament / fomthts wel te bp zjn: | Daer toe ghebzupcht. Alfoo Wert Dat kint / ſun 
maer Wat bebupden fp Daer mederte weten/ale gheloobe beleden ende beweſen hebbende / met Evil 29 
le ceremonien ende uptwendighe wijſen / ende feahenitghe laten gaen. Seſe wijf wort dicks Ebi 39 
alle oeffeniugen der Godfalichept. . Maer als | mael bart be Dude ahemeldet, De Daud Leo 

„fp peen ban De teeckenen/ die behoozen ghe⸗ fept : Iſt vat pemant wederkeert ban ketters / 
tungheniſſe der ghenade Gods tot ons te zone/ | Die ent fal miet wederom gedoopt worden / maer 
fo zijn (p met Deft twwee / te weten met Den Boop/ | de cracht des Gepitghen Gheelts fal hem dooe 
ende met het nachtmael te vzeeden. Ende op Dae | De opleggmahe der handen des Biffchops gea 
wiemoant ent dencke / dat ic dit valſche heſt ſegge / gheven worden hes welcke heus woont OE 

— — 



Cap.rs. 
Mach, Bier fuken onſe teghenſtriders rdepen / 
Bat Dit te rechte een Sacrament ghenaemt is/ 
waer in de heylighe Gheeſt ghegheven wordt. 
Maer Leo ſelbe verclaert op een auder plaetſe 

Aiſ 7 wat hp met die woorden meput. Wiel ſeydt hy) 
bart ketters ghedoopt ie / en ſal niet wederon 

edoopt worden / maer ſal Boor de opleggin⸗ 
ghe der handen met de genroepinghe des hep: 
ghett Gheeſts bebeſticht worden: want hr heeft 
alleenlick de forme des Doops fonder Bep igin 
ghe ontfanghen. Hieronimus meldet ook Van 
deſe bebeſtiughe / teghen de Aucífertanen, ‘Ende 
hoewel ick bekenne dat hieronimus daer in 
Wat gefeplt heeft / dat hp ſeyt / dat het eert Apo- 
ſtoliſche onderhoudiughe is: ſoo is hettochtans 
berre ban deſen menſchen ongefchickthept. Erde 

hy berſoet dat ſelbe als hp ſeyt / dat deſe zeg henin⸗ 
gheie den Bifſchoppen alleen ghegheben :/ meer 

Simen Dt: tot eere bes Prieſterdoins / dan upt nodt. Doo 
Deme peúfe ick bast ulcke opiegainghe der handen / bie 
Brapek we: enthelijck tot zegheninghe gheſchiet / erde «fine 
BELOM bren· pat fp heden tot haer veehte gebrupek Wederom 

ì gebracht ware. 8 dis. 
s Maer de ghene die Daer nae zyn becomen 
hebben die oude ordeninghe bp nae gantſchelick 
wech genomen / ende ick ent Weet niet wat ghez 
Dichte bebeftinge / de welcke Pormſel ofte Ferm⸗ 
fel ghenaemt wordt / tot ent Dacrament Gans 
opghericht. Ende fp hebben ghedicht / Dat de 
gracht Defer bebeſtinghe / ofte deſes FPoemfels/ 
ís dent hepliahen Gheeft ghegheven / tat waſ⸗ 
Dam der ghenade / de welcke ſoude in dert Boop 
ghegheven zyn tot ounooſelheyt: dar de ghene 
die in den Doop wedergheboren zont tot het le: 
bert / gheformt woeden tottert (rit. Dit Form⸗ 
fel wodt bolbzacht met ſmeeringhe ende met 
deſe wooden: Se teeckene u met het teecken des 
bepliaben cruyces / ende verſterckeu metde ſal⸗ 
Dinghe der ſalichendt / in den naem des Daders 
ende des Soons / ende des heylighen Gheeſts. 

vor veſſche Het is al wel ſchoon ende behagbeljek / maer 
dek tfelbe waer is het woordt Gods / dat belooft dat de 
zen fasca- · Geeſt daer fal teghenwoozdich zyn? Dp et cons 
ment Sie, rien wiet een aldermínfte letter boogtbzenghen. 

Waer upt ſullen fp ons Dan verſekeren Dat Haer 
ſabbinghe zy een bat des heylighen Gheeſts! 
Wy Gen daer olpe / te weten / dick ende bet vat: 
maer niet meer. Auguſtimus fept : Laet hee 
woort content tot een teecken/ ende het (al cert Da: 
crament worden. Dp moeten (ſegghe ich) ſulck 
eet Woot voortbrenghen / iſt dat ſy Willen dat 
wp in de olpe pet anders aenmerchen Bart olpe. 
Waert dat fp / ghelijck het betaemt/ bekenden 
hen ſelben diengers Der Satramenten te zijne / 
(boert hadden tp niet langer te ſtriden. De 
eerfte conditie eens dienagers te / Dat hp niet en 

 antten doe ſonder bebel. Wel aen / laetfe eenich bebel dez 
heee ſes Dienfte voortbrenghen / cndeick en fal niet 
met nos ee ELI woort daertoe ſegghen. Iſt dat ſy geert be: 

usbtebel. bel en hebben, ſoo en convent ſy haer godloofe 
ſtouticheyt riet ontſchuldigen. Hierom vraech⸗ 
be Chriſtus de Phariſten / of de Doop Joan 
nis upt den Hemel Was / ofte upt de menſchen. 
Banden fp geantwoort / upt de menſchẽ fo badde 
Bet claer gheweeſt / dat hu (oude pdel ende onniut 
gheweeſt hebben : ende hadden we gheantwoort / 
upt dert Bemel/ foo hadden (p moeten De leere 

oannis bekennen. Daerom en hebber (p niet 
eſtaen te ſegghen dat hp uyt menſchen was/ 

VDoedanich 
LFocmfel na 
Berbant inc 

E@at,zi2s 

Bor iESN op Dat p Joanie niet te ſeer en lafterdert. Soo 
fpens bau dan / iſt dat het Formſel unt menſcthen is / (oo 
kk. wort het betuycht pdet ende onuut te zyne ende 
en mach bet ME Dat fp Willen doen te berſtaen Dat het upt 
Wist betacm den Vewarl (8/ (oo laetſe das be wijfen. 

Het IIII. Boeck. Ä Fol, 2746 
6 —— — ven bet 
exempel Der Apoſtelen / de Welcke fp achten geert 
Dirck fonder opefake ende veder ghedaen te heb piftentar” 
ben. Dar ís wel waer:ende wy ent ondenſe niet Loorftant 
teghen fpzeken/ waert dat fp hen ſeiben beweren nee 
nabolobere der Aportelen te zune. Maer wat gbenomen 
hebben de Apoſtelen ghedaert? Lucas berhaclt van beter: 
* Dat de Apoftelen Die te Jeruſalem waren/ hoo: Santi 
terde Dat Damaría het Woot Gods aengeno⸗ # sger0;.8.15 
men hadde / hebben Petrum erde Joannem daer 
gheſonden / erde Dat deſe booz de Samaritanen 
ghebeden hebben / op dat fp mochten dert heplis 
ghen Gheeſt ontfanghen / de welcke noch op 
nemant onder hen ghecromen wag/ maer waa 
tert alleenlick ghevoopt in den name Jeſu. Nae 
hee ghebet hebben ſy hen de harden opgheſept/⸗ 
Doo? welcke oplegginghe der handen de Sama⸗ 
xitanen den heplighen Gheeſt ontfanghen heb⸗ 
hen. Ende deſe oplegginghe der handen meldet 
bp m meer plaetſen. Gek hoore Wat de Apoſte⸗ Amwoon 1 
len ghedaen hebben & te weten / ſp hebben haren 
dienſt ghetrouwelicken bolbzacht, De ſienlicke 
ende wonderlicke gaven des heylighen Geeſts / 
die hp Dee op fn volck uptſtorte / heeft de Veere 
willen ban (Grie Apoftelen door oplegantghe der: 
banden laten bedienen ende upt deelen, Ick dent⸗ 
ke Dat onder deſe oplegginghe der handen gheen 
boogber berbozahentbepten fchuiplt : maer das 
ſy De ceremonie ghebrupckt Hebben / omdaer 
Doo? te beteeckenen Dat fp Die Bove bebolen ertz 
be offerden / opde welcke fpde handen lepden. 
Waert dat defe dienſt welcken de Rpoſteltn doe 
dedienden / noch ín der Gemepute ware / ſo foudes 
mert oock De oxplegginghe der handen moeten bez 
houden : maer waer toe Dient de oplegginge der 
handen / na vat de gerade uiet meer gene Woet? 
Booꝛwaer be bepliahe Gheeſt is noch bp heg 
bolck Gods:wont fonder fijn lepdinghe ende be 
Weginghe crt can de Gemeynte net zint. Ende 
Wp hebben zen eeuwighe ende onberganckeliche doar5, Hi 
Belofte : door de welcke Chziftusde ghene die bf 
dorſten tot hein roept / op bat (p lebende water 
drucken. Maer de Wonderliche trachten ende 
openbare wertkinghen bíe Doo? de oplegoinohe 
Der handen uptakedeple worden / hebben opats 
houden / ende moeften alleenlick eenen tút Tanck 
dueren. Want de nieuwe vertondinghe des 
Evangeli / ende dat nieu rijcke Cheiſti/ moeſte 
Doop ongehoorde ende onghewoonliithe meracu⸗ 
len berclaett ende berheben worden Ende als de 
Deere Defe heeft afghelaten / foo en heeft he daers 
om miet terftont (on Gemepnte berlaten : maer 
heeft te kennen ghegeven / dat de hoochept ſyns 
Rüijcx / ende weerdicheyt (Gus woorts/ hoochlit Ber Parka 
ghenoech aheopenhaert mas. In wat deel dan eld hd 
cormen beft gupchlaers fengeri) bat(p de Apar „Sr Poels 
ſtelen nae bolghen? Sp moeften doorde oplegs 
ginghe der handen maken / datde cracht des 
beplighen Ghees hacer terftont opertbaerlick 
vertoonde. Maer Dit et Doen ſy niet wat wille 
fp Dan hem ſelben beſchermen met de opleggin⸗ 
ghe det handen / de welcke de Apoftelen gelijck 
Wp leſen) wel ghebruyckt hebben / maer ganse 
fehelick tot eert ander epnde? 
7 Befereden is eben ghelfick of permant leer ⸗ Zebeſtiuge 
de⸗ Dat De blas / Daer mede De heere fijne Diſti⸗ Der voor puler aertgeblafen heeft / een Sacrament ware Sos 
waer doop ge beplighe Gheeſt ghegheben Waz: men ban zen 
De. Faa slede Heere Dat eenmael ghedaen 

Bet ⁊ argus 

Antwooꝛt a 

geluste exem 

beeft; en heeft bp met ghewilt dat het oock ban ZE Ehaits. 
ons gheſchien (oude. Opdefe wite hebben oock wen 
de Apofteter De handen opghelept / te dien tijde 
doe het ben deere beliefde nae hare ghebeden de 
fenlieke gaden des heylighen Gheeftgte geben 
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C âp, 19. 

ende niet om Dat hare natomers (ouden Dat vdel 
ende onnut teecken ſonder brucht nae bolghen / 
gelijck deſe Simmen doen. Iſt dat ſy bewuſen 
Dat ſy in de oplegginghe det handen be Apoſtelen 
ua volghen (in De welche fp nochtans geenſins 
den Apoſtelen ghelijch en zijn / anders dar dat 
fpfe ick et weet niet hoe / Gberkeerdelick nae vol⸗ 
ghem waer npt hebbert fp nochtans de olpe / De 
Welcke fp noemen de olpe Dee falichept? Wie 
beeft hen geleert in De olpe falichepdt te ſoecken / 
ende det olpe tert cracht om te verſtercken toe te 
ſchruven? Beeft Paulus hert dat geleert / welcke 
ons (eer bart De imſettingen deſer Werelt herre 
aftreekt/ ende gheen dinck (eerder ent verdoemt 
dan op fulche onderhoudintxkens te ſtaen? 

Antwoort 3. Maer ick ſegghe foutelick niet vpt my felben/ 
genomen © maer upt den Heere / Dat de ghene Die deſe olpe 
baneen ou: roemen een olpe der falichept/ de falichept die út 
Bede Chailto is / ver worpen / Thuiſtum bevfaken/ ent: 
fpreuckeber De geert Deel in het vijche Gods en hebben / want 
gener / vie de olpe Dient den buyck / ende be buyck Der olpe: 
Baerolpe maet de Deere falfe bepde te uifete maken. Want 
oive der fa- alle deſe ſwacke dinghen die doo? het ghebruyck 

Gal.4. Je 

Col.2.20. 

Vcbept, gebe vergaen / en gaen het rjcke Gods wiet aen / 
Het welcke gheeſteluück is ende nimmermeer ent 

Seantwoo; etgaet. Boe bart? mochte vemant ſegghen / 
Dinge ban} wilt ghp met deſen ſelben reghel oock het water 
eenupt: meten waer mede Wp gedoopt worden / ende het 
vlucht. bꝛoot erde wijn waer mede het Hachtmael deg 

Heeren ghehouden Wmozdt: Gek antwoorde Dat: 
mer: in De Dacramenten díe van God berodent 
zin / moet twee dinghen genſien: te weten / 
Be ſubſtante des lichamelicken diner Dat ons 
voorgeſtelt moet / ende de ſorme ofte het merch: 
teecken dat door het moot des heeren Daer út 
ghedruckt is / waer in alle de cracht gheleghen 
fs. Bacrom (oo verre broot / wijn / ende water / 
die in Sacramenten voor onſe ooghen gheſtelt 
worden / haer ſubſtantie behonden / foo heeft al⸗ 
tijts de reden Pauli plaetſe: De fpúfe comt 
det buycke toe / ende de buyck Der ſpiſe: maer 
God ſalſe beyde te nete maken. Want ſy vergaen 
ende verſwinden met de gedaente deſer werelt. 
Maer fo berre fp door het woort Gods ghehep: 
ficht worden om Dacramenten te zijne / ſoo en 
houder fo ons niet in het bleefch/ maer leeren 
ons waerachtelick ende gheeftelich. 

Werzargu S Maer laet ous noch naerder beften/ hoe bele 
mentver _ Ongbhefchickte monſteren door deſe betre olpe gez 
Beinente poent worden, Bee beſmeerders (eggen bat de 

Beplighe Gheeſt irt dent Boop wort tot onuoo⸗ 
Der het ſelheyt / erde int het Formſel tat Wafbom der ge: 
formfel wiek vanen obeabebert: Feem/ dat wp in bert Boop 
gan bolbzacpt wedergheboren worden tot het leben / ende Dat 
Werben. wp in het Formel ghewapent worden tot dert 

first. Ende fp zijn foo feer onbeſchaemt / dat fp 
fegaheudatde Doop net en can fonder het 
Formel volbeacht worden. O boofbept. Zin 
Wp dat in den Doop niet met Cheiſto begra⸗ 
bert ſjnder doot deelachtich zunde / op dat Wp 
oock ſjnder wederopſtandighe deelachticth Woz: 
Den? Deſe ghemepynſchap in de doodt erde 
het leben Chiſt noemt Paulus de doodinghe 
ouſes vleeſchs / ende lebendichmakiughe des 
GBheefts : om dat onſe Oude menſche gedoot is / 
op dat wy irt nieuwicheyt des levens wande⸗ 
len. Wat is tot dertig: gewapent te worden 
iſt bat dit het niet en io» Iſt dat ſy cleen geacht 

REeriſtiein hebben het woort Gods ſe vertreden / waerom 
gemeten, Et heben ſo niet tert mínften De Semeynte ge⸗ 
menupt bet Deeefterde geeert / dewijle fp willen alomme ſoo 
dellupa van ghehoorſaeme Kinderen der Ghemepnte geacht 
bet MBIlebt vp opdere* Daer wat machen fwaerders tegen 
snie CO pere hars Were boogtbzenghen/ pau dat aozdeel 

1.0603. 6,13 

Eom.6.4. 

Autwoojt 1 

— 

Van de uytwendighe middelen der faligheyt, 
des Miletaenſthen Conciliums? te eten: Sos 
wie ſeyt dat De Boop werdt alleenlick tot ber⸗ 
ghebinghe der ſonden ghegeben / ende niet tot 
hulpe det toecomender gerrabe/ Die 3p berbloeckt. À 
Ende dat Lucas út de boben-herhaelde plactfe Hetor. RB, 
fept/ dat daer fomuntahe gedoopt Waren in 
dent naem Jeſu Cheiſti/ die den bepligheu: Geeft 
niet ontfanghen en hadden / daer: mede en wil 

Meter. 
Mai o ae 

onrtwoort à 
daer in DAE 

ghegheven zúm / tot eert ander dinck ber draeytẽ 
Bier wordt ſegghe (ck bevorder cp Wat fonda⸗ 
ment die (Choon ſmeeringe ſteunt? Het if; Gout 
woordt / Dat alle de ghene die in Chriſto gedoo 
zijn / Chꝛriſtum met fire gaven aengedi zer hj 
ben. Bet woow defer (meerers ofte (alu ers i9/ Gat. 3, ar: 
Dat wp in dent Boog gheen Lelofte ou tfanhen apveerrte top 
et hebben / waer Door wp foudertirt dert : ſtrüdt varden 
ghewapentsjn. WMateerfte woort is \ aerach⸗ BopH lon⸗ 
tich : daerom moet Dit ander leughen 3ĳ 1. Soo formfer niet 
cant ick dan dít Formſel Beter beſcheür en dan auste en ie, 
fp't dus lange beſchreben hebben te met ent / dat De confece 
bet is eert uptnemende lafteringhe dee Doops dift.s.cape 
Waer door het ghehe upck Des Woops verdiip⸗ Spiritus. 
flert sa mech ghenomen mort : ende dat het een Sanêti, 
balfche belofte des duybels is / Waet door Wp 
ban de waerheyt Gods afghettocken worden. 
fte (ft dat pemant dit lieber heeft) d at het ig Bebefdake 
een olpe/ Die Door De leughen deg Dup (belg ont da fonni. 
repnicht is / daer mede de eenboudig he herten 
gelück met obergegoten duyſterniſſe Laecd2eghen 
worden. Bk — 2. Bobvben deſen ſeggen deſe (meererd,’ “Dat alle sin wiee 

Aur.cap. 
Vt jeiunij. 
De conſec. 

wederleggin 

noch met gemaecht/ welche olped e ghene aes 4 

| 
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Cap.rg. 
vloedichlick geuoerh. Mant het hee veelſte Deel 
haers boler ſmneeren ende form ſy naden Deop? 
daerom ljdert fp ban fulcke halve Cheiſtenen 
onder hen / Der Welcker onbolmaechthept fp | Ick (al noch dít oock tot den 
lichtelck condert beterert · Waerom later ſy hen 
ſo onachtſaemlicken dat achter laten / dat miet en 
tan ſonder groote zonde achterghelaten wor⸗ 
bent? Waerom en eyſchen fp niet ſtreughelicker 
Bat diuck dat (oo wootfakelick ig / ende ſonder 
Bet welche niemant en tau falichept aecriinhen? 
Ben zy Dat moghelick pemant doo? haeſtige doot 
berhindert wordt: voorwaer detwijle fa het foo 
brieliek laten berſmaden / foo bekenen fp bez 
Bechtelích bat het roe ſeer niet te achten er is/ 
alg fp het hooghe verheben hebben. 

®essdb: ro Cen lactften ſegghen fp/* dat deſe heplige 
aan bereran. ſmeeringhe is in meerder certtoerdichept te Gou: 
binge in bet den / dan De Doop ſelbe: om Dat fp forderlingGe 
—— * door der Biſſchoppen handen bedient wordt / 
ete daer De Soos door alle ghemepit Prieſters gez 
bat eernene gheben wordt. Wat ſondemen hier ſeggen / an⸗ 
ek Bers dar dat fp gantſchelic untſinnich zun / dat 
paifsban fp hare bonden foo feet berheffen / ende’ de hep: 
ecenper- lighe inſettuughen Gode daer ba gheruſtelick 
oon ghege- Berachtern? © onbeſthaemde mont / beftact ghyu 
bar D « Dat ſmeer dat doo? den ſtanck uwes adems al2 
hietero,  leentick onttepuicht/ ende door de mummelin 
diftin a, ghe uwer woorden betoobert is / teghen de Da: 
Tica cramenten Chiſti te ſtellen ende met het water 

dat Doo? Gods woort gheheplicht is/te bergee 
lijckene Maer dit heeft uwe onghefchickthepdt 
te cleyne gheacht / maer hebt oock ute (meer 
boogber abeacht. Dit zin De ordeninghen ende 
inſtellinghen dee heplighen Apoſtoliſchen ftoels. 
Maer ſommighe onder hert hebben dit / dwelck 
oock nae haer ghevoelen een onghebonden ra⸗ 
ſerie is begonnen eert weynich te matigen. Bet 
Formſel ís (egahen ſy) in meerder eerweerdic⸗ 
heyt te houden: moghelick niet omdat daer 
meerder cracht ende nutticheyt in is maer om 
Dat het hart weerdigher perſoonen ghegheven 
wort / ende in het weerdichſte deel des Lichaems 
gheſchiet / te weten / in het boorhooft: ofte om 
dat het meerderen waſdon der deuchden geeft / 

Seerſte we hoewel de Boop tot verghebinghe Der zonden 
berleggtnge crachtigh is. Maer gheven fp miet met De eerſte 
fen er ge veder te kennen dat ſp Donatiſten zijn / als ſy de 
Dep tracht deg Satrameuts ín de weerdicheyt deg 

Dienaers flellent? Nochtaus laet het alfoo zijn / 
Dat het Formſel weerdiger zp / om de Weerdic: 
bept der handen des Biſſchops. Maer ijt dat hat 
pemant beaecht/ Waerupt den Biſſchoppen 
fuleá voordeel ende parbilegte gegeven ze / wat 
veert ſullen fp voorbreugen anders Dan ha: 
ren booſen luft Sp moghen ſegghen: de Apo: 
gielen alleen hebber dit recht gebrupckt / dewij⸗ 

Bederde. je fp alleen den heylighen Gheeſt uptgedeclt 
hebben. Zin dan de Biſſchoppen alleen Apo⸗ 
ſtels? Jae zin ſp oock Apoſtels Maer laet ons 
ben oock dat toe geben waerom en willlen fp 
niet met dit ſelve argument bewiſſen / Dat de 
Siſſchoppen alleen moeten het Sacrament deg 
bloets ín het Nachtmael bes heeren aenroeren? 
Het welcke fp dert ghemeynen marne wepghe: 
ren / om dat het ban den Deere det Apoſtelen 
alleenlijck gheben twert. Iſt dat het den Apo⸗ 
fielen alleen ghegeben was / waerom en beflup- 
—9 fp niet daer upt/dat het bent Biſſchoppen al⸗ 

Lib.4,Sét. 
dift.7‚cap, 
Ze 

Mez weder 
leggtage. 

De virde. 

Het IIII. Boeck! Fol, 275 

nothtans eri ben für geïtehte we⸗ %et.5.17. 
derom te ghecrigen / gheboopt te worden / ende 
„met dert beplfghen heeft berbult te worden. we 5wader⸗ 

Ieops (tellen. fr tenatosbe. 
bat dit Doo? Godlick recht/ ber MBiffchoppen * 

der weerde / maer verheffen haer eenighe olye in 
det Doop. Maer Wp fegghen hierentuſſchen / 
Dat {tt dert Boop ooch het boorhooft ghedoopt 
wordt met water. Bpmelck Water Wp haet 
olpe miet eenen (trout Weerdich ent achten/ noch 
in den Doop / noch in het Formel. Ft bat 
pemant bier tegen fept/ bat haer olpe nochtans 
dierder bercocht worde: ſoo antwoorde ick / of 
fchoon pet goets daer irt ware / ſoo wort het door 
dien ps verdorben: foo verre iſt Datmern dat 
ſchande lijcke bedroch ſoude mogen dodz dieverie 
bercoopen. Met de derde reden maken fp haet Tenders 
godlooshepdt openbaer / alg (p feagen/ dat haet ennn 
Formel meerder waſdom Der deuthden heeft warns va: 
batt be Boop. Booz de opleghinghe der handen deuchven 
hebben de Apoftelen wel de Genlijche gaben deg Heeft. 
Gheeſts toeghedient: maer in wat fake bewüft 
Defer ſmeerers bet fijn beeuththaerbepdt? pact Wederles 
laet baren ſulcke matígerg/ die eerten Kerfcoof Sate 
met bele kertckrooben bedecken. Het is ghelick 
eet kroop Gordij niet onbindelitk / den welc⸗ 
kent het beter is door te ſunden / dan (oo (eer te ats 
bepdert om te ontdoen. Ver 3 argu⸗ 
iz Voott / als fp Gen dat fp noch Gods niem Bec 
woort / noch gelobelicke redenen hebben / (oo Papinents 
brengen fp/ geluck fp plegen / de Outheydt boort· ——— 
ſeggende / Dat Dit een ſeer oude onderhoudinge getoonte, 
is / de welche door het gebruyck veler eeuwen Antwoen 1 
bebveſticht is. paer of dit ſchoon waerachtich 
ware / ſoo en iſt hen nochtans met bozderlijck. 
Cen Sacrament en is nmiet upt der aerden / 
maet upt den hemel: noch upt menfchen/ 
mact upt God alleen. Doo moeten fp bewſen 
bat God de autheur haers Formſels is / iſt 
Bat (Pt Willen boor cen Sacrament gheacht anween o 
hebben. Maer wat Willen fp hen met de oute 
bept beſchermen / dewhle de oude leeraers als fp 
wilen eygentlick ſpreken / nergens meer dar 
twee Sacramenten ent verhalen? Waert dat de 
beſcherminghe ende vaſticheyt onfes gheloofs 
meoſte ban menſchen gehaelt worden / foo ſou⸗ 
den Wp hier een onberwinnelicke ſterckte heb⸗ 
bert : te weten / Dat De oude Leeraers nerghens 

Ambwoort 

heben wast Maer te dier plaetſe ma⸗ die dinghen boor Sacramenten bekent cn hehe * Auwson 
ken ſy de Apoſtelen ſlechte Prieſters: ende hier 
worden ſo dooe de draer inghe haerg hoofts el- 

ben / die deſe ſmeerers lieghen Sacrameuten te Baat Auga 
zunt. De oude Leeracrs ſpreken ban de opleg⸗ mus van 

derſwaerts getrocken / (oo Dat ſyſe onverſtens gingghe der hauden / maer noemen ſpſe cen Daz ber Pormfet 
ebi) maken, Cen laetſten / Ananias en cramcute Auguſtinus (ept opentlit Das fp uiet Soie peers 

opeen Apoftel / tot den welcken Paulus anders en is dteen ghehe, Dat ſy est obey ante 



Cap, 19. 

Hare ſtintkende onderſcheydinghe wiet tegen en 
worpen / te weten / dat Auguſtinus dat niet ghe⸗ 
ſproken en Geeft ban De oplegginge Der handen / 
Die Diertt tot formen ofte beveftingen/ maer ban 
De oplegginge der handen Die Dient tot heplinghe 
(fte berfoerunghe. en boecs Auguſtini is gez 

Lbs D druckt ende wordt gelefen : iſt dat iest tot eenen 
1,5: PE anderen ſin berdzape dan Bet Auguſtinus ghe⸗ 

Baptiſmo fepzcben beeft/ foo binne ica dat ſx mp niet ale 
—2 Do feeritick nae hare gewoonte met lafterinahen en 
—* ‘Cap, oberballen / maet oock beſpouwen. Want ha 
ee ſpreeckt baat de gene Die pt De ſcheuringe / tot De 

eenicheyt der Gemeynte weder keeren Erde fept 
dat Het wiet noodich is datinen de ſultke weder⸗ 
om Hoope: mar dat de oplegginghe der handen 
ghendech is / op dat de Veere hem door Den bant 
Des vbreets Den heplpghen Geeſt ghebe. Ende 
dewijle het hedde moghen ongheſchickt ende 
wonder ſchinen / datmen meer ſoude Wederom 
de hant opleggen Dan Wederom doopen: ſoo 
toont Bp het onderſchept / ſegghende Want wat 
is De oplegginge der handen, anders Dart eer gez 
het over den menthe: Ende dat Dit De Au is / dat 
is openbaer upt cen ander plactfe/ Daer hp fept: 
®en Wetteren die tot de Ghhemepute wederkee⸗ 
ren/leptmert de harder op/ om datmenſe ſoude 
vereenigen int De liefde / de welcke cent feer groote 

gabe deg bepligen Geeſts is / ende ſonder De welc⸗ 
Bv al wat im det meuſche heplich is / gheen 
cracht ent heeft. seen ej 

Dat Form- 13 Het Ware te weuſthen Dat wo De Wife onz 
fet bat bp ve Derlielden/ Die (gelijck ick bermaert hebbe) bp 
otemrtee, De Oude was/ cer dit verkeert ghedichtſel des 
boups weg Sacraments geboren wert. Niet dat daer ſulck 
{8 feer pige een Formſel ware ghelick deſe menſchen dich⸗ 
ſelick. ten / hef welcke niet (elfs et cant ghenoemt wor⸗ 

den (Ouder den Doop onrecht te doen / maer dat 
Baer cert ——— vene —J de 

F ren ofte jonghelinghen rekeninghe haers ghe⸗ 
feetdr idofs boor de Gemeynte gaben Wont bet ſou⸗ 
Thr ieuke De een ſeer goede mite der onderwilinghe Der 
kerken we- hinderen zun / waert dat cent ſeker Forme der 

eere daer toe beſchreren ware) De ſoma byua 
aller hooftſtucken der Heligie Herbatende / ende 
ghemeynſaemlick berrlarende waer in De gant: 
ſche Bhemepute der gheloobighen behooet te 
bemilliget : dat be kinderen thien jaren out zhu 
de / hen ſelben der Gemeente bertoonden / om 
Baer gheloove te helden: dat ſy van alle hooft: 
ſtuclien gebraecht worden / ende op een pegelick 
antwoorden / ende geleert worden het gere Dat ſy 
niet en wiſten / ofte miet weten verſtonden: dat 
t alſoo Het eenighe waerachtighe ende opzechte 
gheloobe/ daer mede de gheloobighen eendrach⸗ 
tichlick dert eenighen God dienen / voo? be Ghe⸗ 
mepute beleden. Waert dat deſe diſcipline te Dez 
ſen toe plaetſe hadde foo foude boorwaer ſom⸗ 
mige Ouderen onachtſaemheyt bermaent ende 
gheprickelt worden / die de onderwijſinghe det 
Kinderen geruſtelick berlatert / gelick of fp hert 
niet aen ent ginge / De welcke fp Dart miet en ſou⸗ 
den fonder opertbare ſchande connen athterlaz 
ten ende daer (onde meerder eendrachticheyt deg 
geloofs onder het Chriſten volt zun / ende Daer en 
{oude ſo groote onwetenthept / ende onverſtant 
in belen niet zijn ſommige en ſouden niet ſo licht: 
beerdichlick door nieuwe ende breemde leeringen 

nd berlept worden. Frit corte / een pegelick foude ee⸗ 
—— nen bequamen toeganck tot de Cheiſtelicke leere / 
cepbennite / ende een ctort begrijp daer van hebben, 
onſeker ende 
—— Van Penitentie, 

Lib.s.cap. 
23e 

San be pe 

Ee RED ANN het Formſel ſtellen fp de Peuttentie / 
tegens TAN oan be welche {a foo onbefcgepdelick 

Van de uytwendighe middelen der faligheyt, 
ende ver wervent\ick ſpreken / dat de conſcientien 
gheen baftichept noch ſekerheyt upt hare lere 
ent connen halen. Wy hebben op eert ander plaetft Lib.3. cap. 
int langhe berclaert/ mat wp bar de Penitentie 3, ende 4 
upt de Dcheiftuere gheleert hadden / ende oock | 
Daer nae wat (p daer van leeren : nu moeten Wop 
alleenlick ſien Wwatoorfake Die ghehadt hebben 
Die deſe meyninghe Dat De Penitentie een Daz 
crament ís, opgbebzacht hebben / dewelcke lan⸗ 
gheu tit in de kercken ende ſcholen gheregneert 
beeft. Hochtans ſal ick eerſt met cozte moorden 
wat ſegghen ban het ghebeuprk ende wijſe der 
ouder Ghemeynte / met ne welche De Papiſten 
ben bedecken om heer gedichtſel te hebefkiugen. 
Zp bebhen fn openbare $Perttrencie deſe wife „Teater 
ghehomden / datde gheue die haer bolboentidiie respecte 
Die hert opgheleyt was / bolbzacht hadden / wet wozt/ waec 
opentlick oplegginghe Der hauden wederom IDE ODENE 

‚ berfoent worden. Vat was het teechert Det bets amoebe” 
ghebuighe / waer Booz de ſoidaer getrooft ende Handen ghe 
gheſterckt wert / boor Godin Het betronwen dient heeft 
Der bergebiuge ſjnder zonde / ende de Ghemeyn⸗ 
te bhermaent Wert / dat ſy hem moeſte vrieude⸗ 
lick in genade onmtfanghen / ende alle ghedath⸗ ** 
teniffe dev ergermſſe laten baren, Bit woomt Cri: Lib, Epiſt, 
priamis dickmael: Heede qheben. Ende om Le. 
Dat deſe (ake foude te weerigherende meer he: Eeiltz. 
acht zijn by bet bolck / (oo Was het verordent ' 
Dat fp altijt moeſte doorde autoritept Des Biſ⸗ 
ſchops gheſchien. Bier upt comtdefe ordeniuge 
Des tweeden Carthaginenſchen Conciliums/ 
Het sp en den Prieſtere miet geoorloft eenen Die 
opentlicke penitentie doet / in de miſſe te herz 
: foenen. Ende eet ander oꝛdeninge des Arau⸗ 
‚fiaenfche Conciliums: Die in den tijt harer 
penitentte upt Dit leben verſcheyden / Die falmert 
founder oplegginge Der handen / waer mede 
mene pleecht te berſoenen/ tot de gemeynſchap 
toe laten: maer iſt Dat p ban haer ſieckte opco= 
men / foo (uilen fp ſtaen onder de gere Die geni⸗ 
tentíe doen / ende alg haren tijt (al berbult we⸗ 
fen/ foo fullen (p door de oplegginghe / Der han⸗ 
dert Des Biſſthops / verſoeut Worden. Item eert 
ordeninghe des derden Cart hagnenſchen Con⸗ 

ciliums : Een Peieſter en fal dew gheuen Die pe⸗ 
nitentie Doet/ niet verſoenen (onder autoritept 
des Biſſchops. Alle defe ordeninghen waren 
ghemaeckt om Dat De ſtrengicheyt Die fp wilden 
bewaert hebben / niet en (oude door De lichtbeer⸗ 
dige ſachtmoeditheyt vervallen Macrom wil⸗ 
den fp Dat De Biſſchop ſoude kenniſſe der fake ne⸗ 
men / de welcke (gelck het gewoonlick was) in 
be onderſoeckughe ſoude voorſichtiger weſen. 
Hoewel Cypriamis leert op eet plaetſe / Dat met Lib. Epiſt. 
alleenlick de Biſſthop / maeroock de gantfche 3. 
Clergíe De handen oplepde/ Want bp ſpreeckt Epiſt. 13. 

aldus Sy Doen eenen behoorlicken tgtlanck pe= 
nitentie / daer na comen (p tot de ghemeynſchap / 
| ende ontfanghen het vecht Der ghemepntchag 
dooꝛ de oplegginghe det handen des Biſſchopẽ 
ende der Clergie. Daer na is De fake door lanck⸗ 
heyt des tits ſoo berre ghecomen / dat fp oock 
bupten de openbare pententie / in heymelicke 
| abſolberinghen ende dergebinghen / Defer cere⸗ 
monte ghebruyckt hebben. Bier upt comt bj * 
Gꝛatiamim dat onderſcheyt tuſſthen De open⸗ In Decrot. 
bare ende heymelicke verſoeninghe Ick achte 26. quæſt. 6. 
dat de oude vnderhoudinghe / daer Hart Cypria⸗ KEA 
nug meldet/ is heplich ende der Geineynte uut 
gheweeſt: ende ick wilde dat fp te deſen tyde we⸗ 
der opgericht ware. Aengaende deſe andere ver⸗ 
ſoenenge / hoewel ickſe niet en derf berworpen / 
noch ſtrengelick ſtraffen / ſo achte (ck nochtans 
Dat ſy ſo noodich miet en ie. Hoe het zy⸗ A Ee 

Te be 

— — 

Cap.3rà 



Cap. 19: 
* 

haer ſelben 

ſt. 
Maer de Pauſelicken Theologen ende 

Saer na / en Schooi ieeraers (Der welcker ghewoente is 

met valſche uptlegginghe te verbal⸗ 

ſchem) arbeyden ſeer om hier een Sacrament te 

anderen, OP vmnden het welcke miet ent moet Wonder fchújz 

pfre in Wat 
perftant De 

Dit moge SP De fake berwerret / onſeker ende met meniger⸗ 
ben Barras Iep mepntahe vermengt Soo ſegghen fp dan / 

ment on Dat mogbelijck De uptwendighe penitentie een 

Lib.4fent, Sacrament is : erde iſt dat het alſoo is / (oo ſeg⸗ 
dift.22. _ghensp: dat ſy dan meynen dat hee fs cert teer⸗ 

gap. 2, Kent Der inwendiger penitentie / Dat is / DEL droef⸗ 

Hept Des herten / De welcke De bedupde fake des 

Dactaments (al weſen. Ofte Dat (p bende te gez 

licke het Satrament zyn / eude niet twee Daz
 

evamenten/ maer eert bolmaecht. jaer Dat De- 

uptwendighe penitentie zp het Sacrament al⸗ 

leenluck „ende dat ft De inwendighe zp beyde de 

bedupde fake ende het Datrament, Ende Dat de
 

berghebinghe der zonden is De bedupde fake al: 

leemuck / ende uiet her Dacvament. De gene
 Die 

len de beſchrivinge des Sacraments van ous bo⸗ 

fo en vañ ve bengheſtelt / abedachtich zin / díe moghen dit/ 

befchiBoinge at de Papiſten cen Dacrament noe
men / daer 

wede onder oecken ende heproeven / erde (P (ul 
fing daer op. Vert bebinden / Dat het niet et is eert uytwendige 

ceremonie ban den Beer verordent tot verſterc· 

kniohe ons gheloofs. Iſt dat Pp ſegghen dat 

min veſcheuvinghe gheen Wet en is⸗ der welcz 

fer fp moeten onderdauich zitt : ſoo laetſe Au⸗ 

guſtuͤnnn hooren / den welcken fp ghelick fp 

Willen ſchonen in grooter eerweerdichepdt te 

Gouden. De Sacramenten (ſeyt bp) zon ſieulit 

Lib. 3. mn geftelt/ om ber vleeſchelicker menſchen Lille, 

quzft. vet, om dat fp van De dinghen die met ooghen ghe⸗ 

Telt. fiet worden/ boorde Satramenten ghebracht 

worden tot De dinghen díe daer npt verſtaen 

wogen. Waer tonnen fp pet ſulcx ſelve ſien ofte 

ambderen taoiten/ in het ahene dat ſy een Sacra 

ment ‘der peuitentie noeemen? De ſelbe ſept op 

In fermo- err ander piaetſe Bet woort daerom crt Dara: 
ne quod ment gertoemt/ out Dat vaer in eert ander Dinck 
de Baptif- gheůen ende eert ander verſtaen wort. Bet gere 
infant, Dat glefien wordt / dar heeft een lichamelgche 

gedaente : dat verſtaen wordt / DAL heeft eert gee: 

fielicke cracht. ®efe dinghen en comert Met het 

Sacrament der penitentie Dat (p dichten stiet 

ober eert : waer in geert lichamelicke ahedaerte 

te en is / Diede gheeſtelicke beeucht (oude voor 

houder. 
speet dievige 26 Erde (op Dat ick deſe beeſten in haer epgert 

ker comen perck overwiune iſt datmen bier eenig Sãcra⸗ 

fp ves Prie ment ſoeckt / hadde mert miet beel cierlicker ton⸗ 

—— nen ſeggen / datde abfolutie des Prieſters cert 

erameut noe Sacrament 5p / Dart Dat De uptwendige òfte inz 

men / als be Werdige penitentie cen Sacrament zp 2 Want 

pemteatie. Har de abfolutie hadde men lichtelijek connen 

ſegghen / dat (p cert bequaem ceremonie is / om 

oufe gheloobe ban de verghebinghe der zondert 
te bebiftinahen : ede Dat ſy De belofte der ſleute⸗ 
len heeft / gelijck ſy Die roemen: A wat ghy bint 
ofte outbint op der aerden / bat (al ontbonden 
ende ghebonden zom inn ben Hernel. Maer men 

wmat.16,19* 
ende 18.18: 
Foan,20.23° 

‚… Het 1E, Boeck, 

sieke op toehtans dat de dpplegginghe der handen in de 
itent íe í mie ban menſchen inghe⸗ 

od erde datmenſe onder 

Fol, 2766 
Badde moghen daer teghen ſeggen / dat bele ge: Het tegens 
abfoltbeert order ban De Prefers / De welche Le pjieners 
net fulcx en ghecrjghen Door. ſulcke abſolutie: niet alte ï 

Boemel na haer leere De Satramenten der nieu⸗ cratbtichlick 

twer Wet / beboozente geben Dat fp af beelden, PID WAAS 
Bat ie pottelick / want ghelitk in het Pacht: weven bieren 
mael tweeder lep etinge ús / te weten / De Dacta: dat daer ie · 

mentelijche etintge / dweick dert goeder ende bert Ieren ne 
boofen gemepu {9 : ende de geefteligeke/ be welche epe worden, 
den goeden alleenlick toe come: · waerom eu ſou⸗ 
dert ſy niet oock dichten dat Daer tweerley ab⸗ 

ſolutie ware Hochtaus en hebbe (ck noch niet 
conmen verſtaen / wat fp met deſe hare leere Wil: 
ten maken: De welcke hoe berre (p ban De waer⸗ 

heyt Gods berfchepben is / dat hebben Wp ghe⸗ 
leert Doe top ban die fake handelden. Ick wíl 
bier alleenlick bewijfen dat fp door beft ſwarit⸗ 
bept niet verhindert en worden / de abſolutie des 
Priefters een Satrament te noemen. ant ſy Lub, 3, 
mogen dooden mort Auguftinf antwoorden: quzft,vet. 
at De heplinginghe fomtúts is (onder fienlick Tett, De 
Sacrament / eñde Dat het Genlijcke Sacrament Bapuf.par 
fomtotg is ſonder inwendige hepliginge. Item / vulorum. 
Wat de Sacramenten in De uptbertorene alleen: hb, s, De 
tek bolbzenahert dat fp afbeelden. Item / Dat Bap. 
fommighe foo berte Chriſtum aen doen/ Dat fp contra Da 
de Satramenten ontfanghen / ende ſommighe natiſt. 
foo verre Dat fp gheheyplicht worden: te weten / 
bat beyde goede ende booſe Chriſtum foo berre 
aennemen / Dat fp de Sacramenten ontfangen / 
maer dat alleenlick de goede Chriſtum ſo verre 
aen nemen / dat ſy geheylicht worden. Sy heb⸗ 
bert boorwaer meer Dart kinderlick geſeplt / ende 
zijn in De clare Sonne blint geweeſt / dewile ſy 
ín foo groote ſwaricheyt verwerret zonde / eet 
fake die foo claer eidde eenen peghelicken bekent 
Wag/ niet verſtaen ent hebben. 
17 spochtaug op dat fp hen niet en berhefſen rr, 
fn wat Beel fp haer Sacrament ſtellen / ſo ſegahe du fg 

íc dat het nochtans met rechte wiet en behoort ment geſten 

hoo? cen Dacrament ghvacht te worden. en Hermine 
eerftert om bat gheen fonderliche belofte Gods recht ava: 
tot deſe faeche gebonden en wordt / de welche het wert.” 
eentghe fondament des Sacraments is. Cen 
anderen / om Dat alle De ceremonie Die hier cart 
voort ghebracht worden / zp eert enckel gedicht⸗ 
fel der menſthen: ende Wp hebben beweſen dat 
De teremonien der Sacramenten / niet et connen 

anders dan van God ingeſtelt worden. Soo iſt 
dan leughen ende bedroch gheweeſt / dat ſp van 
het Sacrament der Penitentie gedicht hebben. 
Ende dit ghedichte Sacrament debben fp ber: Zitcehce 
ciert met fulckert lof als het betaemde: ſegghen⸗ router gie 
de / dat het is cert plancke na de ſchipbreucke om ‘ordicut sais 
dat de ghene Die het cleet Der onmofelhept / Dat niebscken 
bp in dert Boop ontfanghen hadde / Doog ſyne getsecen De 
zonden befinet heeft / mach dat (elbe doorde Per tweede tafel 

uitentie wederom repnighen. paer het ie ſeg⸗ LA de bw 
ghen (p) Bievonpent (entente. Ick antwoorde / ub,4 fent 
Wiens fententie het oock zy / ſoo ent can het noch⸗ dit 14 B 
tang miet ontfchuldicht worden ban godloof: cap. 1. De 
hept ft batmenfe nae haer gheboelen uptlept: peenitent 
abelijck of be Boop doo? de zonde weebghend= aift.,,cap 
ment wozde/ ende niet beel meer en behoorde den >, * È 
ſondaer in dent fini te comen /(0 wanneer hp denct 
op verghebinghe der zondert / om hem Daer upt 
te trooftert/ moedt te geerggert / ende fijn geloo= 
be te berfterchert / dat hy fal verghebinghe der 
zondert gheerijgen/ De welcke hem in den Doop 
belooft ís. Maer het ghene dat Bieronpmus 
met eert harde ende oneyghen wijſe bar ſpreken 
ghefept heeft / te Weten / Dat de Doop ( bart den 
Welcker die af ballen De verdienen afgheſneden 
fe zjne) wordt Door He Penitentie berpeut : Dit 

trecken 

4 



Cap, 195 
tretken bele goede uptieggers tot haer godldof= 
heyt. Daerom foudemen feer berramelte ſpre⸗ 
Keit / alfmen det Doop noemde een Dacrament 
Der Penitentie / dewijte hp den ghenen die foecz 
Hen penitentie ende beteringhe te doen / gheghe⸗ 
bent ís tot eert bebeſtinghe der ghenade / ende tot 
eenen zegel des betroutoens. Ende op dat nie⸗ 
mant ers meyne dat Dít onſe ghedichtſel is / ſo en 
ís het niet alleenlck wel ober eert comende mert 
be woeden der Zchpiftuere / maer ſchijnt oock 
be dhemeyn ende (cher ſententie der ouder Ghe⸗ 

x mepnte gheweeſt te hebben. Want in het boeck 
Citatur banden gheloobe tot Petrum (het welcke Au⸗ 
Decret.i 5 guſtino toeghefchzeben woedt) wordt de Boop 
quzft. 1. get Satramẽt dee Beloofd erde Der Penitentie 
cap. firmif gendemt. Ende Wat loopert Wp tot onfeker ge⸗ 

Ben Boop 
íe een Das 
grament Ber 
xenn entie. 

ſime. tigheniſſen? ghelick ofinen mochte pet claer: 
ders ofte opentlt kers begheeren dan Dat de 

3 Euangelifte berhaelt / dat Joannes heeft ghe⸗ 
BS Deedieat dert Poopder Pemtentie tot berghe: 

vinge der ſonden. 

Van het laetſte Oly (el. 

ctmübin: 18 FAG derde ghedichte Dacrament is het 

ee Peene ol fel / Get welcke niet anders 

Vacrfie Dip: pan Hoor eenen Peieſter ghegeven en wort / ende 
dat in het upterfte des lebeus / ende met olye DIE 
een Siſſchop gheheplicht heeft / ende met deſe 

woorden· Bod verghebe u door deſe heylighe 

Sald inghe / eude door ſyn Paderlicke barmher⸗ 
ticheyt / al wat ghy gheſondicht hebt door het 
ghefichte / dDooz het ghehoor / door het riecken/ 

Doo? het gheboelen / ende door het fmaken, ZP 
Dichten dat dit Sacrament twee crachten heeft/ 
te weten / om de zonde te bergeben/ende de licha⸗ 
melicke cranchhept te berlichten/ iſt dat het alfo 
vut fg : ofte anders / de falichept der ziele. Ende 

(eager var {P feogen darde tnftellinge deſes Dacraments/ 
berinoes 0 Dan Zacobo beſcheeben is / daer hp tot : Iſt dat 
potes Ja: pemant tranck is onder u/ Die roepe de Ouder: 

goor booi, linghen der Shemepute / op dat ſy ober hem 
jn bíoden/ hem falbende met olpe in den naem beg 
* Aac-s. 14. Beever : ende het gebet des geloofs fal den cran cz 

fen gheſont maken / ende De Beere fal hem op: 
richten: ende (ft dat hp in zonder is / ſoo (al het 
hem hergebert worden. Dele ſmeeringhe fs eben 

D wekcke fp 

Mor _gbelijck de opiegginghe der handen die ick boor 
moe fE ben berrlaert hebbe / te weten / een qupchelfche 
ſpronck ups ghebeynſtheyt / waer door ſy (onder treden ende⸗ 
hheheu pgeucht willen dert Apoſtelen gelutk spr. Nar: 
bepaftbept. tus verhaelt dat De Apoſtelen in haer eerfte ſen⸗ 
amrarc.6,13 dinghe / achtervolghende bat bebel dat (p ban 

dert Beere outfanghen hadden / De dooden ber⸗ 
weckt / de Dupbelg nytgheworpen / de melactfche 
ghereynicht / de traucke gheſont gemaeckt / ende 
üm de heylinghe der crancken olpe ghebruyckt 
hebben. Sy falfden (eyt hp) bele crancken met 
olpe/ ende ſy Woorden gheſont. Dit heeft Jaco⸗ 

Noth deſe bug aengheſien / daer hy ghebiet be Ouderlin⸗ 
rd F ‚ Den te roepen om ben crancken te ſalben. Maer 

Ben } helpt dat in fulche teremonen geen hooghe berboz: 
gren weu/dez ghenthept verbaet en is dat (ullen die lichtelick 
boerde genmerckẽ ende oordeelen / die aenſien Wat groo⸗ 
tege ger Eet beplept be “ Beere omde fue Apoſtelen in deſe 
weeft is tj- uptwendighe dinghen ghebruyckt hebben. De 
helich npe Heere willende den blinden ſierde maken/ heeft 

upt ſtof ende upt zyn fpeechtel Abicht ghemaecht 
at.9.29 ſommighe heeft hp Door aentaſten ghenueſen / 

Aue 18-42. ende ſommighe door zyn woort. Op deſe Wife 
ener 35+ hebben de Apoſtelen ſommighe fiechten gene (en 
ende 19. 12, alleenlijck doo? het woort / ſommighe door het 

aenroeren/ ende ſommighe door ſalbinge. Maer 
ſy mogen ſeggen / dat het ber waerheyt gheljck 
G / Dat deſe ſalbinge (gelijck oock andere dierge⸗ 

Vande uytwendighe middelen der ſaligheyt, 

mmm — — — —— — — — — —— — 

licke dingemniet en is lichbeerdichlick gebrityckt 
geweeſt. Ick bekenne dat nochtans en hebben 
ſyſe niet gebrupckt als een inſtrument der hey⸗ 
linghe / maer alleenlic als een teecken / om Dat de 
ongeleerde ſouden Daer door bermaent worden 
bart waer ſulcke groote eracht quame: te weten 
om Dat fp dien lof níet den Apoſtelen toe ent ſchre⸗ 
vert. Ende Dat De heylige Geeft ende zijne gaven Pſal. 45. ã. 
beteeckent worden met de olpe / dat is eer ghe⸗ 
meyn ende gewoonlick. Baer de gabe Der hep: 
linge (9 bergaen gelĳck oock andere miraculen / 
de welcke de Beere heeft Willen eener tft lanck 
laten ge chien / om de nieuwe berrondinghe dee 
heyligen Euangeliums in der ecuwichept wort: 
derlíc te makert. Daerom of wp ſchoon toe lieten 
Dat de ſalvinghe zp geweeſt eert Dacrament bies 
trachten / die Doe door de hande ber Apoftelen ge⸗ 
ſthieden: fo en tomt hes nochtans ons niet toe / 
dewijle het ong niet ghegheben mech bevolen en 
{8 ulcke crachten te doen. 
19 Eñ wat veder hebben fp meer om upt deſe 
ſalvinghe een Dacramentte maken / meer dan 

Baer natd 
tonnen ſu 
mer gheen 

upt alle andere teeckenen díe Ons in De Schrif⸗ meerder cet 
tuere berhaelt worden 2 Waerom ent macchten Ben uwe Date 
fp níet cent baedwater Diloa,/* op datdecramche eneen Da- 
te ſekeren tijde deg jaers hert ſelben Daer in baden? scamens/ 
Dr feggben dar die ſonde te vergeefs ghefehien. mrs “Perge 
Boozwaer heten (oude uiet meerte bergheefS seecnenen/ 
gefchien dan defe ſalbinge. MWaerom en legghen vie in ver 
fp níet op De doode /dewyle Paulus eenen jon⸗ Snguere 
gelinck weder opgeweckt heeft op hem ligghen⸗ «aen. 
De? Waerom atie ſljck upt ſpeckſel ende ſtof * Joas ·9. 
gemaeckt / niet een Dacrament: Sp ſeggen / alle Arioz 20.10 

Nat 3.16. 

re / om dat fp in de“ Schriftuere met olpe bedupt ————— 
Woe : Itein ghelick ofmen ſeyde dat alle dun⸗ * tens /hoe 

Dat het zy / ſ 



Cap· ro. 
weten / dat hp hèt zp eennteremmonie ban God ver⸗ 
oent / ende dat hes een belofte Gode hebbe / ſoo 
epfchen wy daer oock mede dat die ceremonie 
ons ghegheben zy / ende dat die belofte ous aen⸗ 
gac. Want niemant ett ſal nu Willen ſegghen dat 
de Beſtchdinghe wu een Sacrament der Chrei⸗ 
ſtelicker Gemeynte is / hoewel fp ban God ber: 
ordent was / ende de belcfte Gods hadde want 
ſy en is ons niet bebolert gheweeſt / ende de be⸗ 
Jofte die daer aen ghehanghen was / en is ons 

vofderiep 
bergeliskine 
gen, 
Zas, 5.14, 

mepnte te dien tijde fulcke groote hoopen Drie 
Wiers ghehadt hadde / dat ſy hadden tonnen met 
vompeuſe proceſſie gaen omde heplighe olpe te 
Deaghen. Als Tacobus fechtelijck ghebiet De 

4. Gechte te falbert / foo ent berſtae ick daer upt geert 
ander ſalbinghe / dan met gemeyn olpe : daer en 
fract ooch niet anders fn De woorden Marci. 
Maer defe en kermen gheen olye Weerdich ghe⸗ 
noech / anders dart die banden Biſſchop geep: 
Ucht / dat is / met beel adems berwermt/ met 
groote mummelinghe betoovert / ende negenmael 
met geboogen knyen ghegrdet zp: te weten deter 
mael / Weeſt ghegroet heylighe olpe : driemael / 
Meert ghegroet heplich Chryſina ende driemael / 
Weert gegtoet heylighe Balſem. Dan wien heb⸗ 
ben fp ulcke beſweeringhen gheleert · Jatobus 

ʒ. fept/Dat De ſiecke / iſt dat Gp fn zonden isf ſal herz 
gebinge hebben / ais men hem ſal gheſalft / ende 

ober hen ghebeden hebben: te weten / opdat hp 
berlithtinge finder. cranckheyt ghecrijghe / als 
Be ſchult der ſtraffe wech genomen is. Waer 
mede hp siet en mepnt dat de zondert boor de 
bettichept der olpe wech ghenomen worden / 
Waer dat de gebedert der gheloobighen / daer mede 
fp heen Gode bebelen / nieten fullen te bergeefs 
Wefert. Maer defe liegen dat Hoog haer heylighe/ 
dat is / grouwelicke olpe / De zondert berg 
worden Siet hier wat grooteren voortgancn 
te fullen doen / of men hen lchoon toe laet de gez 
tungeniſſe Jacobi na haren luft te misbruytken. 
Ende on dat wy niet langer en arbeyden ou 

Dele godiooohert te dowugien / fo comen prs Diez 

Het 1111. Boeck. Fol, 277. 
hare Hiſtorien te hulpe / want fp berhalen dat Sigebet s 
be Paus Jimotentius / die tert dien thde Auguftis in Chrops 
ui de Moomfche Gemepute regeerde / berogdent 
heeft / dat. ntet alleenlick de Prieſters maet'oock 
alle Chriſtenen fouderrolpe gebruycken / daer me⸗ 
de falbéne als het hen ofte de hare noodig waren. 

Van de Otdenen. 

ad De bierde plaetfe hebben ſp gheſtelt het winende 
Sactament der Oden / Hetwelche ſoo van bet 

bguehrbaer is / Dat Daer (eben Dacrantentheng binon 
nptcomen, Ende dit is eert fpottelch dinck Dat Der Oden 
fp ſeggen dat daer (Ebert Dacramenten zyn / ende fozeken/ 
tellen derthien Sacramenten als (p Willen die 
feben behalen. Sp en mogen niet eagbardat toe ven 
Defe ſeben Sacramenten der orden alleeen Sa⸗ te onderſo 
crament zun / om Dat fp alte tot een Prieſterdom ken. 
dienen / eude zon ghelück trappen om tot het 
Prieſterdom cn te cuminen. Want dewyle hek 
openbaer is dat een yvegheluck deſer Sacramen⸗ 
ten dwerſche Sacramenten heeft / ende ſy oock 
feggen Pat het diverſche gaben zn / (oo err cars 
niemant twijfelen Dat het moete ſeben Sacra⸗ 
menten gensemt worden / iſt dat wy haer leere 

ſullen wp han delen of de Ceremonie Die de Bez 
Inepnten in De Deroederitghe der Dienaren 
bruycken / moet eenichſins éen Dactament 
naemt zijn. Doo maken ſy dan (eben oderern een Sacrac 

Lib,4.Set, 
Dift, 34e 

ern Def ven. Boetwel andere De (cherpfingbet zón / en Beeander 
Ifidor,lib, 

meynte / gelijt (pe ſpreken. Sop ſtrijden och tegen -& Moai 
malcanberen/ bewoijle (ommige willen dat de legarur 
Derckelicke crupne zp De eerſte orden / ende Het cap‚Cle- 
Biſſchondom de laetfte: ende ſommighe De-crupzros.Jift. 
ne uptfluptende/ get Archbiffthopdorn ode onder zr. & dirt, 
de ordenen tellen. — maect eert ander ON? 3 5.eap. Le 
Derfchept/ want hp onderſcheyt de Pſalmiſten Sor, 
van de Leferg)ende De Pſalmiſten flelt-Gp ober De cap. Oſtia 
geſangen ef de Leferg ober Get leſen der Schrif ris. 
tuere/ Waer door het bolck geléert Woet. Ende Dit * Teu wees 
onderfchept wore fn de Cartoneg onderhouden. —— 
Fat wihen p Dat wp in ſucie groots berfchep: per natens 
dentheyt ſullẽ volgẽ ofte blien. Duller ſy ſeggẽ dat deren feifs 
daer ſeben ordenen zin? De meeſter der ſchoole Miet boe beet 
leert wel alſoo: maer be ſeer berlichte Tectaers 

Aaa — ag 

ofte Wte De 
Oben zon, : 



ee Gapers: 
“endet anders ende wederom zhu fp onder mael⸗ 
“camderert oneens. Boben Defert leeren ons defer 
heplighe Canones oock anders. Dier fiet ghy de 
groote eendrachticheydt Der menfchen/ die ban 
“Bodlicke dinghen fonber Gods woort twiſten. 

Eem3foo 23 Maer dit gaet alle dwaeſheyt te boven / dat 
— ſy in alle deſe ozderten Chriſtum haren mede: 
Brise stat qhefelle maken. ‘Cen eerſien fegahen fp / heeft 
Adt/m een hp eens Doorwaerders ampt bedient / Boe hp 
ban Defe 0? de cooper ende bercoopers met de gheeſſel uyt 
alih gerste, ſnoerkens ghemaeckt / upt den Cernpel deeef. 
teu epnbe fp “Ende ho bevoijft hem ſelben eenen Doorwaer⸗ 
Bkr, vodd 1: “Der te Ine / als hp fept : Ick ben de Deurs. Bp 
et beeft eens Leſers ampt aerfgertomen / doc hp (nt 
paoten. ‘De Spnagoghe Ffafamlas. Eens befweirers 
„Sfaan.z.ss ampt Geeft hp Bedient / als hp beg blinden ende 
Doan.z0. 7 rommen torghe ende oogen met (peechfei aen: 
Aute a · . ‘goerende ende hootende ende ſpreeckende wiaechte. 
ORAI.25: Bp heeft heu felter beweſen eenen Acoluchum/ 
Byoan.3.ra, Dat is / volgher te zijne met defe Woordert : DO 
Hoan 13.4. wie my bolcht/ Die en wandelt in Dupfterrisfft 

wiet het ampt der @uderdiacorren heeft hp be⸗ 
dient / als hp een ltjnen cleet om hem gordende / 
De boeten der Diſcipulen gewaſſchen heefs. Den 
gerfoor Der Díaconen heeft hp ghedraghen / Doe 

fin lichaem ende bloet in het JPachemaelupt- : 

FRat.26.26 ele Bee Prieſter ampt beeft hp bolbzacht 
Boris doe Gp hem felter eeft den Dader tor eert offer: 

0 haude opoteoffrr, ere dinghen ‘cammen ſoo 
qualfek ſonder lat hen Boozen/ Dat ick mp ber: 
wondere of fponchk ſonder lachen gheſchreben 
zijn / út dat het nochtans menfchen gheweeſt ziju 
Diefe gheſchreven hebben. Maer boorremelijck 
ús haer fcherpfimichept weerdich aendhemerckt 
te worden / De welcke fp ghebruycken als fp (nt 
oogt Acoluthus phitofopheren / ende leggent 
wipt dat het fs ceroterarius > dweltk ick meyne 
eers tooberijch woort te zijne hetis yvmmers 
allert bolcken ende tonghen onbekent : Baer Acoz 
luthus bp de Griechen niet anders beduyt / dart 
genen díe achter permant bolche, hoewel defe din⸗ 
gen ziju foo beufelachtich ende ſpottelick / dat ick 
te recht mocht befpot worden / ſoo ickſe milde 
ernſtichlick wederlegghen. 
24 Nochtans op dat fp wiet langher ſelfs be 

Ten 18 Dronkers en bedrieghen / ſoo moeten Wp haet 
bermeete , pbelhept met cogte woorden ontdechent. Bp 02: 
Ben anders Díneerert ende maken met groóte pomperie haer 
ee ben p= Teſers / Pſalmiſten / Doorwaerders / Atolu⸗ 

cihe 

ben Feket 
ampt wet 

Haer bjen: 
genbe, 

ofte pinmers Den leeckert obergheben. Want wie 
ontſteect meeſt de waſſen keerſſen / Wie diet wa: 
ter erde Wirt met De ainpulle int den kelck / an: 
Berg dart eert kint / ofte eenich ander leetk men: 

hae artes pat bit de berdzaept bept beg tijt (e/dat fp harert 
bt, 

gebzu bep 
fo wonderlien 

be Dat het —— — vol — 

aentrecken / ende hoobeerdiehlick op den naein 

chen / tot fulcken dienſt welcke ſy den kinderen/ 

Van de uytwendige middelen der faligheyt, 
kinghe is / dewijle ſy de waſſen keerſſen ende de 
Mer gullen / laten ban de kinderen ende onhepli⸗ 
ghe wenfchen gehandelt worden / de welcke nie⸗ 
mart weerdich eat is aca te roeren / anders Dam 
díe tot Atoluthen gebeplicht zun: Item / dewile 
fp de geſangen den kinderen overgeben /De welc⸗ 
Ke miet ent behoorden anders dan upt eenen ghe⸗ 
hephichder morte gehoort te wordein. Haer tot 
Wat eynde makers fp hare beſweerers Ick ber: 
flac Dat De Joden hate befweeterg hadden: 
maer ick fie dock dat fp alſo genaemt waren om 
De Befmeerurghen Die ſo Deden. iaer Wie heeft 
opt ghehoogt dat Def ghedichte heſweerers Die nu 
ghemaeckt worden / eenich merch haer ainpts 
ghevaen hebbes > Bent liecht Dar hen is macht 
gegeben om de handen te leggen op de upt rie 
ge ende beſetene menſthen: maer fp comen den 
Diipbelen nier wijs maken / Dat ſy fulche macht 
hebben / niet alleenleck om dat de Bupbelen hen 

Saeepſche 
or ſwerrecs 

Acioʒ. a9. 

Miet enn willen wücken / maer dock om dat de 
®Bupbelen macht hebben ober hem: kant mé fat 
uau bart onder there eert binden / die niet bau 
den boofen geeft ghedreben zp. ®acrom al mét ete 
fp ban hare cleyne ordenen clappen / dat is upt van zere 
dwaſe leugenen geſmeet. Dart de oude Acoluthen — 
ende Boorwaerders ende Leſers / hebben wp OP on enseoze- 
eert ander plaetfe geſpꝛoken „Daer Wp de orden der geuoe: 
Gemepnte berclaerden. Hier hebben wp alleen: leu ſauen. 

lick voorgenomen te ſtriden teghen deſen nieu: 
Wert Bont des ſebenderler Sacraments der 
Petefterliche ordenen : wars van nerghend niet 
geleſen en wort / anders dan bp deſe orwiefchichte 
boeben / nieuwe Dchool-leeraetg ende Tanoniſtẽ 
z5 Nu laet ons Gen wat ceremonien fp abc: z. Tet zet 
beupekert. Cen eerſten alle De gene Die (pp tot ha: iweede zos 
ren kruch aen nemen die maten (p Clevchen met, mien, 
eert gemeyn teechen Pant fp ſcheerenſe het hap? omen ves 
afop den top des hoofs/ * opdat daer door alg beet ghe⸗ 
Doog cent croone/ ghelick fp ſeggen / de Coninck: enen erg 

‚ Mieke eertmeerwichept bedupt worde: want de Sacrament 
Clercken behooren Conngen te zijne / op Dat (pp: fo wozt aen 
hen felter ende andere regeeren. Want Petrus Ser Tens 
ſpreett bant het aldus: £ Ghy sút dat uptbercoe zen groote 
ven abeflachte / dat Coninchlicke Prieſterdom / voedeps ne 
dat heplighe vertreghen bolck. Waer dit ie eet Jaar, Slet 
kerckroof / dat fp het gere dat der gantſcher es op van 
mepute toegheſchreben Woede / hen ſelben allecrt s'goors ſcheẽ 

“Cap.dub toemen / welcken fp ben geloobigen ontmomen. -SE-SnP- 
babden. Petrus fpreecht tot de Dautfche She: 3 —— 
meynte: maer deſe berdrapen fire woorden tot * 
weynighe geſthorene / geſuck of tot die alleen ghe⸗ 
fept ware : Weeſt heylich: Item / gelijck of ſp al 
teert Door't bloet Chriſti beveregen Waren / eude 
gelick of ſy alleen door Cheiſtum Warten Gode 
een Coninchlirk Prieſterdom gemacht. AP Lip. Ser 
brenghen daer nae noch andere redenen boert in, 24. 
®at De top des hoofs bloor ghemaccht Woet/ cp. duo 
om te bewijſen dat haer ghedachte onberhindert pat. 
tot God ie / ommet onghedechtert aentichte de se af 
eerlichhept Gods te genſchouwen; ofte OPDAE mert war one 
fp Daer door gheleert worben / Dat fp moeten Be (oere eñ one 
feplén dee monte ende ber oogen offmoepen. Ofte breftanmian 
be ſcheeringhe des hoofd is een ollegginghe Der vere in grens 
tijt licker dingen / ende het happ bat daer rontom⸗ ge verders 
me De crupnie blóft/ beteechent het oberb lüfſel der gene 
goeden die fp tot ouderhoudiuge behouden. Alle 
dinck in figueren : te weten / our dat Get zeyl Des 
Tempels noch niet gefchetut enig, Daerom 
maken fp he felbE wijs dat fp feer welgedaen heb⸗ 
ben al wat ſy behoorden / als Pfulche diugẽ mes 
ber truyne afgebrelder hebbẽ / ende en doen metten 
daet —— ban albat 1 ee eer le: 

ous amet ſuic bedrot 
— heſpotten· 



Cap. rg. 
é beſpotten? De Cercken bebripbern met eert Mep: 

Lib,4.Sét. nith afghefchoozen hapes/ dat ſy de overvloedi⸗ 
diſt. 24. heydt der tijtlicker goedert wechgeworpen heb⸗ 
Gap‚I, _ Rer/ dat ſy de eerlickheydt Gods aenſchouwen / 

ende Dat (p de begheerlickhepdt der ooghen ende 
ooren geboot. hebben. zaet Daer enig gheen 
aert der menſchen Die gferigher / plomper ende 
oncupfcher zp. Waerom en hebheit fp niet liez 
ber de waerach tighe heylicheyt te bewijſen / dan 
wet valſche ende leughenathtighe teeckenen in 
lan ſchin der heplichept te beynſen? 

— Clercken haren oorſpronck ende haer ooefake 

bau priſeilla / 
Achia ende 
gAaulo nes 

Balgben ae gert. Waut meu leeft dat nergens bart Pꝛiſtilla: 
* úctopzee erde bart Acpla is het oock onſeker / Want de 
18, ſcheringhe des hoofts mach alfoo Wel op Pau: 

De belofte 
fu hap? ge: 
febozen beefs. 

tem inRe--@lercher geboden het hap? te corten / of te ſchee⸗ 
rractt. ren / omdat fp niet ent (ouder eenen ſchijn geben / 

ban weecke ofte oubehoorlijtke vbercieringe Eude 
deſe wuſe bart het hapg te corten ofte ſcheeren / 
was ſoo ghemeyn / dat ſommighe Monicken 
haer hapz lieten waſſen tot een teecken ende on⸗ 

wen booꝛt⸗ derſcheyt haerder uptriemender heylicheyt / dte 
gautu der Ip Wildert boven andere menſchen heblien: Daer 
ſewer· na doemen Wederom begonde hape te dragen / 

ende ſommighe heydenen tot het Chriſtendom 
quamen Die altijts lanck hap? ghedragen hab: 

ben / abelek Gallia, Duptſchlant / ade Enge: 

Het HI. Boeck; 

\ 
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| lant: foo (ft der waerheyt ahelijch/ dat de Elerc- 
Kent alonmme het hooft ghefchozen hebben / ou 
Dat (p niet en ouden (chien de bertieringe Des 
hap2s te ſoecrken. @en laetftern/ doe alle dirtghen Ware berdeg 
kerdoeben/ erde Be oude inſettinghen verkeert, BENDEPEe 
oft tot ſiperſtitie verandert waren: DE Wöle ſp 

in De ſcheeringhe der Clercken gheen oorſake en 
ſaghen (want ſy en hadden niet anders Dart een 
dwaſe nobolginghe behouden) (oo hebben ſy 

deſe verborgentheyt gheſmeedt / de weſcke fp vu 
met groote ſuperſtitie ons aenprüſen / tot eert be⸗ 

vbeſtinghe haers Sacraments. De deurwaer⸗ ——— 
ders ontfanghen De ſleutelen des Tempels / ols ogeſchene 
ſy gheheylitht worden / op Dat fp daer uyt Here ceremoniën 
| ſtaen dat hert de betwaringe des Tempels beboz Des menr (B 
len Woet. De Leers ontfanghen dert heplighen „rs, eieren 
| Bpbel. We Beſweerders ontfangen De forment verweerders 
haerder beſweeringhe / díe ſp ober De uptſinnige ende volgers 
ende beſetene fouden. gebeupchen. De Atoiuten VIM 
ontfanghen Waffen keerſſen ende een ampulle, 
Siet / dit zíjn de teremonien De welcke ſo groote 
cracht hebben / dat ſy niet alleenlgck teeckenen / 
maer oock oozfaken Dev onſienlicker genade zum 
moeten. Aant dit epfchen fp nae haer beſthei⸗ Zyn riet 
vinghe / als ſyſe Willen onder De Sacramenten weernig dat 
getelt hebben. Maer op Dat ick met torte woor⸗ !P mer Den 
Den eert eynde make, ick ſegge Dat fp (eet OMGE racramente) 
fchicktelic doen / als fp út de ſchoolen ende in hare vereert woz 
Canones / defe minſte ordeuen tot Dactamen- der. 
ten maken : De wijle fp (ghelijck oock De (elbe bez 
Iiden Die Dit leeren) Der eerſſer Ghemeynte zijn 
onbekent / ende Dele jaren daer na gedicht geweeſt. 
Maer dewijle de Dactamenten de belofte Gods 
berbaten/ ſoo moeten fp niet bart Engelen noch 
bar menſchen / maer ban God alleen ingheſtelt 
worden; de welcke alleert cart De belofte gheben. 
28 Doer zyn noch drie Ordenen / de welche ſy — alg 
de meefte noemer : onder De welcke het Ouder: fer ien 
dfaconfchap (abelck ſy ſegghen) getelt is vat sancpr. 
dat die hoop der minfter ordenen is begonnen 
op te Waffen. Ende Detogle (p boog deſe meelte or⸗ 
deren (chien Gods woogt te hebhen / foo noe: 
ment fp deſe ſonderlick upt eerbiedinghe / Heylige 
ordenen. Maer Wp moeten ſien hoe verkrerde⸗ 
lick ſy de mfettinghe des Beeren misbruycken. — 
Wp (ullen beginnen bande deden der Pziefte: Per GEE 
ren / want al(oo noemen fp De gheue / der welt⸗ fesrenen 
ker ampt het is (ghelóek fp feggen) de ofſſerhan⸗ worts 
pe Des lichaems ende bloets Cheiſtt op dert al⸗ 
taer te offeren / de ghebeden te ſpreken / ende De 
gabert Gods te zeghenen. Daerom ontfangen 
{p ín haer ordeninghe een platteel met hoſtien / 
tot een teecken dat hert Woet macht ghegheben 
om Gode bredeofſers te offeren : ende haer han⸗ 
den worden gheftmeert/ tot eert teechen Dat hen 
macht om te heylighen geabeben Woet. Maer 
tan de ceremonfen (ullen top biet nae ſpreken. 
Ban de ſaecke ſelbe (rage ich/ Dat fp niet alleen: 
liick niet eert letterken en hebben upt Gods 
woort / dwelck ſy boorwenden / maer dat fp ooch 
be orden Die Bod ingeſtelt heeft / met en hadden 
tonnen ſchadelijcker berdrapen. Cen eerſten / Doen fi 
wmoetert Wp Hoog ſcker ende baſt houden het geue we Prrerte 
dat wp (nde handelinghe bande Miſſe geſeydt dom «bzint 
hebben / te weten / dat alle De gerie Die hen (elven — feg 
PPeiefterg moeren om berfvenffer te doen/Eheís B oferbn 
{io aroot onrecht doen. Hy is von der aber ve hee berfae 
met eertert eedt verordent / ende gheheylicht pot mige doeu· 
eenen Peiefter na de orden Melchiſedech (order 
eynde eude ſonder natomer. Bp heeft eenmael de 
offerande der ceutwiger berfoentuge gheoffert. 
erde bidt ooc nu boo? ous / in het heplige der He⸗ 
melen ingegat zijnde. In heen zpn Wp alle Prie⸗ 
ſters / te weten /om lof ende dancſegginge / eñ om 

Haag lid 
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Cap, 15. 
ons ſelben / ende al wat one is Bode te offerert. 
it heeft Berm alleen fonderlick toe ghekomen / 
dat hp door fint afferhande (oude Gon verſoe⸗ 

à nen / erde De zonde wech nemer. Ende dewijle 
DEE is / deſe Peieſters dit hen ſelben aentrecken/Wat can⸗ 
Prefierds Men ſeggen anders Dan dat haer Peꝛieſterdom 
geen acta: een grouweliche kerckroof is? Dp zó voorwaer 

Maer sert veelte ougeſthickt alst fp het verſtaen een Da: 
godloofiez trament te ioemert. Doo beel het waerachtige 
— ampt Des Peieſterdoms aengaet / dwelck ons 
ckroobe⸗ door den mont Chatt gheboden is / ick houde 

Het gheerne voor een Sacrament: want daer is 
tent eerſten een ceremonie die uyt de Sihriftuere 

c. Tim· 4.14 geniomen ís : tert enderen betuycht Paulus dat 
fp niet poel nochte vergeefs / maer eert getrouwe 
teecken der geeſtelicker ghenade is. Maer dat 
ick het ter derder plaetſe bp de Sacramenten niet 
gheſtelt en hebbe / dat is om Dat het níet allen 
Thriſtenen ghemeyn en is / Maer eenen ſonder⸗ 
licken dienſt aengaet. Maer als ick deſe eere dez 

gar oz ſen dienſte / Die Chriſtus herodent heeft / toe⸗ 
dinetinge en ſcheve / (oo en moeten De Pauſelicke Prieſters 
Sebekant Gemfelven vaerop niet verheffen, Mart Che 

Waer vpt 

ftug heeft geboden uptdeelders ſjns Cuangeli⸗ 
umg ende fn dev Sacramenten te verordenen / 
ende niet offerpapert te maken Hp heeft een bebe} 

Mat. 8.10 gegeven vant het Euangelium te prediken / ende 

GEERIGIS piet ban offerande te boert. Tp heeft be gate 
GES: pes hepügen Sheeſts belooft / wiet om de zon⸗ 

Dente verſoenen / maerom de regeeringe der 
Gheimepnte behoorlick te bediener eude Onderz 
hoiden. 

Biwareigen 29 De ceremonie comen metde ſaecke ſelbe 
ende godtoo feer wel over cert. * Doe De Deere De Apoſtelen 
feiieh hebben {ant om bet Tuangelium te vertondigen / ſo heeft 
fge chris De út hen gheblatern : met welck teecken hp de 
magevolcht. cracht des hepligen Geeſts / Daer mede hyſe he- 
Koan-20.22 gaefne/ voor oogen geſtelt heeft. Defe mhlafinge 

Hebben defe goede mannen oot in gebeupe bebhous 
Den erde gelijck of fp deu heplígen Geeft conden 
nyt haer Hele blaſen / alſo mummelen fp over De 
gene Die fp Prieſters maken (eggende:Ontfangt 
Den hepligen Geeft. Do teer foecken fp geen Dine 
boozkp te gaen / dat fp mogen verkeerdelck naez 
dichten / met gelijck gupehelaerg (want die en 
maken geen geheer ſonder confte noch fonder bez 
duydinge) maer gelige ſummen / de welcke Dertelic 
ende founder eenige verkieſinge alle dinc via vol⸗ 
gen. Sp ſeggen: Wy volgen het exempel des 
Heeren nae. Maer de heere heeft bele dingen ge⸗ 
daen / de welcke hp bns miet in heeft Willert tot 
exxemvelen ſtellen De Veere heeft Wel tot ſijn 
Diſtnlen gefept-Ontfange dert heyligen Geeſt / 
maer hy heeft ooc tot Lazarum geſeyt: Lazara 
tomt upt. Bp heeft ooc tot dẽ giechtſiecken geſeyt: 
Draetop ende wandelt. Waerom en feagen fp 
Dit ſelbe niet tot alle dooden ende giechtfiecken? 
Cheiſtus Geeft een teecken finder Godlicker 
tracht beweſen / doe hy op ſhue Apoſtelen bla: 
ſende / hen den hepligen Geeft ghegeben heeft 
Iſt bat ſy arbepden om dit oock felbe te doen / 
foo foechen fp od in der wercken der Godheyt 
na te bolgen/ ende bp na díe felbe tegert od om 
Prijs te Doen: maer het is berre Dat fp ſulcx fou: 
Bet tonnen doen / ende en doen anders miet Dat 
Dat fp met ſulck ongbefchickt ende dwaes ghe⸗ 
beer / Chriſtum befpottern. Dp zíjn Wel ſo oñbe⸗ 
ſchaemt / dat fp beftaen te ſeggen / dat de hepli⸗ 

3332dhe Geeft ban Gen ghegeben wort / maer hoe 
goddeio oſe· Waerachtich dit zp / dat leert De bebindinghe 
vpsplucbte door be welcke wy Gen dat de ghene die fp tot’ 

Peieſters geheplicht hebben / uyt peerden / ezels / 
ende upt dwaſe / uptſinmige ofte raſende worden 
Nochtaus ent beſtrde itkſe hierom niet / maer 

Anlwoeʒt op 
ten upt- 
vlutht. 

heef 20:22 
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Woeberleg: 

——— — 

‘Van de uytwendighe middelen der ſaligheyt, 
ſtraffe alleenlick díe ceremonie ſelbe De welcke 
niet en behoorde tot een exempel ahetrochen te 
worden de wijle Chriſtus die tot cen teecken ſjns 

ſonderlicken Miraels/ gebrupckt heeft: ſoo herz 
ve iſt dat ſy connen daer mede ontfchuldicht zijn 
bat (p (eggen Dat fp Chriſtum daer in na bolgen. 
30 _raer bau Wien hebben fp doch de falbm: + 
ge ontfangen? Sp utwoorden Dat (pfe ontfan- 5, 
gen hebben bar De kinderẽ Aaron an den weit⸗ 
hert oock haer orden zin begin heeft, Do hebben 
ſy lieber ben ſelben altits met verkeerde eremz 
pelen te beſc hermen / dañ te bekennen dat het gee 
ne Dat fp dwaſeluck aen nemen / ban hen bedacht 
ende gebonden ís. Maer hierentuffthen en acne 
mercken fp niet / Dat fp hen ſelben Der kinderen 
Aarous nacomers makende/ dert Prieſterdom⸗ 
me Cheiſti ourecht doen / het welche alleen door 
alle de oude Prieſterdommen afghebeeldet ende 
bedupt was. Baerom zynſe alle daer út befios 
ten ende volbracht gheweeſt / ende houden in hem 
op / gelijck Wp meer dan eenmael verhaelt heb⸗ 
ben / ende gelijck De Sendt brief tot den hehreen 
dat claerlick betupcht. Iſt dat ſu (nde ceremo- 
nien Moſis fo groot behagen hebber / waerom —— bet 

en offeren fp met koepen / kalveren / ende laur- Zoreudoras 
merenr Sy Gebben wel een groot deel Beg ouder Beed onbst; 
Cabernakels/en des gantſt hen Fodifese Goofs CT 
dienſt maer dít gebret is noch in haer Keligie / dat 
fp geene kalberen noch koepen en offeren Wie 
ent fiet níet dat deſe onderhoudinghe der Salbin⸗ 
ghe veel ſchadelicker is dan De Beſfndinghe: 
boornemelick / alg cert ſuperſtitieuſe ende Pija- 
rtzeiſche mepnuinghe ban de weerdíichept ded 
Werer/ Daer bp ig? De Joden ſtelden het bekent 
wen Der vechtbeerdichept (nde Beſnjdinghe: 
ende deſe ſtellen de gheſtelicker gatver in de Sal⸗ 
bínghe. Dactom ba fp ſoecken de Tebiten Vieubers 
nac te bolghen ſoo ballen fp af ban Cpalfto/ende ante fos 
verlat en het Paſtoors ampt. lee 
zr * Dit (8 haer ſchoon heplighe Olye / de melc: vangvutor 
kecgelgck (p fragemveern merck (rdzuck dweſck Ede Wale 
níet encan uprgbetwifcht worden Ghelijck of: sven Bate 
mett olpe niet ent conde met ſandt ende foudt/ofte 

Want fp 

ve el re — — — — — — 

Derg. 

Cúft Dat fp ſtüjber aen cleeft)met feepe aftwifchen *5,LOutbe 
Maer Dat merch io greeftelich. Wat ghemeprz sate 
fchap Geeft de olpe met de ziele’ hebben fp Hers ge ver han 
gheten dat fp upt Auguſtino voortbrenghent te Maare, geen 
Weten: Iſt datinen Get woort vaftrecht ban het seert, maec 
Water / foo en fal Daer niet anders bljben dan ver ſelber 
water : want Get is door het woort dat het een v actie deert 
Datvament is. Maer mat woort connen fp irt iofel / Ber 
Haer olpe toonert? Dullen fp dat Woort beorte weer fpors 
beenahen * bat Moſi gheboden is ban De ſalbin⸗ ard aodde⸗ 
ge ber kinderen Yarons + maer daer wort OOCK peek; sore. 
geboden ban dert rock / van het Ephod / ende ban Exob zotze 
alle andere dinghen daer mede Aaron ende fijne 
ſonen moeſten berciert ende beeleet worden. Bact 
Woet geboden van cen kalfte (lachten / ban het 
bet te branden / ende ontallicke bele Biergelicke 
onderhoudinghen / (oodatick mp ber wondere 
waerom (p alle de andere achterlaternde/ út De 
falbinghe der olpe alleen een behagen hebben. 
Iſt dat fp begeeren beſprengt te worden / waer” 
om hebben fp lieber met olpe Dan met bloet 
ſprenght te worden? Ce weten / ſy arbeyden ont 
eert ſeer vermiſtich dinck te doen / namelick / iipt 
het Chriſtendom /Jodendom / ende heydendom / 
gelijck upt te famen geboechde lappen / eẽ Neligie 
te maken. Do ftinckt dan haer olpe/ Dele ſu 
geen fout/Dat fs geen Woot Gods en heeft. Nit 
{8 daer noch de oplegginhe der hauden / de welcke 
it Wel toe late in De waerachtige ende behoorlitkt 
ogbent nge ber dienaren een Dacrament te zue ⸗ 
maer (egge bat fp in dit fpel geen plaetſe en 

— — — — — — — 



belofte ons behoort telepden. Pyt dat (fp niet et 
willen aat Het teeeken hen onino men worde / (00 

welche het 
berordent íe. KAA 

Benga 32 eghen be odender Diatouen en ſoude 
 foworente ick Goch miet ſtrüden/ waer het Dat be dienft/ Dit 
eremomen / een tide der Apoftelen in deſiwber Bhemepttte 
Pascoe, was / weder opohericht worde haer wat ghe⸗ 
Sp acteer Jchhept (8 in De Diaconen die fp nu makertd 
Ve paechans Sch en ſpreke miet ban De menſchen (op dat fp 
—— — niet en claghen bat iek haer leere tonrechte om 
nee e Det menſchen ghebreuen berachte) maer ick ſeg 
bebieninge ge Dat fp boor ſulcke BDiaconen als ſy ons met 
der water haer leere beſthreüuben / t'onrcht ghetupgheniſſe 
tirer, halen dan het erempel Dier Biaconen dic inde 
Schepbeusin Apoſtoliſcht Bhemepnre ingheſtelt waren· Sp 
de verwor ⸗ ſegghen dat Get haren Digtonen betaemt den 
pen/als We? Dlieſteren bp te ſaen / ende te Dienen in e Din: I 8 Gt 
J—— ghen Die in oe Sacramenten gheſchien / te we⸗ 

| 

| 30n/ noch Get eprde en aenſten tot het welche de 
| 

moeten (p'ttot de ſake boegentot de 

zieden ten / in den Boop / in het Chriſma / in de platteel 
Goes ene in Den Kelch/ in De offerhanden te bewaren / den 
De opzenioge altaer op ſchitken / De tafel des Beeren te bereyden 
Bes Upsftolie ende decken / het cruyce te dragen / de Epiftel ende 
hyhe hereke pee eEnangelun tot het bolck te Unghen erde 

prediſken. Is hier cen woort ban ben waerach⸗ 
tighen dienſt Der Biaconen ? Laet ons nu He (ttz 
ſettinghe hoogen. De Biſſchop lept alleen De han⸗ 
bert opde ghene Die Biaconen berordent wor⸗ 
bet. Bplept hen ten ſtole op haet flincher (choir: 

der / opdat fp verſtaen dat (p het licht jock des 
Weeren ontfangen hebben / om daer door al wat 
kot de Kincher sijde dient / ber beeefe Bode te on⸗ 
derworpen. Bp geeft hert eenen tert Des Cuan⸗ 
gel / op bat ſp hen ſelben bekennen predikers 
Des Euamgeli tezóne. Maer Wat gaert def din⸗ 
ghen de Diaconen aen? Bet is eben ghelijck of 
pemaudt ſeyde Dat hp Apoftelen verordent / De 
Welcke hp alleenlijck (tele om wieroock te bran⸗ 
den / De beelden de bertieren / de Tempelen te va⸗ 
ghen / de mupfert te banghert / ende De honden te 
berjaghert : Wie (oude toe latent dat ſulcke men⸗ 
fchen Apoſtelen ghenaemt / ende met de Apoſte⸗ 
Ven Cheiſti bevabeleken worden 2 Dactrom en 
moeten (pp boortaen niet lieghen dat die Diato⸗ 
sten zyn / Die Mp alleenluck tot hare gupebelfpelen 
berozdenert. Fa met det naem ſelbe geben fp ghe⸗ 
ttoech te kermen hoedanich fp zijn. Sp noemenſe 
lebiten / ende Willen dat fp Baer begin ende haer 
gopfake upt De kinderen Lebi hebben, Det meles 
Ke ick wel toelate / foo verre Dat (pe mien met 
vreemde plu men at heecterert. 

San deuon-⸗33 Wat noot is bart de Onderdiaconen te 
ber diakenen ſprekenn⸗ Want hoewel fp voortiden waerach⸗ 
falmnen test tiehlick be armen beſorchden / fo ftheüben fp hert 
boelens enne nu ich en Weet niet Wat beuſelachtighen dienst 
banallem toe te meten / dat ſy den kelck ende de plateel 
bre, ende De ampulle met Water / ett. tot bert alta 
ver fonune, Deere / eude water gietert omde handen te 

À waſſthen / ett. Ende dat fp ſegghen bande offer: 
hamen te ontfaughen / Hat vberſtaen fp ban de 
oͤfferhanden die ſp in ſſicken. Met deſen dienſt 
gomt oock De ceremonie Eer wel ober een / daer 

vmatdehep mede fp berordeut worden. Ce weten Dat hen 
habe Gell ganden Bifſchop wordt een kelck ende platcel geenfingin } 

út De bant ghegheben / ende bart dert Opperdia⸗ 
* — cond eat waterpulle / ende dierghelicke berei: 
ejdt, Dat oben. Sp Willet bat wp bekennen dat de hep: 
Daerem be 2 

abe Geeft in defe beuſelinghen befloten zp : maer 
— wat Godſalith menthe (oude dat toe laten? 

Baccamens pact opdat ick eeumael vert eynde make/ men — mach ban deſt oordeelen gelijck bert de aftdere: 
Mall, 

Het IIII. Boeck: 
daer fp ben bebele Cheiſto nies ghehoorſgem en 

Wants bps m is wan gier noodtehn bꝛeeder we bags: - 
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balen das boben bevclacttts, Dit fal den watte 
gen ende leerlicken (want ſulcke hebbe iek hooge 
genomen te leeren) genoech weſen/ te wetert / Dab 
geert Sacrament Gods er is / anders dar bast 
eert ceremonie getoont wort aen een Belofte han⸗ 
gende / ofte cer/ té zy Dat De belofte in De cereimonte 
gefien worde. Weeren is niet ſelfs een ſplabe esn 
niger ſeker Belofte ? daerom ndemen te bergeefs 
eert ceremonie ſoecken om de belofte te bebeftte 
get. Wederom en leeſtmen niet dat cenige cete 
monte Die fp ghebruptken / ban Gob verordent 
zp, Sea en can dan daer geen Dagrament zûn. 

Van het Houwelick, 

zer laetſte Sacrament is het Bouter Sy dat vee 
litk / het welche wel alle geloobighen be⸗ — 

kennen bar God mabeftelt rezhne maet tot den Cau 
the Gregort toe en heeft niemant gheſten / dat ck geen Dt 
het boor eert Dacrament ghegheben fs, Ende scamar rn, 
twat berftanbich menfche (oude bat opt ghebathe 3E Tins be 
hebben? Pet is weleen goede ende heplighe ober sere fceben 
ninght Gods :maer de Lantneeruighe/ tim⸗ der tegeem 
mevcoufte) Phoemakers ende barhiers cotfte/ Wiee a, 
zin oock verbte ende hehoorlickt oꝛdeninghen men mbs 
Gods / ende enn zin lnochtans ghene Satramen⸗ wort — 
teit: Bant in eert Sactamem ent mogt mer ale BATEN 
leenlick geeyſtht bat het Gods werck zp / maer ten zac ftans 
oock bat het zy een uptwendighe ceremonie ban fullee er 
Gobverodent / omde belofte te bebeſtighen PEN 
Maẽer bat ſulcx niet en is in het Beuweliek/ Dat eens gjetiek 
moghen ootk (elfs De aiuderen sogdeelen. Mats a!sfp vorns 
het ís te ſeggen ſy een teetiken eerie heyiigen diner reren 
Daris Der gheeftelicker bereeninghe Chꝛiſti met se maren 
De Bhemepte. Iſt batfp met het woort teeca 
ken / verftaert eert merck ons beurt Bod boorghe⸗ 
ſtelt / om onſe geloobe te berſtercken / fo dwalen 
fp verre / ende iſt dat ſy fechtelick sert teecken hers 
ſtaen bat tot gelijckeriffe voortghebracht is ſoo 
ſal ick bewijſen hoe ſcherpſlune ſick fp argumen⸗ 
teren. Paulus fept : Ghelijck deeen ſterre bart 
d ander verſthepden ís im claethept / alſoo ſal de 
wederopſtandinghe dev dooden weſen. Dit fat 
eert Dacramsent weſen Chriſtus ſept: Het vijc bee 
ber hemelen is gelijck eenn moſtaert grant : dit 
is eert ander Sacrament. Wederom: Bet riche 
Der Bemelen is ghelijck eert fuerdeefsun : Get hier 
bet Derde Sacrament. Elnias (opt: Diet be Dean 
ve fal fort kudde weyden ghelick een harder : ſiet 
bier het bievde. Op een ander plaetſe ſeyt ho / de 
Heere fal gele eert veufe upt geen: Gier biet heb 
biffte. Ende wat epnde ofte mate fal daer tert 
epnde weſen? Op bets wijſt ſullen alle dinghen 
Sacramenten weſen: foo veel parabolen cude 
ghelgckeniffen in be Schriftuert sí / foo bele 
Sacramenten ſullen daer weſen. Jat diefts (al 
oock een Satrament weten / dewle daer ghe⸗ 
ſchereben is De dach dee Weeren ſal we fer ghe⸗ 
lock cert Dief inder nacht. Wie ſoude deſe So⸗ 
xhiſten connen hoogen ſoo dwaſelitk fpzehen? 
Ick bekenne wel dattet ſeer goet is / Dat wy ſoo Jeans. u 
wanneer Wp eenen wijngsert aenſten / ghedach · %aoam, ze 
tich worden dat Chriſtus ſeyt: Ick hen de win⸗ 
ſtock / ghy zjt be winrantkeen / ende mijn Dader * Ten twee 
is de Zantman. Ptem/ (oo wanneer top seren Den, weze 
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Cap, 19: 
ft bleefch ghehaet / maer boet ende ouder: 

houdt het geliek oock Chriſtus de Bhemepnte: 
‘want top zón leden (jrs lichaems / bart ſin 
bleeſch ende bart ſijn beeuen. Baerom (al de mert: 
fche Dever ende poeder verlaten / ende fijrters 
Wifbe genhanghen / ende ſy fullen twee in een 
bleefch weſen. Wit Dacvament is groot : maet 
Eh fegghe in Chriſto ende in De Ghemeynte. 
Maer be Schꝛriftuere alfoo handelen / is de aer⸗ 
Be met dert Wemel vermengen. Paulus willen⸗ 
Be-dert mannen bewijſen wat ſonderlicke Hefde 
fp behooren tot hare wijven te dragen / ſtelt hen 
Thriſtiumm tot een exempel boor ooghen. Want 
ghelik Cheriſtus alle ſchatten der liefden heeft 
op frr Ghemepute uptgBeftort / de welcke hp 
ghetrourheeft / alfoo wil hp Dat een peghelick 
gheſint zy op ſyn wijf, Baeruafepthp : Doo 
Wie fijn wf lief beeft / Die heeft hem felbert lief/ 
ghelick Chriſtus De Ghemepute lef ghehadt 
heeft. Ende willende leeren hoe Chziftus de 
Ghemepnte lief ghehadt heeft ghelgcht hem (ele 
ben / jae hoe bp heur ſelben heeft een ghemaecht 
met fin bruyt de Ghemepnte / foo (cheúft be 

‚ Chꝛiſto toe dat Adam bp Moſen ban hen (el: 
Genz23 hen ſept. Want hoe Eebaboor Adams ooget 

ghebracht was / De welcke hp twifte Dat fp ups 
fn side gemaecht was / foo fepde hp : deſe is 
een beent upt mynen beenen /ende bleefth upt mijn 
bleefch. Dit betupcht Paulus al geeltelick in 
Chꝛriſio / ende in ons berbult te zine / alg hp ſeyt 
bat wp leden hug lithaems zijn / banu fijn vleeſch 
ende ban zijne beenen / jae een vleeſth wet hem. 
Ende tent läeften roept hp upt / ſeggende: Groot 
is deſe verborgentheydt: ende oM Dat niemant 
Booz twijfelachticheydt der woorden et ſoude 
bebdzoghen worden / ſoo verclaert hy dat hp níet 
en ſpreckt van vleeſthelijcker bereeninghe des 
man⸗ eude wijfs / maer ban het gheeſtellzck hou⸗ 
Welifck Cheriſti ende der Ghemeynte Ende het 
(B boorwaer een groote verborgentheydt / bat 
Cheiſtůs heeft laten hem eert ribbe nytnemen / 
op dat wp daer uyt ghemaeckt wozden: Dat is/ 
bat hp doe hp ſterck was / heef Willen wach 

zin / om dat Wp door gu ſterckheydt foudert ber⸗ 
flercht worden / ſoo dat wp nu (elbe niet en leben / 

| Eke le — door den naem Sa 'emfake 36 Kin bedro 4 

eter Dive: — De welcke te dier plaetſe in de oude 
Imaetsaber dwerſciciughe ig. Waer was bet techt dat de 
Wortweever gamſche Ghemepnte (oude de ſtraffe haerder 
dep de aau ontwetenthepdt draghen? Paulus ghebruyckt 
Des Wons paer het woort Myiterium Chet welck bedupt 
woort Ba- beeborgenthept) welck woort De oude Tatin⸗ 
grament beb fche oberfetters hadde moghen laten ſtaen / Dez 
ben (b_aus- pile het det Latunſche, oczen miet onghe⸗ 
waer upt bä Woon en is / ofte hadde moghen een ander La: 
bartermeni tGufche woot Arcanum ghebruycken / dwelck 
— . Doch verborghentheydt bebupt : maer hp heeft 
Gokorgr lieber Dat woort Sacramentum gpebzupcht/ 
€BU/fo baerr hoewel in geenen anderen fat dan Paulus in 
giffertoeae. pet Gichtche dat oort Myferum ghe- 
bat Bet eli beupcht heeft. Taetſe nu gaen / ende be weten⸗ 
Welie em fa ſchap der talent met groot geroep laſteren / door 
WAMEDIJP, Der Welcker onwetentheyt (p (nt een fake díe foo 

licht om berftaen was / (oo lange ſchandeltzek ge 
dwaelt hebben. Maer Waerom ſtaen fp foo ſeer 
op het woort Sacrament in deſe ptaetſe alleen / 
dwelck fp ín veele andere plaetſen boorbp gaen: 
Pant het ſtaet oock in den eerſten Sendtberief 
tot Timotunn / jae oock in den ſelben Sendt⸗ 
brief tot de Epheſien / ende alomme Loor dat 

ziecx Woogs Myfterion, bat is / berborghent⸗ 
heyt. Maer of meu heu ſchoon bit fepl bergabe/⸗ 

* foa behoorde nochtans pe leughenaers ghe⸗ 

Bal.⁊.20. 

‚Tim. 3.9. 
Gpbheſ. I.9. 

Van de uytwendige middelen der ſaligheyt, 

dachtich te zúrte wat fp gbefepbt heben, Marrt 
is het niet een herſelooſe lichtveerdicheydt / dat 
fg Dee houwelick / welck fp met dert naem des 

acraments verciert hebben / daer na orrep” 
uicheyt ende bleefthelgehe befmettinge noemene 
Iſt niet een groote ongeſthicktheydt dat fs den 
Pꝛieſteren een Sacrament verbieden e Iſt dat 
fp willen ſeggen dat fp ben Prieſteren het Dae 
— eend * „d — maer 

eertlújc ontcupfchept Des bpflapens : (pen. 
tonnen alfao miet ontgaen. zDaut fp leeren bat Lib.4, Sẽt. 
bet bpflapen felbe een deel bes Datraments ie; dit 17. 
enbe dat De eenheyt Die wp met Chꝛiſto hebben CPA 
inde gelfschhept der natuere / ong daer Hoos eerſi SinDecre, 
afgebeeldet wodt: om Dat mart ende mf niet 27° 
anderg bant doorde bpliggugkhe/ een vleeſch ep gueſt. 2. 
worden. Boetwel ſommighe ouder hen Hebben CP- dl 
bier twee Datramenten ahebornden / te meren; Quura (Gi 
bet een ban Gon ende De ziele / in den Brupde⸗ CIStaSe 
got ende de WSyupt : ende het ander ban Éhrigtg Sif cap- 
endede Bhjemepute / in dert man ende het wijf, lex Divi- 
Boe hèt sp / (oo ts vochtang nae haer lere / pe PA Ibi- 
bpflapinghe een Darramen/ waer ban mey dem De- 
geenen Cheiſten enn Gehoor upt ke Aupten. en CTS lib. 4. 
3p dat moghe lgek de Dartamenten net Chpígte- dem 
nent foo qualgck ober eert comen / bat fp nict en Pit 33e 
moghen te ſamen staen. ®aer is noch een ander CP» *- 
ongefcbíchthept in haer leere ©e waeren/(p eggen $ 1" Dee 
bat de ghenade des heylighen heeft gheghee 3 
bet wordt in Dactamnent : ende fp leeren Dat WEe À_ 
De bpflapinge een Dactament ts: ende ſeggen Guid les 
nochtans bat de beplige Gheeft ninumerineer WC 
int be byſlapinge ie, 
37 Cune om batto de Ghetepnte níet on fou: Tonke 
ber flechtelgchs befpotten/wat grooter certert hoop fn oi eem 
dwalinghen / leughenen / bedrochs ende hoof: maet hebben 
bepts hebben fp tot deſe eenighe Dwalinghe ghe⸗ ein ad 
daen > ſoo batmen mochte fegaben / dat (p uier VELEN IP 
Anders Dan een ſpeloncke allet grouwelijckhept gaer getcoar 
gbefocht en heben / als (p upt het houwelijcte — het 
ent Satrament gheinaeckt hebben. Want alg pa meigeien 
fp dat der Werelt Wijs ghemaecht hebben / foo rcne faken, 
hebben ſy De kenuifftende het oordeel der hous 
welück ſaken tot hert ghetvócken : té Wetert/ om 
dat het een Bheeftelijche fake was / De welche De 
wereltlijcke Achters niet en behoorden aen te 
voeren. Bopen deſen / hebben fp om haer weeede Gebben ak 
tpranmie te bebefghert/ wetten ghemaccht/ De ners gates 
welcke eenſdeels opeutlück teghen God / ende taofe/ eenf« 

at be houwelitken / ngelmghen wert 
onder maltanderen ſonder bebel Ber ouderen —— 
ghemaeckt hebben / bart blijben Wat onder ne 
macchfchap tot den ſebenden graettoe ghtens 
behoorlicke houwelicken en tonnen 5ijn/ erde Dat 
ſulcke houwelicken die ghemaeckt zijn / moeten 
gheſtheyden worden. Erbe fp dichten graven Bet BS, 
tegert het vecht aller Bedpenen / ende oock tegen 
de Polietfche Moſis. Bat een man die een overs 
fpelich wóf berftooten heeft / niet en mach eert 
ander Wijf trouwen. Dat het gheeftelgche 
maechſtap níet et mach malcanderen trouz 
tert: Datmen van De ſebenſte weke boor Paeſ⸗ 
fchen tottert achſtten dach na Paefichen : ende 
fn De bete mekert boor Ioannes geboorte / onde 
ban bert Advent aert tot den Derthiendach / 
gheen beuplof ent mach houden : erde dierghe⸗ Tofte 
Tijcke ontellijtke bele wetten /De welche lanck War zes Capite 
ven te berbalen, Ende top moeren eenmael pt wets. 
deſen Deet comen / waer vant Wp langher ghe · 
ſproken hebben ban onſe herte heeft willen lij- 
ben, Nochtans (ck weyne wat goets gedaen te 
bebhen / dewÿle (cht deſen ezelen De leeuwen hut 
genfoeels ofgetrotken hebbe. 
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Cap. 28. 

- Het xx, Capittel. 

Van de politifche regheeringhe. 
Betaudere I Oort Dewóle Wp boben tweerlep regeeringhe 
ede, Van dert menſchen gbeftelt hebben / ende ban 
BRoecx / aen⸗ de eene Die inn De ziele ofte in den inwendighen 
gom: be menfche ghelegen (8/ ende het eeuwige levert acre 
ene eergers gaet/ boben ghenoech ghefproken Gebben + foo 
Weken levens epfeht deft plactfe bat wp oock bar De ander/ Die 

Ailleenlick De uytwendige burgberlicke recht beer⸗ 
dicheyt aengaet / Wat ſppeeken Want hoewel deſe 
hanñdelinghe ſchijnt vait de gheefteliche leeve des 
gheloofs / De welche ick in dit bosch boorgher 
nomert hadde te handelen / beeemde te zine : (oo 
fal nochtans het berbolch bewijſen bat ickſe re 

1@pbatve rechte Daer bp (telle / jac Bat mp de noot dwingt 
WBederdoos pag reboot / voornemelick dewale op d'een zúDe 
heen ed! omamighe uptünnige ende Barbatifche men- 
Ben werden, (chen raſen om Defe oden Die van God ingheſtelt 

is/te niete te maken:* nde Be pluvmſtrijckers der: 
Peincen haer macht foo onmatichlitk verhef⸗ 

fen / Dat ſpſe niet en twijfelen teghen Gods heers 
ntickerg ſchappie te ſtellen. PE Datmen Dit tweederlep 
Der Beimcen quaet miet en berhindert / ſo fal De oprechticheyt 
— om te Dee gheloofs bergaen. Boven deſen / hoe goeders 
DVM itreinick Bod u deſen Deele Gee boordeel des 

Een zoom menſchelicken gheſlachtes gefoche heeft / dat bes 
DAEWPtot taemt ons grootelick te Wetert / op Dat Wp te 
ventes teer tot Godſalicheyt hetweerht worden / om 
Go megen Oitfe danckbaerheyt te betupghen Cen eerſteu⸗ 
berwerkt eet wp tor de fake felbe comen / fo moeten wp 

bat onderſcheyt houden / dwelck boben ban ond 

as 
te fpzchen 
woodich ie, 

© Een 2/0m 

worden. 

Teghen de gheſtelt is / op dat wp deſe twee regeeringen die 
* herr: Bantfebeltek verſchenden zijn /_ ntet(ghelgek vele 
Baoprce, * plegen) onvoorſichtelick et bevmerghen. Wam 
wojt belwee als (p hooren Dat út het Euangelium fulcke bpp- 
Sertene peptGelooft wort / die onder de menſchen noch 
te geertgbe Toninck / noch overheyt ent bekent / maer ben ce 
getnfims en ninghen Chriſtum aenſiet/ (oo meynen fp dat fp 
Kerger, gheen bgeucht baerderbepbept en conuen heh: 
Be bjpbeps, hen/ foo langhe ſo eenighe macht ober hen fen. 

Daerom mepnen ſy dat Daer geen dinck ert cart 
wel gaen / tert zp Dat De gantſche werelt berans 
bert worde / ende een nieu aeuſthijn ghecrighe / 
foo dat daet noch vechten noch wetten / moch 

Wi ipfetvat Obericheden en rid noch pet fulet Dat fp mep: 
Bet voigeclië men haerder benhept biaderl(ck te sne: maer 
ban bet gee- (0 Wíe tuſſthen lichaem ende ziele. Item tuſſchen 
ftelicke rjc- dit teahen woordich berganckelic/ ende Dat toeco⸗ 
we gorit mere eeuwich leben weet een ondertent te ma: 
{Ebennen _ Ken/ díe fal lichtelick verſtaen vat het Geeſtelick 
ejten, Fiche Cheiftí/ enne de burghelicke ordeninghe / 

few berfchepden dinghen zint, Daerom dewüle 
het een Jodiſche ydelheyt is / bet Rijcke Chriſti 
onder de ordeninghen Hefer Werelt te ſoecken 
ende te beflupten / foo ſullen Wp lieber dentken 
bat de Dcheiftuere claerlick leert/te weten / dat 
Het een gheeſtelicke vrucht is / Die upt De weldaet 
Theiſti comt/ ende ghedachtich zin dat wp alle 
dele bryheyt / die ons in hem belooft ende booze 
gleftelt wort / moeten in hare palen beflupten. 
Pant waerom {ft dat de (elbe Apolſtel die ons 
gebiet in De bephept te ſtaen / ende ons onder Det 
ſotk der dienſtbaerheyt uiet te worpen / op een 
ander plaetſe / de dien erbiet van ha⸗ 
ren ſtant ſorchbuldich te zuue: anders dan om 
dat de gheeſtelicke bryheyt feet wel can met de 
Politiſche dienſtbaerheyt fraert 4 Na dit gheboe⸗ 
len moetmen oock deſe fme ſententien berſtaen: 
Sn het vijche Gode en is noech Jode noch 
Grieck / noch Man noch Wijf / noch Dienſt⸗ 
knecht ofte Brije. Prem: Daer en is noch Joe 
de / uoch Gaieeh / och Boorhunt / noch Beſnj⸗ 

Wnobe/ moch Barbarus / noch Arptha / noch 

Wal, Sore 
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Dienſtbaer / noch Brhe:maer Chriſtus al in 
allen, Waer mede hp te kenmen geeft / dat 
Daer niet acn gelegen en ig in wat conditie 
men is by de men(chen: voch onder wieng 
Wetten; men leeft: bewijle im Die Dingen het 
Ache Chzifti niet gelegen en ig, 
2 Pochtans en dient Dit onderfchept niet 1-Tegenwe 
bier toe / om dat Wp (ouden dentken dat de Prsbe ber 
gäsfege Politie ofte burgerliche regeeringe Razez 
een onrepn dinc zp / eñ De Chziften menschen Bejgericke 
niet aenen gaet. Wantaldbug roepen ende ceseeringbe 
toemen uptſinnige menfchen dien be ongez DEN Chillen 
bonden v;pbept behagen. Dewdle wpdaor Arma 
Cheiſtũ den opdeningen deter werelt geftoz: qol.3. 11. 
bensende in ſyn rycke gefteit zyn / ende fitten 
onder De hemelſche / ſo betaemt Get ons nies, 
ende ig verre beneden onfe weerdichept/dat 2 Datſe 
wy met deſe onbeplige ende ontepne fozch: — — 
buidicheden beconimsert Wozdensdie iu Dine mon on es 

fNirdt teghen 
be Cheiſte⸗ 
lieke be Apde 

nen De Werten ende oordeelẽ? maer gelit Wp Tecen bep: 
boven bermaenr Gebbê/Dat deſe vegeeringe edet: 
berfchepden ip bau dat geeftelic ende inwene gen wast zee 
dig rcke Chriſti:alſo moeten wp ooc Weten teout,var 
dat fptegen malcanderen niet en ſtryden. B Polis 
{anc bit geeftelick theke maect nu bier op WKStmet 
der aerden in ons een begin des bemelfc hin varfe oock it 
rhcx / eñ begint cenichfins de ———— — 
onbergancheliche falich3. in Dit fierffeliche 
ende berganckelicke leven. Maer deſe upts van be ou 
wendige regeringe ig verordent om fo lans fMerfrelske 
ge alg wp onder de menfchl hier fullëleven, DEP 
Den vptwendigen Godſdienſt te onderhous 
den ende befchermen/ De gefondeleere Dec 
Gabfalichep t/ende Den ffant ber gemepnte 
te beſchudden / onſe levé na de gemepnfchag 
der menfchen te voegen/ende na De burgers 
lieke vechtweerbichept te ſchickt / vꝛienſchap 
met malcanderg ve maken/gemepu bede ets 
tufte voeden: welcke Dingen aile ic bekenne 
te vergeefs te 3öne/ift der ber rycke Gods 
futc alft in ong is / did tegE woordig ſevẽ meg 
neemt, Maer iff Dat de wille Gods is,dat 
wy hier op der aerde vreemdelingk zon, Des 
Wte wp foechttot dat waerachtige vader: 
lautge comensen ift Dat befer onfer vzeermdes 
linger op der aerden Wooninge / fulckebe: 
huſpſels noodig zÖn:fo benemen Dieden nit: ende batfe 
fche fijn menfchelicke nature die hem Willen oock ons ne 
futcke Dingen ontnemt. Want als fpfeggen deu / vie wp 
dat m de Gemepnte behoopt ſo groote vole ph MEE 
maecth3.te zhne / dat daer matichz. genoege nv % 
faem zp boo, alle wetti:ſo dichten fpdWwas ren,feer won 
felic falcke bo maecthz. Die in der menfchen dubis. 
gemepnfchap nimmermeer en can gebondé 
worden. Want dewyle de ongefchickhte mé: 
fchen fo overwillig boog ci hartnechig zyn 
bat fp nau connen boog groote flrengichept 
der wetten bebwangen worden: wat mepnen 5e ant - 
wy dat fp doẽ ſoudẽ / waert dat fp (agen dat woor, vat, 
haer foute vꝛpheyt mochte ongeftraft bly⸗ te weien / de 
vé/ dewyle fp wiet ſelfs Doo, gewelt genoeg fer — 
verhindert en worden ban quaet doen? — — 
3 Maer wp ſullen hier na begnamer plaetfe tcis in aect 
Gebben ban de bzeucht en nuttichz. Dergpo- (de lakens 
Hitie te ſpꝛekt. Nu Wil ic alleenlic Darm bere ome te, 
ftae/dat het een onmenſchelicke ongetchictr ſchermen en 
h3. is dat men foect weg te newẽ / der welc⸗ rd a 
Ker gebzupc;elfoa noodich 1 onder de men: —— 
fcheugals bꝛoot / water / Sonne ende Lucht: 

Haa liih aende 
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Cap, zo 
ende Der Weickts weerdicheyt aock beel grooter 
ús. Want (pen Dient niet alleenlick op dat De 
menſchen leben / eten / drincken / ende onderbou: 
Den worden / Hoewel fp. boorwaer alle deſe din⸗ 
ghen verbaet als (p maeckt Dat de menſchen te⸗ 
famen levert: nochtans ſegge ick en Dient fp miet 
Bier toe alleenlick waer dotk op dat geen ofgo⸗ 
Derie/ noch laſteringhe teghen deu naem Gods / 
ende teghen ſyn waerhepdt/ noch andere dierge⸗ 
licke exgherniſſen bev Feligie / opentlick onder 
het bolck gefaept en worden: opp Dat De ghemeyne 
ruſte níet berſtoort en worde / op Hat een pegelijc 
Get (rie ongeſchent ende onbdercoet behoude / op 
Bat De menfchen ſonder bedroch ende hinder 
tnet Maltanderen handelen / op dat eerbaer⸗ 
heyt ende maatichept plaetſe onver hen hebbe: 
fommma/ op dat ouder De Cheiſtenen een open⸗ 
haer forme der Freligie ende vriendelickheyt onz 
Der De menſchen zp. Niemant et zu berwmondert 
dat tek De ſorghe om De reiigte recht te ſtellen / mi 
Ber menfehelijeker politie overgebe / De welche 
ie boben febijne hupten Ber menſchen macht gee 
ſtelt te hebben, Waut ghelick ick te vooren Dent 
menſchen wiet toeghelaten en hebbe nae haer 
goetduntken Wetten ban be Tieligie ofte ban den 
Sodſdienſt te makert: alfoo en late ick hen ſuler 
votk miet toe/ als ick de politiſche orreninghe 
deijfe ende bebeſtighe / de welcke daer toe arbeyt 
Dát de De waerachtige Neligie Die út de Wer 
Gob herbaet is / niet opentluck Doo? open: 
haer godlooſheydt / bepelyek ghefchent nóch bez 
fet enn worde. Waer de Leſers ſullen Door de 

grdesinghe tlaerbept bet orden geholpen zynde / bat verſtaen 
et tmeerder taten ban de gautſche politiſthe regeeringhe 

grarschree) moet gevoelen / (ft Dar wp hare Deelen berfehep: 
Varlartenne Desitlijes handelen. ®er politifcher veegeringhe 
ken'begee zin deie deelen / te weten / de Oberichept die be 
DN, pe, Eeboaerſter ber Wetten is:de Wetten na be welc: 
Se arhenr Ke fp vegeert eute het bolck dwelck Doop de Wet: 
2Bar be den gheregeert wort / ende Der Mhérichept ghe⸗ 
eten. hoo ſaem is. Soo laet ons ten terſten het ampt 
been pet @berichept genfiem oft eet behooriicke ende 
Dolelks Gode aengename roepinge zp / hoedanich de 

dienſt ende hoe groot De macht zp : Daer nae met 
hoedanigbe wetten een Ehufteliche politie bez 
hoogt ghereegeert te worden: ten laetſten / Wat 
voo deel tboſck uyt be wettert heeft / ende Wat on⸗ 
derdanitheyt het ber Oberichept ſchuldich is. 
4 Be Heere en heeft niet alleenlück betuytht Dat 

— bees De dienſt der Obericheyt hem gengheuãem is/ 
Buenen maer Heeft oock de Woerdichepdt Daer bart ſeer 
onee Verbheben ende ons eer aenghepreſen / ghelijck 
Gaceht/ geeft (op dat ick ſommighe plaetfert verbale) * dat alle 
Dor fleme, Obericheven” Goden genacmt Wozdern/wiemant 
enne groote en dencke Dat inden naem wepnich gelegen zy/ 
grigelseke cer want Daer door wordt bebupt Dat fp bert Gon 
Ben genoeb Bebel ende Godlicke autoríitept hebben / ende 
en gantſchelit Bode perſoon / dragen des welckes 
o 22.8. Plactfe ſy eenicſins bewaren. Bit is niet mijn gez 
Des zer, dichtſel / maer de uptleagingeChzifti/dacr hyp ſeyt 
© 1, Bo wejs "Ader de Scheriftuere die genaemt heeft Goden / 
ben Soden tot de welche Gods woort gefthiet is: Mat is Dat 

* 

Vaten) 
woꝛdt Defe 

geheten. — te ſegghen anders ban bat hen van God bevel 

5 gan. 19, gegheben is / op Bat fp heus ín (Gu ek dienen? 
ende Dat fp (gelijck Moſis ende Joſaphat ſeyden 

weut.r.17. tot den Nichter Die ſy in alle ſteden Gude (keldert) 
2Sar. 19.s oordeel ende vecht doen / miet Hodr menſchen / 
DieB.it maer boor Bod. Bier toe dient oock Dat de wůf⸗ 
Nan hepdt Gons door den mont Solomonis hez 
engere turpcht te weten / bat het fijn wertk is Dat Be Co⸗ 
art Gods itghen tegeeren/ ende Dat de Maetsheerert recht 
Diepte maen: Dat de Princen heerſchappie hebben / ende 

bat alle Hichters Det aerden zint goetdadich. 
Dy dat is gheluch of daer ghefert ware/ Das 

Van de uytwendige middelen der faligbeyt, 

1 
* 

Bet niet en geſthiet voor menſchelicke booſheudi 
Dat ve macht aller dinghen op der arbepts bp de 
Coninghen ende anudere Oberſte / maer dat het 
gheſchiet door boorfieninghe ende heplighe or⸗ 
deninge Gods / den welcken het alfoo belieft ds 
regeeringe Der menſchen te voegen: want pp (lacs - 
bet bp/ ja vegeertfe oock als (petten. geben em: 
de recht boen. Bet welche Paulus oock opentlich Tour 1 
leert / als hy de regeerinsben ooch teltonderde — +” 
gaven Gods / de welcke nae de mentgerlep ghe⸗ l 
nade berſchydelijck uprgedeplt worden / ende hes - 
hoogen hant De dienaers Chriſti tot opboutwtts · 
ghe ber Gemepnte geizupelt re oder, Natte, 
botwel hp daer epgentlijeks ſpreeckt bart de ber Cere * 
gaderinge ber Oiderlingen / Die in be eerfie Bea,“ 
mennte geſtelt worden em be gemeyn Dicipline …… 
te regeeren (dweltk ampt hy inden Deutbzief . 
tot de Coꝛinthen noemt vegeeringe), nochtans, =v 
dewijle top ſien Bat He burgerlicke macht tot. 
dit felve epnde dient / ſoo is het founder twijfel bas 
bp ons daer alverlepe behoorlickt regeeriughe 
—— Dan he fogeer * bee ke —* ans 
hp epgentliek ban detake handels. Want hp leerb gemist 
datde macht íe cert ordeninghe Gods. ende Dag MD 
daer geerte machten en zijn anders Dan ban God 
vberordent. Ende dat de Princen Gods dienaers 
zim / den genen die wel doen tot lof/erbedet ges 
eri die quaet doen tot wogahe, Bier tot dienen Bô mag” 
ne exempelen der hepliger mannen / der Melcher td 4 
ſommige ober Conincâröchen/ gelijck Dabid/ — 55 
Joſias/ ende br ed : ſommighe oberheer⸗ der beptigen 
ſchappien / gelütk Joſoph / ende Baniel: ſom⸗ ——— 
mig he ober be vegeerftige eens behen bolcr / glje: ninae gen 
lijt Moſes / Joſie / ende De Riehters gekeert shr: weert beus 
per. Welcker dienſt de heere beweſen heeft her aeu⸗ Pete 
genaem te zite. Daerom en moet nu niemant 
twijfelen dat De politiſche macht is eenn voepinge 
Die niet alleenlije boor God Geplich ende behoor⸗ 
lieft is / maer Dat fp is De alderbeplichfte/ende (mb, 
gantſth leben der menſchen de aldereerlickſte. Tegeuſp e⸗ 
5 Be ghene Bie begheeren bat. onder de men⸗· 335 
fchen geen reegeringe en zy / Die ſeggen / hostel os Asten 
boogtiden ober het grobe Jodiſche bolck Tos mdm 
mugen ende hichters gemeeſt sijn/ foo en comt sensors 
nochtans Defs dienſtknechtelicke wjſe der vegee (uiers inze- 
ringhe uiet ober eert metde Golmaschthept bie ſtelngewceg 
Chiiſtus heefs met (pn ECuaungelium geughe⸗ 
bracht. Maer bier in en openbaren ſy niet al: 
leenlick haer onwetenthept / maer ooch her dups 
beliehe hoobeerdicheyt / dewhle fin hen ſelbenn 
ſultk een bolmaechthept toe ſcheiven / Daer ban PABO 
niiet het honderſte Deel in hen gefien en twozt. erzin eve 
Maer hoedanich (p ooch zijn / (oo is dit licht omw B anio, Dat 
weder legger : want als Babi De Coningen ende eee tautdee 
Boeſten bevmaent den Done Godste euffen/ nenroncspa 
feo en gebiet hy hen met haer heerſchappie af ver verevec. 
te leggen / erde een gemepn levert aen Be nemen: IMnae enve 
maey de macht baer mede fp begaeſt sn/Eh2i: verser. 
ſto te onderworpen / opdat hp alleen boben al 

ed 

ust is s 

bew bedolen 

zp. Deſgelicx als Efaiag belooft dat de Conin: rt 
ghen fullen Boeſterers / ende De Coninginnen En 55 
Boefterfchen der Ghemenute weſen / ſos eu bez 13 
neemt bho ben be Coniucklicke eere miet : maer 
ſtelt ſe eer met eenen eerlieken titel bert Godſali⸗ 
gen Dienaren Gods tot patroonen ende beft her 
mers: want de Prophetit gaet De comſte Chꝛi⸗ 
ſti gen. Pek late willens belg getungeniſſen ach⸗ 
ter die alamme gebondẽ worden / eude boorneme⸗ 
lijt inn de Pſalmen / in De welche aller regeerderen 
haer recht toegeſcheeben ende bebeſticht wort. 
Maer boben alis daer eenn ſchos plaetſe op Pais 
lum/daer hp Tirnotheum bermaent dattnen in⸗ 
be gemeyue vergaderiugen behoort ce bidden vooe 
Be Gayrlan agg fade terſtcaut De zaden Daer by / ie 

| 7 
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* 

€ ap. 20. 

Weten) op dat wp moghen ghernſtelick onder 
hert leben met alle Godſalicheyt inde eerbaer⸗ 
hept / met welcke woorden hp dert ſtant Der Gez 
— haerder beſcherminge ende bewaringe 

beelt. 
me gebupe In dit ghedachte behoort de Obericheyt 
ehie haer founder ophouden te oeffené/ dewole ſy daer 
beven, door connen feer berweckt Worden om haer 

ampt behoorlick te bedienen / ende oock ſonder⸗ 
lick getrooſt / om de ſwaricheden haers ainpts 
(Be Weleke boorwaer ſeer bele zun) te lichter 
achten. Want wat grooter neerſtichept tot ge⸗ 

boocprer  Heelhept / boveichtichept / fachtmoedichept/ 
Gobfalie: _tupfthept / erde onnoofelhept / moeten Die Lan 
bept gereed: hen felben eyſchen / bie weten Dat (p tot dienaren 
weerfkichepe Der Godlicher rechtbeerdichept gheftelt zyue 
in beer ampt Boe ſullen fp beſtaen orngevichtichept toe te la⸗ 
te leeren. ten in haren Michtftoel/ als ſy hooren dat het de 

throon deg lebendighen Gods is? Door wat 
ſtouticheyt ſullen fe eert onrechtveerdighe ſen⸗ 
tentie fpeeken met Deut ment / weltken ſo weten 
tot cert inſtrument der Godlicker waerheyt herz 
ordent te zijne? Door wat conferentie ſullen ſy 
ongodlicke ordeninghen onderteeckenen met de 
haut / de welcke fp weten verordent te zuue om De 
rechtert Gods te (cheijben? Domnanft datſe gez 
Bachtich zin vat p Dtadthouders Gons zyn / 
fo moetert fp met alle foechvuldichept ende neer⸗ 
ſticheyt arbeyden / om in Hen ſelben dert men⸗ 
ſchen eert beelt der Goolicker voorſieninge / be⸗ 
waringhe / goetwillicheyt / ende rechtbeerdic⸗ 
heyt voor ooghen te ſtellen. Erde fp moeten hert 
ſelven altits bit boor ooghen te ſtellen / te weten: 
Iſt dat fp alle verbloeckt worden Die het tetek 
Der wrake Gods bedriegelutk doen / dat ſy dan 
vele ſwaerlicker ſullen berbloeckt weſen / Die in 
deſe behdorlicke roepinge bedefeghelijck wartdez 

r.Sp san 
febulvig met 

Bere. 48,10. 

fijck fp behoorden / foo en hebben ſy wiet erachti- 
gers gehadt om hare herten te berwecken / Dart | 
Bet ghene Dat wp boven verhaelt hebben / te 
Weten Dit: Diet wat ghy Hoet: want hp en ! 
boet het vecht ertde oordeel niet Hoof dert men⸗ 
ſche / maet boor God / de welcke bp u is in De 
fake des oogdeels. Doo lact mei Batt de breeſe des 
Heeren op uzi. Stet toe ende noet het : Want 
Baer ent te gheen berdeaepthept Gp der Heere 
onfert God. Ende opent ander plaetſe wort ge⸗ 
pt / dat God hem ſelven gheſtelt heeft int de 
bergaderinge der goden/ertde Dat hp midden on⸗ 
der De goden recht Doet : op DAT (p gemoet Woz: 
dert om haer ampt te Doert / als fp hooren dat ſy 
als Stadthouders Gods zyn / dent weltken ſy 
eenmaelſullen moeten rekeuſchap haerder be⸗ 
dieninge doen. Ende deſe vermaninge behoort 
met vecht ſeer crachtich bp heu te zyne want iſt 
dat fp onrecht boert / foo en doen ſo niet alleen : 
lijck Den menſchen ongelzck / de welcke fp hoo: 
ſelick quellen maer doen oock Bode ſinaetheyt 

Sſal. 32. 1. 
Gfai. 3. 14, 

2.gphebe gen / wiens heylige oogdeelen ſy beſmetten. We⸗ 
beneenen _ derom hebben ſy grooten trooft als fp bp hen 
—— ſelben oberlegghen dat haer ampt endẽ roepin⸗ 

ghe niet en ig onheylich noch vreemde van ee⸗ 
*3.Spmoe nen dienſtknecht Gods / maer dat haer dienſt 
ten op ve fet heylich is : ale diet ampt Gods bedienen. 
rafeciender 7 _ “Be genedie door foo veele ghetiwgeniſſen 
weverdoove der Scheiftuere Gen ſelbenniet at onthouden 
bari bant deſen heylighen dienſt te lafteren / gelck of 
menfchen/ Bp ban De Cheiftelijche Neligie ende God ſalit 
amser Sol t beeemde ware / wat doett bie anders dan 
felve Dat DP Dat fp God ſelbe beſchuldighen / op ben Welcker 

de ber ſmaetheyt moet ballen / die ſynen dien fte 
Niet ente⸗ 

aenghedaen Wogdr Ende ſulcke wenfchen en 
geere/ ber⸗ 

werpen. 

Het III. 

en ee — —— — — 

— — — — 

Boeck: - anaf Fol, 2314 
berachtert niet de Obericheden / maer berwer⸗ 
pen God / opdat hp ober hen stier en regeere 
Want iſt dat de Heere die metter waerheyt gez 
ſeyt heeft bant het volck Iſraels / om dat het de 
heerſchappie Samuelis berworpen hadde-Waer: 
pin en ſal het oock heden niet metter waer⸗ 
heyt gheſeyt worden / van de gene die alle heer⸗ 
ſchagpie lafteren Die ban God ingheſtelt fe? 
Maer fp ſeggen / dewile de Beere tot de Apo⸗ 
ſtelen gefopt heeft/” Dat be Coningen der hep⸗ vor in ven 
denen heerfchappte ober hert hebben / maer dat weep ve 
Eet niet en befhhoozt alſoo te zijne onder hen / daer fvjeucke 
be ghene die De cerftets/ behooet de minfie te LED 
wozderr / foo is het hier mede allen Chriſtenen quauck vat: 
berboden / Coninckrijcken ofte heerſchappien ragende 
te bedienen. ® benuarne uptleggers. Daertwas Hei Per HO 
twiſt ouder De Diſcipulen ghecomen wie de ons booz: 
hoochſte foude weſen: ende De Peere deſe pdeleers Werpen. … 
guevichept willende Wederlegahen / beeftijen , EWE 22. 
geleert dat haer dienſt niet ent ig den Coninck: 
rijcken gelijck / in De welcke eert onder De andere 
be overſte i8 Moer ick hidde u/ Wat oneere wort 
der Conincklicker Weerdichept met deſe geläc: 
kenifſe gebaen 2 Gae wat bewûft deſe geliche: 
niſſe / anders Dan dat het Conindlche ampt Nach daer 
niet ont (geen Apoſtoliſche dienſt; Boven deſen en is mes 
hoewel de @berichedert memgerley ziut: foo en —— — 
ig nochtans in deſen Deele Baer onder geer Ots ven mame 
per fchept/ maer Wp moetenſe alle boor ordenin⸗ ofte gedaen 
gen Gods aenſien.· t Want Paulus berbaerfe tebancegce- 
oock alle te ſamen / als Bp fept/* Dat daer geer 4 Zane 1 
machten is anders Dart bant Bod. En de macht rgnaïte va 
Die dert men fchert aldermeelt behagelick mas, Sod maes 
pie ig boben andere (onderlick aerigepgefen / te So sam.13. 
weten / de heerſchappie eens menſchẽs alleen De 
wilcke voorrtiden bart iptnemende ende moe⸗ 

1. Sam 8.7 

Seenſins en 

dige menſchen niet wel geleden en ig: omdat fp 
went. 16, lett. Daerom als profes ende Joſaphat heb⸗ 
TVar· 196 bert willen have Richters bermanen te doenge⸗ 

gort gemeyn dienſtbaer heyt aller menſchen me⸗ 
pe breugt / nytgenomen dien eenen / onder wiens 2820. 8.15: 
write ſy alle de andere onderwoept. Maer De 1e Detez.i7 
Dcheiftuere willende Defe onrechte oosdeelen 
berhinderen / betuycht bp name dat Bet be voor⸗ 
‘fieninge der Godlicker wfbept is / dat de Co» 
ningen regeeren / ende gebiet ſonderlick den 
Coniuck te ecren. — Baer fie 
8 Ende boorwaer Het is een poelbecomme: Dziederien’ 
ringe dat De gemept man / Die geen autopptept bozaeckche 
ent Geeft om eenige Politiſthe fake te bezozdenert/ T° Ge ma 

diſputeren Welche De befte ſtant Der politie zy te narchi var 
Diet plaetſe daer (Pp Woonen. fen en cant dock is / Daer cen 
miet enchelick oogbeclert antderg dar lichtveer⸗ Aser De od 
dichlijck / dewile het booereemfke Gier bant inde 2.me rita 
tivconftantie ende gelegerithedert ftaet. Ende fo audaris / 
men ooch be ſanden felbe fotimer civcongranitien Vee teven 
Wil met malcanderen berohelijchen / mertal zee deirio- 
wiet lichtelick connen onderfchepden welcke de scat: /Dat is 
nutfte zp foo (eet ghelck zn zp ban conditie. DeEBermge 
Daer worden deiederlep Poſitiſche vegeeringen pefs, woeiee 
getelt/ te Wetert / Monarchia, dat is Daer den ke daer nu 
alleent De opperſte í8/Dp zy Coninck of hertoghe beieiefen E 
of onderſins genacmt Arsflöcrama Dat 18/ Deet san met fee 
de vboorneemſte ende befte vegeeren: erde Demo- kerlick abe= 
craria,dat 18 „Daer bet Hole regeert/ ende eert pege⸗ ſebi worden. 
lick onder het bolck macht heeft Waer een alieert 
regeert / Daer can DE regeeringe Wel lichtelic tot. 
weeede tyranuie perballen : maer daer de hoor: 
naemſte regeeren / daer counen  oocbhp na alſo 
lichtelitk cot onrechte regeeringhe eens worden: ge regee⸗ 
ende Daer het bolc regeert / Daer can Deel lichtelic⸗ inge die unt 
ker opzoer comen, + Iſt datinẽ deſe booꝛndemde De boormaent 
Dricverlep regeeringen die de Phuofoptjen felter (Te belezen, 6 als fp Wel 
in haer Aben aenmerckt / ſo en Wil ich uiet loo- 15 gematiene 
chenen bat de ſtant Daer De boo rugemſte regeeren / ſchont ve an 

ofte Die boog haer regeeringen gematicht „wo , dee te bo- 
> ar ben te gaen 



Cap, 16 
de ande nden berre te boben gaet: niet (nt 
hem ſelvtkmaer om Dat het ſeer ſelden geſchiet 
dat de t hert ſelben foo matichlick 
houden / Bar haer Wille nimmermeer ban het 
ghene Dat vecht is af et Wijche : ofte dat ſy met 
fulcke wijsheyt ende booefichtichept begaeft zn / 
dat eert pegbelick Coninck ſien ſoude (od heel 
noodich is, Do comt het dart doo der menſchen 
fepl ende ghebreck / dat het vnſorghelicker ende 
berdeagelicher is / Dat ſommighe regeeren / op 
Bat ſy malcanderen onderlinghe helpen / lee⸗ 
ven ende vermanen / ende dp dat Daer te meer 
ſtraſſers ende dwinghers zin / iſt dat pemant 

Selk DN hem ſelhente (eer berheft, Belek de bevindn⸗ 
piebinghe abe altijt beweſen heeft / dat deſe vegeeringhe 
fe!fs en boog ſoimniger boorneemſter mannen de befte is / al⸗ 

Sobsaute” foo heeft het De heere oor DOO? fn autogitept bez 
be bebonber, Defticht/ De wijle hp Die ouder De Iſraeliten in: 

gheſteit heeft, doe hyſe wilde in Den alderbeſten 
ſiant houden / tot dat hp een figuere ende beelt 

Cheiftt booeftelde út David. Ende ghelijck ick 

geerne bekenne / dat gheenderlep regeeringe ghe⸗ 

ſuckelicker en is Dan deſe / daer De bryhept ſulcke 

matichept heeft als het betaemt / ende bequame⸗ 
lick tot gheduericheyt gheſchickt is: alſoo achte 

ick oock Die ſeer gheluchteh te zijne / Die út ſulcke 
conditie mogben zijn :ende als ſy neerſtichlick 
ende ſtantvaſtichlick arbeyden om die te bewa: 
ren ende te behouden / ſoo achte ick dat ſy niet 
anders en doer Dart ſp behooren. Ha de Overit⸗ 

eden moeten met grooter neerſticheyt Daer na 
aen/ dat fp miet toe en laten dat De bephept tot 

Ber Welcker beſcherminghe ſy gheſtelt zyn / in 
gheenen deele vertort / ende veel min benomen 
Worde iſt Dat ſy daer út trage ende ſorgheloos 
zóu / foo zijn ſy onghetrouwe ende meyneedich 
tu haer ampt/ende berraders haers vaderlants 
zaet (ft dat De ghene oher de welcke de Heere 
eert ander regeeringhe gheltelt heeft / ſo dat fp Lan 
Voꝛſten ofte Pꝛinten geregeert worden / De vez 

geeringhe tot hen ſelven trecken / op Dat fp daer 
Doo beweeeht worden / om eert bevanderinghe 

te foecken / ſoo fal Dtt ghedachte niet. alleenlijck 
dwaes eride pdel / maer oock gantfchelick ſcha⸗ 

DSeſe dꝛie delijck Weten. Iſt datmen Wil dooghen niet o 
entei eert ſtadt allert flaert / maer de gantſche Werelt 
ban Gob oberſien ende agenmercken / of prmmers tgefichte 
Door wiens mat berre ſtrecken / foo ſalmen boorwaer bebin⸗ 
ee lend dert dat het niet ſonder voefake door de voorſie⸗ 
Jebiet / 

eer Want ghelijck de elementen wiet en tonnen met 

Denop ver malcanderen ober eert comen / anders Dan DOO? 
—— ma- eert onghelicke getempertheyt: alſo worden deſe 

fchepdenthept behouden. Hoewel het en is niet 
woodich fulcy te ſegghen den ghenen die met bert 

« Wille Gods te Heede zúrt. Aant detoijle dat het 
Bode belieft heeft Coninghen -te ſtellen ober be 
GConinckrijchen/ende ober beije ſteden ende volt⸗ 
Ken andere Gegeerders: wie fp zyn / die hn ober de 

plaetſe daer Wp woonen gheſtelt heeft / Die moe⸗ 
tert wy ghehoorſaem ende onderdanich zont. 

Bertane 2. Au moeten Wp int cozte verclaren hoeda⸗ 
suck beo eer Wich Get ampt Der Obericheyt door Bode 
flen deeis / Woet beſthreben wort / ende waer uit geleghen 
pd zp. Dattet ſtreckt tot bepde be tafelen der Met / 
amps peren DAE mochtmen oock upt de hepdenſche ſcheij⸗ 
verzenen, … Hers leeven / maertdat het de Scheiftuere niet 

en leerde. NDat Daer en heeft nilemant bant ampt 
ber Oberichept / ende ban Wetter te geben / eude 
ban Politiſche obentnghe gheſchreben / die niet 
bam De Neligie ende den Bodlickt dienſt zyn bez 
gin gemaect en heeft. Ende alfo hebben fp alle bez 

bat Mútghe Gods alfoo geſchickt is dat berſtheyden 
berfehepben landen op berfchepden Wijte geregeert worden. 

berfchepden regeeringhen (eer Wel boog haer ber⸗ 

Vande uytwendighe middelen der faligheyt; 
leben dat daer geen burgerlicke regeeringhe ema 
tan geluchichlick ingeſtelt worden / tert za Dat de 
eerfte (o2ge 3 van De Bodfalichept: ende Dat de 
Tetten ber keert zyn / Die Boks recht ende dienſt 
voorby gaende / alleenlijck der menschen nut 
ſoetken. Daerom dewile de Heligie bp-alle Phi⸗ Ber ſelver 
Tofopben ende oock door het algemeyn eendrach⸗ — 
tích geboelen aller Bepderen / dert erſten graet ore 
beeft / ſo moeten de Chzifteliche Overichedẽ ende verhoud nge 
Princen hen ſelben ſchamen ban haer onachts he, Eben 
faembept/ tert zp datſe hier int ſorge Dragen. Ende g:e ene wa 
wp hebben nu beweſen Dat dit hert ſonderlinghe ker Sodſfa 
pau God bebolen ís: ghelck het oock vecht ende Webeer. 
behoorlijck is dat ſy arbeyden om de eere Gods 
te bogderen ende befchermen/ wiens Stadthou⸗ 
bere ſy zin / ende door Wiens weldaet (p regeren 4 ebe 
De heylige Coningen worden voc in de Schrif⸗ won mer ers 
tuere hierom aldermeeſt gepreſen / dat ſn den ber⸗ eunseten ende 
valſchen ofte vervallen Godſdienſt weder op⸗ ae Te 
gericht hebben / ofte vooe De Feligie (opge ghe⸗ en beroe Me 
beachen hebben / om dat ſy onder hert (onde (ups 
ber ende gefont bloeyen. hierentegen ouder Defep: Item met 
len die comen Daer geert behoorlicke regeeringhe ten contrate 
en is / ſtelt de Dchaiftuere dat daer geen Conic bewos. 
in Iſrael en was/ende Dat daerom een pegelick Inde 21.250 
dede dat hem behaechde. Bier upt Woet De dwaeſ⸗ Ende met 
heyt geopenbaert Her gener Die willen Dat De cet arau- 
Oherichept de ſorge Der Heligle ende des Bod: men vaneen 
litken dienſt berlatende/alleenlijck onder de Mert: ongericht 
fcheu vecht doet. Gelijck of God regeerders uyt bees 
sinen naem geftelt hadde die aertſthe ſaken ſoru⸗ 
dert eyndigen/ ende achtergelaten hadde het gere 
daer beel meer aen gelegen is / te weten / datmen 
hem na het ſuyber ghebot Der Wet ſoude dienen 
Maer de beroerlicke menſthen worden hier toe 
gedreben door een begheerte oin alle dinghen te 
dernieuwen / dat fp alle de gene Die De ſcheydinge 
Der Godſalicheyt ouden ſtrafſen / begeeren wech⸗ 
genomen te heben, Aerigarde De tweebe tafel/ / 3 
FJeremias gebiet dert Coningen oogdeel eñ recht forge moet 
beerdfchept te doen / den berdeuchtert te berloſſen weten / be⸗ 

í sn „ Dient ne ban be hart des genes Die heur tonrechte bez ——— 
ſchuldicht: der breemdelinck / de weduwen ende gepr,oweicte 
De weeſen niet te bedroeben / noch onrecht te doen mer getup⸗ 
ende geert duſchuldich bleet te (korter. Cot dit — a 
felbe Dient de bermanirge die inden 82. Pfalmr Cn 
geleſen wort / te weeten / dat ſy moeten bert armẽ 
eit gebre chelichen vecht doen / dẽ armen hulooſen 
quút later den armen upt De hant deg verdruc⸗ mentr, 16 
Kerg verloſſen. Ende Moſes (pt tot de gere Die 
bp út ſijn plaetfe gheftelt hande: Laetſe de (aeche 
haerder broederen hooren ende tuſſchen dé eenen 
broeder eñ den anderen / ofte tuſſchen den breeem⸗ 
delinck oordeelen geent aenſichte in het oordeel 
bekennen / alſo Wel den cleynen als den grooten 
hooren / oock geenen menſche heeefen: want het Bent.r7.r5 
ís Gods oordeel. Ick gae defe dinghen voorby / 
te weten / dat de Coninghen hare peerden niet en 
vermenichvuldighen / dat fp hen ſelben riet tot 
giericheyt en gebem dat fp heu ſelben miet en ber⸗ Dent. ro. 10 

heffen boobert hare broeders, Item / dat ſy alle 
de dagẽ haers lebens niet af crt laten de Wet Des 
Heeren te hedertchen. Bat de Michters niet ent 

Wijcken tot D'eer- zijde noch tot d'ander/ dat (}x 
geert gabe ert ont fartgen /ertde diergelicke dingen 
Die afomme in de Scheiftuere geleſen Worden: 
want alg (ck hier Pampt der Obericheden berz 
clarc/ ent í míjn voornemen wiet (eer de Obe⸗ 
richeden felbe te onderwijſen / alg andere te lee⸗ 
ten wat debericheden zijn / ende tot wat eynde 
ſy han Bod geftelt zijn. Do Gert wy dan / dat de 
Oberichedẽ ſyn beſchermers ende bewarers det vom 13, 33 
ghemeyner onnooſelheyt / matíchepdt zebaer⸗ 

heyt / eerlicheyt ende ruſte / dat haer — 
Ep 



| Cap.20. 
flichevt is de gemepn Welvaert ende vrede 
allee menfchen foechen ende vaderen. Dan 
Dele deuchden belooft David een eremplaer 
te wefen/als hp faltor het Conincrijche ges 
brꝛacht worden/te weten / dat hp niet en fal in 
eenige booſhept be willige; maer dat de god· 
looſe laſteraers ende hooveerdige/fullë Gem 

*2Smdier grouwelic weſen: eũ Dat hv fal goede en gee 
eopfaken Wil trouwe raciflieden aennemen, * En dewyle 

_Heseb bam (p Dit niet en connen doëfonder de goede vã 
machteude der booſen onrecht te beſchermen / ende Den 
gewen abe⸗ bebzuchten hulpe te doer / fo moeten oock 
en, met macht ge wapent 5f 1/ om be boofe ende 
mes vereen quactDDenders (Dadz de weicke de gemepn 
vingeende rüfteberaert ofte verffaogt wast) ftrengelijc 
ftrafle/vaer te dwingen. Want wp bevinden dat gant: 
Me srgve ſchelyc waerachtich te zijne dat Salou ſep⸗ 
Tiugenbe; de/te weten/” dat alle burgerlicke regeerin⸗ 
fan. gen gelegen zyn in pais en ſtraffe / ende dat 
Ebezar pr De gantfehe burgerliche Oifcipline vervalt 
Eegenwoz endete niee wort / maer prs ende fraffe 
pingen tegen wechgenomen worden, Want vele ſtaen feer 
DreDeLDEr faumetick na Get gene oat goet eñ recht ie, 
Deweleke « Ten zp Dat De deucht geeert worde / ende Det 
D'@oerbe: booſer menfchen luit en can niet anders dan 
penpiactfe Door ficengichept ende straffe gedwonghen 
Der hersken worden. Ende defe twee Dingen zjn van de 
sds. Pꝛoepbheten berbact/ “als hp de Coningen eñ 
Serftellte andere Overicheden gebiet oordeel en recht 
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— te Doen. Rechtucerdichz, is den onnoofelen 
pou (ul gennemen / befchermen ende verloſſen: ooge 
gen owihous Deelig der booten ffoutichept wederftaen/ 
Der —* haer gewelt vhinderen / ende booſhz. ſtrafft. 
meutencrgie Zo “Maer Gier ſchynt een ſwaer vrage upt 
Seh;endem fe conren/te Weten/ Iſt dat atle Chziftenen 
Born sen oo? Gods Wet verbodt moden te dooden, 
memantwe ende de Prophete betupeht van den hepligẽ we 5 
ſen die pe· Merch Gods/ dat ig Lan de Gemepnte/ dat 
bg {p daer inniet en fullen verdzucken noch 
—— — boen, Doe * be — — 
fept De Bjo ſalich zyn eñ bloet ſtozten? Maer iſt dat wp 
peet arr berftaen dat be Overichz. int ſtraffen nfet en 
Ben teerde: Boet upt haer felbensmaer Het oo? deel Gods 
ter bloes, _ felve bolbzengt/foo en fullen wp dooz deſe 
Redzucken ſwarichz. niet berbindert Wopden. De Wer 
ver ak ves oeeren verbiet te doodt: maer op Datide 
fonbigen de ———— niet —— * —— 
Svoiheden / De Wetgever ſelve ſynen dienart het ſweer 
race vereren in de hant / om Dat tegen de bootflagers te 
Memtegen* gebzupeken, Het en betaemt dE Bodfaligen 
De wet niet pemaut te verdrucken eñ hinderen:maer 
Gobsende Der Gobdlalighen verdzuchinghen dooz Des 
Pioneer Beeri bevel weeken / en is niet hindere noch 
——— —— Och — altyts pls: * gers 
ENDE 65. 25, ten aenmerchten/ dat hier niet gelhandelt en 
Deeb. Wozt door menfchen Liehtveerdichz, / maer 

door De autozitept Gobs die het beveelt: 
Mutbooj Waer defe autozitept body gaet Daer Wozt 

Beoberbe; _nimmermeer ban dé rechten weg gedwaeit. 
wt edien (Cen zp bat mogelijck der rechtveerdichepdt 
pordeclenser; Gods een toom aengedaen is / op dat bp de 
berre iet booshendt nieten firaffe+ Aft dat het ons 
egifP Sani, miet geoogloft en ig Gode een et te ſtellen / 
teefron Pt Waer fuilé wp ſynt dienart tonrecht fchult 

De boomen ende Wake te doen ober de quaztdoenders, 
—— * Daerom iſt dat de Pꝛinten ende andere O⸗ 

Met IIII. Boeck, Fol, 28as 

cracht Gods was tÔt eenen berloffer fons 
volcx verozdent/ den Egpptifchen floech. I⸗ 
tem/ boe hp de ofgoderien des bolcr firafte/ 
op eenen dach ders Dupfent maunen ſlaende / 
Ei David doe hp in het laetfte ſyns leveng 
Solomoni ſynnen fone geboot Foab ende 
Semei te dooden. Daerom telt hp dat oock Prât, 1018 
onder de Coninclicke deuchden / te Wetende fat, 453,, 
godleofe Der aerdbente dooden / op Dat de 
werckers der booshepdt verdzeben Worden 
upt de Stad Gods: Hier roe Dient ooc de lof 
die Salomoni toegeſchreven wort: Ghp hebt 
rechtveerdichept lief gehadt / ende ongerech⸗ 
tichz. gehaet. Hee comt Moſes / Die ſo lieflic 
ende fachtmoedich ban gerde was / tot faa 
aroote Wzeethepde te branden, Dat bp vant 
biget zynder broederen beſprenght ende nat 
zhnde/ dẽ leger doozlaopt/ tot nieuwe moor⸗ 
Dingen? Boe heeft David / die in al ſyn leven 
fs fachtmaedig was / dat bloedige tefiament zwerze 
tu ſyn uptfterfte gemaeckt / te weten / dat ſyn mer aetups 
fane niet en foude gr hap: Joabs ende Boutte DE 
ſemeis latẽ met vꝛede ten grave comêt maer ende cgenipe 
als fp Doo; Defe wzeethz. de weake die hẽ van te sao 
God bevolen was) bolbzacht hebben; fabr be emi od 
ben fp daer mede hare handen gebeplicgtsve veer ve⸗ 
welcke fp (ouden ontrepnicht hebben/haiden woz, 
fp fulcke boofbept geſpaert. Salomon fepes* Hz 17.12 
@ngerechticheprdoeusis bp oe Coningen ef „52208 
grouWel:wat de throõ Woet in rechtveet dichz 
bevefticht.At/+Be Coninc die op dẽ throon 
deg oordeels fit/Die fpaept fpne oogt ober als 
le quaet; Atem Een wijs Covinc verſtropt de 
godlooſe / ende draeptſe oy bet radt, Item/ 2Pzo. 17. 15 
Peemtden fchupm wech ban het ſilver / eude 
be filberfmit fal een bat maken : neemt den 
boofen weg va het aenfchouwen des Conincx Bio.a.ii. 
ende ſyn throõ fal in rechtbeerdichept bebee 
fticht Wozben, Stem / Die den booten rechte Veo. 24.34 
beerdicht / ende Die Den rechtbeerdigen ver⸗ 
oordeelt / die zyn bepde Bode grouweſit. Stem 
De wederfpannige gecrychit guget / ende tot 
hem wort een Wzeet bode geſonden. Item / 
die tot den booſen ſept: Bhp zit rechveerdig/ 
deſen vervloecken De volcken ende natien, Hu 
ift dat Baer Waerachtige rechtbeerdich3, 15/ 
be quaet doenders ende godloofe met Bet es 
recten ſweerde te berbolgen:(o fuilen fp ben 
felven grootelick fehuldich maken / iſt dat 
bet ſweert opfieken/ ende hare handen repn ed 
vâ bloet houden / als daereũtuſſt hen De bòofe peu uiceren 
menfchen dooden ende mooden/ fo berre ift wee eere 
Dat fp door fulche verdzacchtacmbs, fouden —— 
ban goeihept ende veehtveerdichept gepreſt V, 
worden. Alleenlick dat de ſtreñgichz. Biet dammen wieg 

al te wzeet en zp/ ende bat dE Kichtſtoel miet Alte feer eu 
te haeftich nog te lichtveerdig en 3p int ber- Vrikt Den 
oozdeelen, Pant ic en ben der ongefthichter goeversie- 
Wzeethept niet gonftich/noch en mepne oock centb5./ 
niet datmen een rechtbeerdich oozdeel can na danne 
geven/ ten zp Dat de goedertierenbept altyts Terr nrapen 
Daer bp 3p/ De welcke de befte ende fekerfte ne wize: en 
raetſmã der Contugen/ ende bewaerder des * 
Conintklicken ſtoeſs ig, + gelhck Salomon ApudDi- 
feptsende niet onrecht voortden ban eenen Onem, 
de voozreemfie gave der Pꝛinten gemaeme pepe, 
ig,* Sochtaus moet de Overich3. Defe twee oer 
aenfien/te weten/dat bp niet dooz Crengichz. deich / det 
meer en hindere dã geneft: noch (uperftitiu: kr o;legen 
felic temen naem Per goedertierentha, foctkt men weerd 
de/ in feer wzeede Bziemdeldchepdt batte, om eem 
onimatige goedichepdt met beler menfchen bere ende af 
fthabe beWwptende. + Pant daer heeft booze — 
thden gen met ſonder oozfake gefept/dat bet pom, wert, 
guaet is onder eenen Paine te leven/onder tichzpu on 
Bey welthen geen Dine geoegloft en ig; Dat de recht. 

1. Aig.2.3. 



Cap, zo. 
‘Bat het Geel booſer is te leven order eenen Pein⸗ 
ce/ onder welcker alle dingen geoorloft zijn. 

“ra “Onde Dele het /omtits des Coninghen 
ende bolcken noodich fs DE Wapen aen te trecken / 
ende krüch te Boeren om fulcke-Wzake te Doen : fo 

Ô machmen ooc hier upt weten / Dat be Krijgen ende 
Dt etcſte ve glvijden Die aldus aengenomen worden / oprecht 
— ende behooelijck zón. Mant iſt dat bert macht ge⸗ 

gheben is om de vufte ende heede-haerder heer: 
ſchappie te beſchermen / de-opgoeringern der onge⸗ 

ruſter menſchen te dwinghen / de ghene Die Doo? 
gewelt verdruckt zijn / te helpen / ende de boòfe da⸗ 
den te ſtraſſen: ſullen ſn macht comen bequame⸗ 
keker gebanpeken dan als fp ber hinderen He raſerie 
des genes Die De vrufte eens pegeliep byſonder / eude 

tenen, alle int ghemeyn berftooet / opzoer maeckt / ghe⸗ 
weldichſck verdrutkt / ende groote boosheydt bez 

zúft? Pt dat fp moeten bewaerders ende beſcher⸗ 
mers Der Wetten zijn / (oo moeten fp oock weder⸗ 
ſtaen den arbept aller ber gener die door haer booſ⸗ 

Se z reden. heyt de Diſcipline der Wetten verderben ende Herz 
hinderen Ja (ft dat fp te rechte de roovers ſtraſſen / 
Doo? der welcker onrecht alleentick fommige Wep- 
nighe beſchadicht Worben : fullert fp het gantfche 
fant laten Door rooberien verdrucken ende ber: 
woeſten ſonder ſtraſſen HPanrdaer en ig 
geen oriderfchept/.of cert Coninck is / ofte de min: 
\fte des boler/ Die eert ander lant / Daer int hy gheen 
vechters heeft / overbalt / ende vpandelick quelt: 
fp zun alfoe wel deeen als d'ander boor Roovers 

Theſlunt. fe achten ende te ſtraſſen. Do leert dan de gerech⸗ 
ticheyt der natuere / ende het ampt ſelbe / Dat de 

NPꝛincen gewapent zyn niet alleeulick om des gez 
ineynen mars feylen te ſtraſſen / maer oockom 
Be landen die ouder haer trouwe ende bewaringe 
Naen door krijch te beſchermen / als ſy byautlit gez 
quelt worden. Ende de heylige Geeſt verclaert met 
vele ghetuygheniſſen dev Scheiftuere / Dat ſulcke 

mea tegens Krijgen behoorlck srt. À 
Wozpinge, 22 ft dat hier pemaut ſeyt / dat in het Nieuwe 
arden: @eftament geen getupgeniſſe noch exempel er is / 
Tenawent Waerdoor geleert wort Dat De Krijch den Chriſtenẽ 
sgeen erems geoorloft is: foo antwoorde ick ten eerften / dat de 
Deore ſelbe oorfake Des krijchs Die boortijden Was / nu 
Bineleteerr vock bie :* erde dat daer tegen gheen oorſake ent 
bat de besch is / waerom Der Oberitheyt foude Verboden zin 
pe — lk fijne onder faten te befchermen. Ten anderen/Dat: 
wertofr son, Lets (nde Apoſtoliſche Schrifture niet en moet een 
*ntwoost. uptgedruckte vertlaringe defer dingen ſoecken der 
zn oe wecker voornemen niet en ig een politiſthe regee⸗ 
Betwelske ringe te ordinerẽ / maer het geeſtelicke vijche Chei⸗ 
amer het qe: EL (nt te ſtellen. Ten laetſten / dat Daer in oock int 
aupgemiffe corte te kermen gegeben wort / dat Chriſtus door 
wor ber of: ff comfte gheen dinck in deſen Deele ber andert eñ 
fen mendte Heeft.” Want(op dat ic Auguſtini woordẽ gebenpe- 

ke) waert bat de Cheífteliche Dicipline alle krijgen 

Ez 

brief tot 

Senareellibe geroemde / + foo foude Joanues den krüchſ 
YAuguft. kuechten die raet beaeriden om ſalich te worden / 
Epift.g.ad lieber gefept hebben / bat (p moefter be Wapen of 

“Marcelli. leggem ende alle kryuch verlaten Maer nu fept hp 
Srem mee tot hen /* Dat fp meinaut en moetert ſtelen noch 
„laar. Des orvecht Doen : maer shet haer befoldinge te Heede 
den zun Wien hp gebfet met haer befoldítnge te vrede te 
“ged chfkueeh. ne / die en berbiet hp voorwaer niette krijghen. 
gen * rde cks moeten DA le 

3 KA. jen / dat ſy haren luſten niet cert toe en ge⸗ 
— ben/ maer fullen lieber alg daer —— —— 
‚amen toefien. bruytkt zijn / niet door herſeldoſe to druitheyt / nog 

pat oe ober: boog batt gedreben woͤrden ¶noch door onberfoen: 
gevzenen en Ucke weeetheyt branen : maer filler oock cgelfjc 
— Aita geld —— hebben met de 

wt Deut ghenen / in den welcken 
Ineeee fp De baospevar ſtrafſen Ofte alg fp moeten 
epgen gee de Wapen acutreciſen ralen de bpanden/ dat íe/ 

‘Vande aytwendige middelen der ſalighoyt, 
tegen gewapende toobers / foo en fulien fp Dat wiet ſenen/ 
‘Boet upt lichtbeerdige oorſake / noch de oofak ne⸗ 

—— — ———— EE —— — —— — — — — —— 

\ 

ban Doo? 
' 4 hief De en] 

mert Die hert voorcomt / anders Dart door feer groo⸗ ———— 

ten noot bebtwonghen, Want ft dat wp behooren bert tot het 
geel bet te Doen van De Hepdenen leeren / onder iten. 
de welcke cent gefept heeft / datmen Door den krijch 
behoort bzede te ſoecken / foo behoortmen HOO? Cic‚inOfe | 
iaer alle middelen te ſoecken / eermen de Wapen fic. 
amneemt. in corte / ſy moeten hen in geenderlep 
bloetſtortinghe laten door eenighe eypghen ghefint: 
bept verlepden / maer alſeenlick door een ghemepu 
ghevoelen ghtiept ‘worden. Anders misbruÿc⸗ 
kent fp haer macht feer qualick / ne welcke hers 
uiet tot haer epghert boogdeel / maer om andere 
menſthen te helpen erde dienen / ghegheven is. 
edit ſelve vecht om te krughen / ‘comen ooch Wier vorchs 
garm ſdenen / berbonden / ande andere brivafers Benbramer 
lücke berfterchinghen. Garuiſoen noeme ic De nen berbinre 
krijchsknechten / die tot heftherminghe der palen Wiffen/ ende 
Beg lants / in de Steden geftelt Worden : verhone gerhiske bets 
den noeme ich / obereencomtnghen Die De (teckugtea 
Peímeen die aen malcanderen qhelandt zúr/ met. Aeooslaofs 
malcanderen maken / Dat (p/ foo daer eenighe be We 
roerte in hate lander come / Willen Decis Dert arte 
deren met haer macht te hulpe comen / omde 
byaunden Hes metfchelgehert gheſlachts te ober⸗ 
ballen : VBurgherlicke verſterrkinghen noeme 
ee — alle dinghen Die in den krijch ghebruvckt 

orden. 
13 Ten laetſten wil ick oock dit hier bj ſtellen/ 
dat tollen ende ſchattinghen zijn behoorlicke verte — ** 
ten der Princen / de welche (p el boornemelück Urge, 
moeten ghebruycken om gemeyne Laftert haers 
ampts te draghen: maer mogenſe nochtans oock 
mede ghebruycken tot cierlickheydt haers hunſ⸗ 
geſins / de welcke eenichſins de Weerdichep: Des: 
ijcx nae volcht. Gheluck top fien dat Dabid/ 
Ezechias / Joſias / Joſaphat / ende andere hey⸗ 
habe Coninghen / Item Joſeph ende Daniel 
hebben na de mate des perfoors/Amelckert fp droe⸗ 
gen / ſonder ſchade ber Godſalicheyt / coſtelck 
gheleeft ban de gemeyne renten. Ende Wp leſen 
bp Ezechielem / Dat dert Coningen ſeer veel lants 
toegheſchickt was. Pant hoe wel daer het ghee⸗ 
ſtelick Ache Cheiſti ofgebeeldet Woet / foo neeint 
nochtans de Prophete het eremplaet baret 
vecht ende bebooglick vike onder de meuſchen 
Nothtans moeten De Princen Wederom ghe⸗ goewel acv 
dachtich zin / * Bat haet renten meer zón De ghe dier de oveca 
Wiepnfchat des boler/ dats haer. epghen theefoo2/ beben de 
gelicjdaulue hetupcht:waerom fpfe niet en couer Deben pare 

Ae 
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ſonder openbaer onretht quiſten / nog oberdadich⸗ fe al s’gene 
lick berdoert : ofte ſy fullen eer dencſien dat fp by⸗ daiſe baer 
va 36u het bloet des boler/fo dat het cert feer harde Herer eze 
onbetendelickhept ware / dat niet te ſparen. Sp gotde contr 
meetert oöck achtert dat haer ſchattinghen hoeda⸗ ctentie bear 
nich fp 36n/ met anders en zin dart bepulpfeen daat 
Der gemeprer nootſakelickheyt / met de welcke het Vom. iz. s 
ellendighe voltk ſonder dorſake te bermoeyen / 
wwreede rooverie is. De verelaringhen deſer dingen 
en maeckt den Printen gheenen moet tot ober⸗ 
daet ende quiſtinghe der goeden (ghelick Het 
voorwaer niet noedich en is hare luſten / Daer 
mede fp van ſelfs beelte ſeer branden / meer te 
ontſtelien) maer detwúle daer beel act gheleghen 
is / bat fs met goeder conſtientie doen Wat ſy 
boert/op dat ſy niet Dooz godlooſe floutichept. 
tot herachtinghe Gods en A ſoo moeten ape gennewe 
fp leeren hoe beel hen geoogtoft fg. Ende defeleere nan fatbem 
en is oock den gemêprien sanne niet te vergeefs / oatk ontba 
oe bat fp nfeten Beftaent liehtbeerbichlick op det Tertep taries 

tincen ontoſten te laſteren / al iſt dat ſy boben ringen tegere 
g hemepne ende burgherlicke mate gaen, ben Dz eit 

a ®be ten / d eude Overẽ 
Je Ndaeſt d oberſtherdt zijnde wet Die hed. 

| 

vel 



Cap. 20. — Het IIII. 

Dat andere welcke ſeer hercke zenuwen / ofte (geljck Plato 

ee ende Cicero feggen) de zielen Der bürgerliker re- 
Pan oe geeringhen zyñ fonder dewelcke de Gverighept 

tighept euDe 
nostſaecke⸗ 
Uckneyt. 

men een Chjzifteliche Politie behoort te regeeren / 
daer vpt en heeft niemant een langhe diſputatie / 
Welck de beſte aert der Wetten zy/ te verwach 
ten : want dit foude te vergheefs langh worden / 
ende het en gaet de teghenwoordige plaetfe erde 
handelinghen niet aen: maer ich fal alleenlick 
met korte woorden / ende ghelijck voorby gaen” 
De / te kermen gheven/ met nat Wetten fp mach 
Godt falighlick Loo? Godt gebruycken / ende onz 
Der De menfchen behoorlick gheregeerdt worden · 
Ende dit ſelve hadde ick oock gantſchelick liever 

— verſwegen / waer ’t dat ick niet en verſtonde / dat 
ga dat dex Hele hier in ſoꝛghelick dwalen. Tant daer zón 
gbenee —* ſommighe dic mepnen datde Burgherlicke re⸗ 
Bbsoaen 1s/ geerinahe ongheſchicht ig / die Woſis Wetten 
toclekeache Aleen plaetſe en gheeft /· maer doo? ghemeyne 
ter latende Petten det Heydenen gheregeert wordt. Hoe 
—— ſorghelick ende beroerlick dit ghevoelen zy / dat 
nemen de moghen andere bedencken / bet falmp genoegh 
Detten der zpn be wefen te hebben/ dat het valſch eñ dwaes 
Repdenen. fg, Maer mp moeten De ghewoonlicke deelinge 

beljouden / Maer door de Wet Godts door Mo⸗ 
fen ghegeven / gedeelt wort in zeden / cere monien / 
ende oordeelen: ende wy moeten een veghelick 
Deel aenmercken / op dat wp weten wat daer 

PD et onders Yan ons aengaet ofte niet · Maer hierentuffchen 
re ore En zp niemant met defe ſwarigheyt beladen : dat 
Bos: smoren dock De oordeelen ende ceremonien de zeden den: 
gegeven 15/ gaen. Want de oude Teeraers die defe deelinghe 
— be gheleerdt hebben / Goe mel fp mel wiſten dat de 
—— tete twee laetſte deelen / te weten / De ceremonien ende 
mouten/enve oordeelen / oack De zeden aengaen / ſoo en hebben 
perskespeen. ſuſe nochtans onder de Wetten der zeden niet 

Willen noemen/om Dat fp moghen verandert enz 
de wech ghenomen worden fonder De Zeden te 
verkorten. Maer bet eerfte deet hebben fp ſon⸗ 
derlinghe ghenaemt Wetten der zeden / ſonder 
het welcke de Waerachtighe hepliahepdt der ze⸗ 
Den / ende De onberanderlicke Wpfe des behoor⸗ 
lichen levens / niet en kan ffaen. 

De ſomme 15 Soo fal ick dan van de Wet der zeden be⸗ 
ende bet ginnen / dewelke in twee Hooft⸗ ſtucken vervaet 
epnde ban Be zijnde (Waer Lan het een Godt met een ſuyver 
ing ber 30° gheloove ende Godtfalighept te dienen / erde het 

ander, de menſchen onghevepnfdelich lief te heb⸗ 
ben / enckelick ghebiet) is een waerachtige ende 
eeuwighe reghel der rechtveerdigheyt / ghegeven 
allen menſchen aller Eeuwen en Natien die haer 
leven willen na den Wille Godts ſchicken Want 
Dit is de eeuwighe ende onberanderlicke Wille 
Gode /dat hp Ban ons allen gedient worde / ende 
dat Wp malkanderen onderlinghe lief Gebben. 
De Ceremonien der Joden / waren een onders 
wüſmghe waer door Get den Heere belieft heeft 
ſyn bolck ghelyck in de kint hept te oeffenen/ tet 
dat de tijt Der bolhept quame / in welcken bp ſyn 
Wij hert foude te bollen der Werelt apenbaren/ 
ende de waerhept der dingẽ die Boe door figuren 
afghebeelt worden / volbzengen ende Loe? oogen 
fiellen. De Fechten ofte Wetten na deweſcke 
fp moeften oordeelen / leerden feechere regulen der 
gherechtigheydt ende rechtveerdigheyt / om daer 
Doo? in onnooſelheydt ende brede onder malkan⸗ 
deren teleben. Ende ghelijck de oeffeninghe der 

Der cere mo⸗ 
Wren. 

Gal 4. 4. 

er Kech⸗ 
ten. 

eexemonien Wel epghentlick De leere dee Godt: | d 
— — — — — — — — —— — — — — — — —— — — — ——— — — — 

Boeck. 
ſaligheyt aengingh (want fp hielt de Bemernte 
der Boden in de Beligie ende dienſt Godts) ſoo 
konde fp nochtans van de Godtſalighepdt felve 
Wel onderfchepden Wogden. Alſoo och de fore 
me ende wife Der rechten ende oogdeelen Moſis / 
hoe Wel fp enckelich diende om deſelve lief de / des 
Welcke door de eeuwighe Wet Godts gheboden 
Wordt /op het alderbefte te bewaren fo hadden fp 
nochtans wat berfchepden van het ghebodt der 
liefde. Daerom ghelick de teremonien heben 't Beflupt/ 
konnen fonder fchade Der Gobtfalighepdt wech wg Arrenen 
ghenomen Worden :alfoo konnen ooch De EeU- voichen vype 
wighe gheboden erde Mercken Der liefde Wel v-pt gegeben 
blven / als defe ordeninghe Der rechter ende cops (7 a 
deelen Moſis wech ghenomen zijn. Jet dat Dit  peeraen 
waerachtigh is/ fo hebben voorwaer alle Heyde haer voo⸗ 
nen bzpbept om ſultke Wetten te maken / aſs ſp Detlick zn 
voorfien hen Hoorderlick te zijne : dewelche Bird ven 
nochtans maeten met den eeuwighen reghel der spevurignen 
liefde ghemeten moden / op dat fp in De forme regel der het: 
alleenlick verfchepden/maer in den gront ende in oo 
betepndecenszijn. Want de Barbarifcheenr 
de onredelicke Wetten / ghelnck die Waren die 
gheboden de Dieven te eeren/ ende onordentlicke 
bpflapingthe toelieten / erde andere Die noch beel 
ſchadelycher ende ongheſchickter zón / er achite 
ick boor abeene Wetten : Want (p zíjn vree mde 
niet alleenljch ban alte vechtbeerdighepdt/ maer 
oock ban alle menfchelijchhepdt ende vriende⸗ 
ljchhepdt. 
16 Dit fal Klaer worden is't dat wy in alle maerom 
Wetten deſe twee dinghen ghelyck het betaemt / moet gochin 
aenmercken / te weten, de ordeninghe der Wet / pre! 
ende de gberechtiahepdt/op de: Welcker reden: De gaen de ojee 
o2deninghe felve ghefondeert is. He gherechtig⸗ vecprigbepot 
heydt is onder alle volcken alleenlick een om dat — in⸗ 
fp natuerlick ig: ende daerom moet aller volc- in var 
ken Wetten deſelve gherechtighepdt voorghe⸗ D'eerne onz 
felt zn / na den aert Derfake, De ordeninghen vewegelick 
der Wetten dewite fp fommigte circomftantien moer ZEN. 
ende gheleghentheden hebben / aen De welcke ft orander kart 
eenfdeels hangen / foo moghen fp wel verfcheps verandernt 
den sijn / foo verre (p alle tor Defelve gijerechhtig= Bride, 
heyt ſtrethen. Pu dewijte DeWet Bode deweic⸗ ger fakene 
Ke wp de Wet Ber zeden noemen / niet anders en 
is dan een ghetuygheniſſe der Wet der nature 
ende Dier confcientie De welcke Bodt in der men⸗ 
fchen berte ghedruckt heeft/ foo is het ſeecker dat 
de gantfche gherechtigheydt Daer van Wp nu 
fpeeken/ in De Wet Der zeden beſchreven is Daer⸗ 
om moet ſy ook alleen De regel merck ende epnde 
aller Wetten zijn. Alle de Wetten Die na deſen vez 
gel gemaekt / na dit epnde gevoegt / ende met deſe 
pale geeyndigt zijn / die en hebben wy niet te ver ⸗ grod. 
wozpen/of fp ſchoon ban de WetMoſis ofte oox 
van malkanderen verſcheyden zyn. De Wet — wordt 
Godts verbiet te ſtelen. at ſtraffe teghen de eremperend 
Diefte geftelt mas in de Joden Politie/Dat mach berktaerdts 
men fien in het tweede boek Moſis.Andere bol: gheuomen 
ken feer oude Wetten / hebben de dief e met dob⸗ reren e 
bel vergheldinghe abeftraft : andere Wetten die gen de zt 
daer na ghevolghdt zhn/ hebben onderfchepdt ben / versche 
ghemaeckt tuffchen openbare ende Gepmelicke Jer Ld, 
diefte) fommigbe zijn ghekomen tot verbannin⸗ ende psi, 
ghe / ſommighe tot gheeffelinge/ten laetften ſom⸗ ſpeelders. 
mighe tot doodinghe. De Wet Godts verbiet Dour: 10, 
valſche ghetuygeniſſe tegeven. Ende valfche 
ghetupgheniſſe werdt onder de Jooden ghe⸗ 
ffraft met deſelve ffraffe die de beſchuldigh⸗ 
de foude ghehadt hebben / hadde hp metter 
waerheydt overtuyght gheweeſt: in ſommi⸗ 
ghe plaetſen wordt fp alleenlick met groote 
ſchande gheſtraft / in ſommighe plaetſen met 
e galghe. De Wet Godts verbiedt te doo⸗ 

Bbb den. 

Fol.283. 
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Cap. 19. 
den· Ende doodtflagh wordt alomme bp alle 
Wetten met de doodt gewroken / noehtans ap 
berfchepden wyſe. De Wet Godts verbiet 
overfpel te bedryven · De overfpeelderg worden 
tereender plactfen ffrengelick / ende ter. ander 

ze gerech: plaetfen fachtclick gheſtraft: 
aen wp hoe fp in ſulcke verfchepdendept / alie tat 
den volcke vas het felle eynde flrecken. Mant fp ftellen alie gez ganze booft lyck ſtraffe teghen de beofe werchendie door de 
— ———— — et — nge zijn : te weten 
der ſtraffen teghen dootſflagen / dieften / oberſpelen/ val: 
is —— ſche getupgeniffen: maer in de wyſe der ſtraf⸗ 
Den, fe en komen (p niet ober een. Ende het en is oock 

niet noodigh noch nut. Sommige landen fau 
den terftont doo? topen ende moorden verdor⸗ 
ben worden / waer dat fp niet met grouwelicke 
exempelen de doot {lagen en ſtraften. Sommi⸗ 
ge eeuwen is het vaodig de ffraffen te verſwa⸗ 

ater reu. ft dar daer eenige beroerte gekomen is / 
ghe van de het quaet dat der upt pleeght.te Komen, moet: 
Aaſtellinse / men met nieuwe mandaten beteren. Ten tijde na de ghele⸗ 

reden waert darmen niet ſtrenghelicker toe en faghe. 
Der perſoo⸗ A dieren tijt / ofte irt peftilentie-/.fauden alle 
— dingen vergaen / waert datmen niet meerder 

ſtrengigheyt en gebzuyckte. D'een bolck is ſeer 
der tot een fepl genegen / ten zp dat het ſtrenge⸗ 
lick gedwangen Wade. Iſt dat pemant ge-ere 
gert wort fn deſe verſcheydenheyt der Wetten / 
Damelche tot de onderhoudinge dêr Wet Gods 
feer bequaem is / fal die niet fchinen quaet willig 

De gerech: 

Hoe at die 
Politiſche 
Der Mofis 
alſnoch ee⸗ 
misbfing 
Duert / ende 
Boe fp te nie: 
Ee gedaen is. 

dat ſommige eagen dat der Wet Gods die door 
Moſen gegeven is / groote fmaethept aengedaen 

nieuwe meer verheven ende gebruyckt worden / 
dat is ſeer pdel: want andere wetten en woͤrden 
niet bogen de Wet Moſis verheven / als ſy meer 
aengenomen ende ghepzefen Worden / niet door 
enckel vergelijchinge / maer dao? de gheleghent⸗ 
bepdt ende Conditie des tjts / plaetfe ende volcx: 
(pen wordt ooch niet afghelept / Deijle fp ons 
neopt gegeven enig. Want de Heer en heeftſe 
Doo? de hant Moſis niet gegeven am onder alle 
Volken verhondight tc worden / ende alamme 
plaetfe te hebben : maer dewijle hp het Jodiſche 
bolck onder fijn trouwe beſcherminghe ende bez 
waringe aengenomen hadde) Geeft hp oock; wil⸗ 
len ſonderlick haer Metgever zijn /. ende Geeft 
(gelijck het eenen wijfen ADetgever betaemt) in 
De Wetten ſonderlicke achte gehadt op het booze 
deel ende nut dies pd t fien b f — 
17 Nu moeten wy Hoost fien het ghene da 

Saer wy ter laetſter plaetfe geftelt hadden/ te meten / 
bpfonnere Dat voordeel einde nut Get gheſelſchap der. Chri⸗ 
gandamabe grenen heeft upt Be Wetten / oordeelen ende Obe⸗ 
EE riafieden.IPier aen hangt oock een ander vrage / 
winge / aen⸗ te weten / wat eere De gemepne man der verig⸗ 
{ende het hept ſchuldigh is / ende hoe verre fp haer moeten 
Beer van eljoozfaem zijn. Dele mepnen dat bet ampt det 
be fomma m Overighept te vergeefs ig onder de Chziftenen / 
ree boolt: te weten / om dat het Gen niet geoorlooft en is 
hracnig De hulpe der Oberiglepe te foechen / dewhle hen 
tet eeviteis Verboden ig te wreken / ende te rechte te gaen, 
paubet ode Maer dewyyle Paulus klaerlick hier teghen bez 
hee ES fao tupabt/ * dat de Overigfept is cen diener fe 
beelvenge: Gods tat onfe nut / foo verſtaen wy daer upt 
mennen man Dat fp alfao ban odt verordent is / om dat wp 2boor haer hulpe (ouden teghen der baafer men: 
BOM ets (een onghelijch in bede ende rufte leben, qd 

dat fp ons te vergheefs tot hulpe ende befcher- 
minge ghegeben is / ten zp Gat ong gheaozleoft 
ig ſulckt weldaet te gebruycken / foo ig het open: 
baer ghenoegh / Dat Lp oock mogten fonder 

Nochtans fien : 

Des krijnhs fouden alie goede zeden vergaen | b 

te zne / ende het gemeyn nut te benijden;? Want | h 

wort / daer Die geen plaetſe en vint ende andere | d 

ft | fchuldinghe 

Van de uytwendighe middelen der ſali gheyt, 
gedloofhept haer 
op beroepen. 

leyp menſchen 

hulpe ſoecken / ende ons daer 
Mact bier moet ich met Weeder⸗ 

handelen. Want daer zjn fommir, Ber Ober: ghe menſchen die ſoo grooten ft hebben om te —— 9 dinghen / plepten erde rechten / dat ſy nimmer⸗ ——— meer rufte en hebben ten ð dat fp tegen andere fiabt shoe in bet recht ſtaen: Ende fp gaen in het recht met Cit te bedie⸗ „grooten bitteren haet / met uptfinnighe begeers E'de vue ‚te om wrake ende hinder te daen/ ende met ons turre / une ‚ Berfoenlicke bertnechighept / tot verdervinghe die de miſda⸗ haers tegenftrijderg. nde hierentufichen be: — —— ‚decken fp ſulcke boofbept door eenen ſchyn des neiick oe rechtes / op dat 3p niet en fchinen pet onrechts menfchen/ tedoen. ¶ Maer al ig het geoozlooft den bzoeder Lie met Dao het rech tte Dmingten / daerom en ig niet —— terſtont geoorlooft hem te haten {noch (in hin⸗ gepe tijoen, der ende fchade te foechen / noch ongenadiglick te berbolgen. 
18 oo ſullen dan de ſulcke weten / dat de rech⸗ ten goet ende behoornch 
brunckt worden. Sp 

Ende Kost 
ziyn / alg zy vecht ghe⸗ aenemeren 

worden recht gebzupeht wat Lao: cen epde ban den epfcher ende verweerer / als de —— verweerer gedaeght zijnde/ten gheſetten daeghe moer / daer 
berfchijnt / ende met ſuche onfchult alg Gp heeft na boe alfuls fijn fake befchermt fonder bitterhept / begeeren: Ul be alleentick het fijne met recht te befchermen: er, bieken. ende alsde epſcher onrechtveerdiahtick in fn lichaem ofte in fijn goet berdzucht zijnde / hem 
ſelven onder De trouwe ende Gulpe der Overig⸗ 
heyt geeft/ fijn hiaghte doet / endeepfcht wat 
recht is: maer fonder eenighe begheerte om te inderen ofte weeken / ſonder bitterhept / ofte 
haet /ofte twiſt gierigheyt: maer liever berept 3hnde fijn recht te berlaten{ende alte dinch te lj: 
en/ dan een bpantiich berte tegbhen ſhnen tes ghenſtryder te draghen. Maer als fp met quaetwillighept / haetende nijdt bevanghen / ende met tooanighept ontftehen 5tjn/ende Weake foechen : ofte in’thozte doo⸗ vprigheyt des te⸗ 

genſtryders alſoo ontfteechen zijn / dat zp pet ban de liefde verkozten : foo en hande gantfche handelinghe oock eender ſeer rechtueerdi gher fake niet Godlick zijn. ant alle Ehziftenen 
moeten dit een-mael Weten / dat nimiermeer 
gheen ſake / hoe rechtveerdigh fp oock zp) van pez 
mant kan rechtveerdighlick gehandeit worden / ten zp dat hp tot ſynen tegenftrijder fulche goet⸗ 
willighept deaeght / gelijck hp ſoude / waert dat 
de (ake Daer in fp oneens zijn / ge-epndiaht ende 
geflicht mare. ABogelick fal jemant feagen/_ 
dat met fulcke matigfepdt niemandt boo, het 
recht en komt : maer foude een groot onder 
weſen Dat fp ín pemant gebonden Wozde. Tek 
bekenne dat voorwaer / Dat de ghemaonten dez 
ſes tits full zyn datmen geen menfclien en bint 
Die alfoo te rechte gaen: nochtans en laet de fase 
felve niet gaet te zijne als fp doo? gheen tae-val- 
lende booſheyt ontrepnight en wordt. Ende alg 
wp hoogen Dat de hulpe der overighept een goe 
de gave Gods ig / ſoo moeten up dies te neerz 
ſtighlicker toe fien dat fp dooz onfe fepl niet onte 
repnight en wort. 
19 De geene die alle handelingen Die voor het maerna vecht gheſchien / gantfchelick verdoemen / Die Worben be moeten berffaen Dat (pp Daer mede oack de heplis 5, Ì pee) 
ge opdeninge Gods verworpen / ende een gabe tept / die arte ban de gheñe Die Den repnen connen repn Zijn : gerichts fa: X ten 3p Dat fp mogbelick willen Paulunt met —— 
booſheyt befeisurdiafen dewelche de valſche bez imosven. 

/ Die fijne bpanden hem op-ghelept *xcror. zaex. 
hadden / ende oock haere liften ende boor: hendt ENDE 21.12, berklaert/ende van hem gewent beeft : Atem, ende z5 . 10. het privilegie der Faomfcher Stadt hem aenges 
trocken ende gebrunckt Loor den li a 

oe het 



Cap. 20. Het HI. 
doe het hem noodigh was / van den ongercehti: 
ghen Stadt · houder / tot des Reyſers Nicht ſtoel 

Tegenwor⸗ geappelleert heeft. Ber en firijt hier teghen niet / 
ine %dat de \wraefgierighept allen Chriſtenen verbo⸗ 
nen veroor Demis / dewelke wy ooch verre ban alter Chri⸗ 
denis atte ſtenen richtingen verdrijven, *MDant ift datmen 
wake. om eenighe Burgherlicke fahe te rechte ga/ men 
gE gaet den rechten weg niet / ten zp Dat meu met 
ziat.s.20. onſchadelicke cenvoudighept fijn falke den Rich⸗ 
Deut. 12.55. tere gele den gemepnen Befchermere/beveelt/ 
P ntwoort, fender cenighe begeerte van wederom quaet te 

TE bergelden:ofte ig ’t dat men enige ware lijf fake 
vervolght / wy willen Dat de Befchuldiger ſulck 
39 / dat Gp met aleen weaeckgierigheydt bean: 
ghen / noch door eenig ongelijchk dat hem gefchiet 
is / gheroerdt znde / tot den Kicht-fteel en kome, 
maer alleentik willende het voornemen des ſcha⸗ 
delilzen menſches verhinderen / op dat hp der gez 
mepner meltgaert nict hinderlick en zp. Als daer 
geen weraeckglierigh herte en is / ſo en Woet daer 
niet geſondight tegen Dat gebot door het welcke 

ih teng, Den Eljzifteren de wrake Berboden wort · Maer 
— “ pemant mochte ſeggen:* DeChꝛiſtenen en wor⸗ 
.SErahen⸗ Den nie: alleenlick verboden wrake te begheeren / 
woevinghe. maer hen wort ook geboden De hant des Heren te 
en debt verwachten / dewelcke belooft den verdachten 
beboten Ben Ende Benauden bp te ſtaen + ende dat die deſe hul⸗ 
Veere te _ pe ende weaecke Godts verraffchen / Die ban de 
verwachten· Operichept hulpe begeren voor hen ofte vaozan: 
niwoezor. dere Ickſegghe neen/ want men moet denez 

Ren dat de wrãecke ende beftherminge der Ove⸗ 
righept/niet en is cens menfthes/maer Godts / 

,Vom.i3.4. dewelcke (gheljck Paulus ſeyt) ons van Bodt 
doo? menſchen dienſt ghegheven wort. 

eghen 20 Wp en ſtriden oock níet teghen de woor⸗ 
us den Chaͤſti * mer dewelcke ho ons verbiedt het 
berbrer var guaet te wederſtaen:ende gebiet de rechter wan⸗ 
men deu he te bieden den qheenen Die ong aen de luch— 
gaave uier, ter wanghe gheſlaghen Geefttende ooch den 
fraen err, Mantel te laten den gheene die onfen rack neemt. 
* Mats-3o.f Chriſtus wil el daer De herten der fijner ſoo 
+ newest. wndt verſchriclien ban quaet te verghelden / dat 

fn leer fouden noch eenmacl fao veel onghe⸗ 
Ier lijden / dan begheeren Dat te verghelden : 
ban welche lydtſaemhept wyſe oock niet en wil⸗ 
len affepden. Want de Cheiſtenen moeten 
waerachtighlick zijn ghelyck cen volck dat ghe⸗ 
nraccht ende gheboren om verſmaedthept te dra⸗ e 

loopen: dewijle ſy nau konnen daer uyt komen gien / ende der boofhepdt / bedriegherie ende be” 
ſpottinghe der alderboofter menfchen onder” 
worpen is: ende niet alleenlicht dit / maer fp 
moeten alle fulck quaet ldtfamelick berdzaz 
ghen: dat ig / ſy moeten faa fachtmoediah zyn / 
Dat fj een enafjelijck lijdende / hen felven tat cen 
ander bereden / ín alle haer leven niet anders 
verwachtende dan ghedürighlyck het crupce: 
te Daalen. Bier en tüſſchen moeten fp dien goet 
doen van den welcken ſy onrecht lijden: ende Die 
zegenen dieſe Lerbloechen/ ende arbepden om het 
quact met goedt te overwinnen / het welche haer 
eenighe overwinninghe is. Aldus gefint zijnde 
en ſullen fp niet doghe am ooghe / tandt om tant 
ſoecken / ghelck de Pharifeen Gare Difcipulen 
leerden Wraeche begeeren: maer fullen (ghelyck 
up ban Cheiſto onderwefen worden (dat hen 
haer lichaem ghemurſeldt / ende Dat hen Get hare 
booſelick ontnomen wordt / alfoo lijden / dat ſy 

Ten koen fic onghelück foo haeſt als bet hen gheſchiedt 
prius is /ſullen ghewillighlick vergheben. Pachtang 
ſpreucke Wel En ſal deſe gerechticheyt ende matichept des her⸗ 
— gr ten hen niet verhinderen de lef de tot haer Bpanz 
Deore Gatpe den ongheſchendt behaudende / de hulpe der Obe 
al ebenmet righendt tat beſcherminghe Gaerder dinghen te 
gebzupeken. ghebzupekien/ofte om des ghemepnen nuts wil- 

De Chꝛiſte⸗ 

Re — 
* 

Fol. 284. Boeck, 
le te begherren dat cen verkeerdt ende ſchadelick 
menfche abeftraft worde / den welchen fp fien 
dat hp nieten kan anders Ban met der doodt ge⸗ 
betert Suopden. Want Auguſtinus (pt wel met 
der Waerhepet dat alle deſe gheboden Wier toe 
Dienen / opdat cen rechtveerdigh ende Godtſa⸗ 
ligh menſche berept 3p lijtfametick te berdzagen 
de baof hept Dier menſchen / dewelcke hp begeert 
Dat fp goedt orden / op dat het ghetal der goe: 
den menfchen meerder wordt / liever dan Dat bp 
foude met ghelcke booſ hept ooch hen ſelven tot 
der boofen ghetal gheven, Boven defen dat de 
fententie meer Dieren tot de inwendighe berep⸗ 
dinghe des herten / Dan tot het werck Dat in het 
openbaer gheſchiedt: op dat de ljtfaembept ende 
goetwilligheydt binnen ín Get verborghen dee 
herten behouden woke / ende dat in het open⸗ 
bare abefchie Dat up fien Hen nut te fue dien 
Wp behooren goet te gonnert. 
21 Dat men pleeghd hier teghen te beernghsen 4 — 
Dat Paulus gantfehelich verbiedt te rechte te pourus 
gaen / datis ooch leughen. * Men kan lichte: heeft in tge⸗ 
lich upt de wooden Pauli verſtaen ) % dat in de dee alle 
Ghemepnte der Cozintlen cen onmatighe ghe: ber, 15° 
Woonte was Lan teghen malkanderen te rich: £ anewoozer 
ten :foa dat het Euangelium Cheiſti / ende De berklarende 
gantſche leere dewelche fp beleden / Daer door peF serie, 
der laſteringhe ende verſmadinghe der booſer nis 
menſchen onderwozpen \vert. Dit ſtraft Pau *1-Lo2-5.e. 
lus ten eerften in hen / Dat fp dooz haer onma⸗ 
tigh richten ende plepten/ het Euangelium bp 
de @ngheloovighete fchande macchten. Ten 
anderen Dat ſy Broeders teghen Bzoeders/alfoa 
tegen malkanderen twiſtigh waren. Want fp eu 
verdroeghen niet alleenlick gheen onrechht / maer 
fochten oock malkanders goet ende fchabe. Sa 
ſtraft Paulus defe twiſtgierighendt / ende niet 
enckelick atderlep handelinge in het recht. Maer 
(fp ſegghen) hp betupghd gantfchelick dat het 
een ſwackheydt was / dat fp niet lieber ſchade en 
leden dan te rechte gingen om het hare te bes 
ſchermen: te weten/ dewhle fp fo lichtelick door 

Epift. 5. ad 
Marcellinum. 

allerlep ſchade beweeght worden / ende om (eer 
Blepne falen tot het Necht liepen / foo fept hy dat 
het een teecken is dat fp veel te licht om terghen / 
ende niet wel tat ltfaembept gheſchickt en wa⸗ 
ten, De Ehziftenen moeten voorwaer altijtg Det ampt 

í ti der Cheiſte⸗ liever ban haet recht Wijchen / dan tot Het recht dk À nfte 

(onder verſtoorder ban herte / ende hatigher tez bei — 
ghen haren Broeder te zijne. Maer alg pemant vlerturgijen. 
fret dat hp founder Der lief de ſchade ofte hinder te 
doen / han fu fake beſchermen / der welcker verz 
lies hem ſoude ſeer ſchadelick weſen / die mach 
dat doen ſonder pet teghen deſe leere Paulite 
ſondighen. Au't koate ghelyck wp int rer⸗ * 
ſte gheleerdt hebben) de lief De ſal eenen veghe⸗ 
licken ſeer goeden raedt gheven: ende alle De — 
handelinghen die ſonder de lief de aenghenomen zes —— 
worden / ofte boven De lief de gaen / Die achten nucr/ ban He 
Wp fonder twijfel onrechtveerdigh ende Bode: eerbiedinghe 
loog te zijne. —— — 
22- *Het eerſte dat de anderfaten haerder Ove⸗ ze eh si 
righeyt fchutdiah zyn dat je Daer ampt hooghe man den o- 
ende eer\meerdigh achten / Bekemiende dat het 18 Bred is 
ecn bevel ende jurif dictie van God gegebenende Ene éeriie- 
derOberichept on des ampts mille ai den Diez hek warter 
naren ende Atadt-houderen Sodts rere bieden. Perenishie 
Want men Bindt ſonmughe merifchen Die Boven Sr De ape 
Overigheden (eer ghehooꝛſaem zijn ende en ſou⸗ meene man 
den niek Willen dat daer gheene en waren / den Le baren 
welcken fponderdanigh moeften zn / Want 1 ——— 
weten Dat Get alſoo Der ghemepner Welvaert tick gevocten 
noodig ig ; maer —— ear van Dé Hebuen fat. 

ij verig⸗ 



“Cap. 19. 
Overighept fefve geen ander ghevoëten/-Ban Bat 

— 7 heter nootfacchelick quaet sp. · Moer Petrus 
AAE epfeht wat meer van ons Als hp gebie en — 

ning te ceren: ende Salonoꝛrt ate fp gebiet God 
ende den Koning te vzeefen.  Wantander dat 
Wog:dr Eeren, vervaet Petrus een aughebeynſt 
ende goet gevoelen van He Oberigheptrende als 

Rome 13, 5, Salomon dendtontua Lp Bod ftelt/fo bewiſt hy 
Dat hy val heyſige eer rerdieheyt ig. Ende Pau. 
Tug bereft oach de Oberigheydt ſeer / als hy fept 
dat Yup moeten ghehoorſaenr zjn / miet alleenlick 
am der toornighendt ende ſtraffen wille / maer 

„pock omde canfcientie. Daer mede hp bedunt 
_ datde Oiiderfaten niet en behoren alleenlik door 
De zeeft bier Princen ende Stadt-houderen be 
wietaht te oden om hen onderdanigh te zijne) 
gelijck die plegen den getwapenden vpanden hen 
ſelben te onderworpen die de doodt voor ooghen 
(ien : maer oock om dat de ghehoorſaemhent Die 
hem ghjefthiet/ Bode feloe bewefen wozt/dewwijle 
haer macht van Godt te. Ick en ſpreke niet van 
De menfchen ghetijck of dwaeſ hepdt/ofte ondeu⸗ 
Genthent/ofte wzeethept/ende zeden Die onghe 
chict ende vol booſheyts zn / door het momaen⸗ 

ſichte der eerweerdigheyt moeſten bedeckt / ende 
gelijck deugden gepreſen worden: maer ick ſegge 
Daf de orden ſelve eerbiedinge weerdig is / ſo dat 
wy alle de ghene Die ober ons gheſtelt worden / 
moeten in meerde houden / ende hen eere beij 
ſen om haerder Geer chappie wille, 

Dti be 23, Hier wpt volght oock cen ander / te weten/ 
boorfaem- dat fp alfo tot eerbiedinghe beweeght ziynde / hen 
Veydt bef: ok haer ghehoorſaem heydt Betonfen / als hare 

ſen. geboden te bolbzerngen) ofte ſchattingen te beta: 
fen / ofte eenighe germepne laften te dpagen Die tot 

de beveſen te doen. Pautus feptsEen pgeliek zp den 
„Jachten die in hoocheyt zyn gebhoozfaem: want 
(ao wieder Macht wederſtaet / die wederſtaet De 

Ei 3.ẽ. Rdeunge Godts. Atem:Permaentfe dat fp den | 
Sberigheden ende Machten onderdanigh zijn) | 
dat fp ben Overigheden ahchoozfaem / ende tot 

be Petr. 13 alle gacbe werken berept zjn. Ende Petrus fopt: 
„Deterl5 MDeeft aller menſchelicker creature (ofte eer / ghe⸗ ab 

lijck ick het —— aller menſthelicker orde⸗ 
ninge) onderdantgh/om des Beeren wille het zp 

ef ‚den Koning als dert Opperſten ofte den Stadt- 

houderen die door hem gheſonden worden / tot 

En weake ende ſtraffe der Quaet Doenderen/ende tot 
„Eide vat lof det gener Die goet doen. · Ende op datde on- 
bervalfepe Derfaten betupgen dat fp de onderdaniahept niet | 
gbefintbepbt en veynſen / maer ongeveynſ delick ende ban her⸗ 

des heeten. ten onderdanigh zhn/ foo gebtet * Paulus oock 
„Cim: ze poep de fatighepdt ende voorſpoet der Oberighe⸗ 
Det welba⸗ Den fe bidden. Ick vermane dat men bidde / ſme⸗ 
ren ende den Ke 
Verttenede Hoo? Koninghen ende alle de gene 
Vept Bode * 
bebelende · vreedſaem leben leyd 

die in hoo 

mant Hem ſelben · Want dewile men niet en Can. 
der Overicheyt wederſtaen / ſonder ook niede Go⸗ 
De te weder ſtaen: of men ſchoon ſchynt te mogen | Gee 
ongeſtraft een ongewapende Over igheyt te ver⸗ 

Watelik te: ſmaden / i is nochtans Godt gewapent Die zijne | 

bende, ende Derarhiiers nieten fal ongheftraft laten. Poort | 
der, deſe ghehoorſaemhept vervate ick Len ma | hem ſtil Dzaz on 

gende: veen 
op2eer maec⸗ 
kende. 

tigheyt / in dewelke de gemepne man hem ſelven 
moet Gouden / te meten / dat fp niet ban (elfs in 
de regeevinghe en treden / noch lichtveerdighlick 
tot het ampt der Overiahepdt ra en breecken / 
noch gantſchelick pet de regeeringhe aengaende 
en beftaen. Is t dat in De gemepne oꝛdeninge pet 
wioet gebetert worden / daerom en fal de gemepne 

-gemepne befcherminge dienen / ofte enige andere | 

}. Bao2bidde ende dancke voor alte menſchen | 

Gepdt aliefteldt zjn / op dat Mp eert gheruſt ende 3 

gl én/met alfe Godtſaligheydt 
endeeerbaerhept. Ende hier ín en bedriege nie: |- 

Van de uytwendighe milldelen der faligheyt, 
man niet opꝛoerigh weſen / noch ſelve de handen 
Daer aen ſſaen / dewelcke hem behooren in deſen 
deele gheboden te zijne/ maer ſal het Dev kenniſſe 
der Overighept overgheven / dewelcke alleen hiet 
de Banden vep heeft. Belk mepne dat de gemepne zoch lichte 
man gheen dingh ax moet beftaen fonder bevel: — tot 
want als Gp ban den Siadt honder Bebel heeft onverpepae 
fo Geeft hj dan oock felwe autoritept. Want ger iabrekende. 
iijk men pleegt de Haetf-maunen des Princes te 
noemer fijne oozert ende ooghen / alfaa moghen 
‚De geene Die De Peince Doo fijn bevel ffcidt om 
fijn werch te volbrenghen / met rechte des Prin⸗ 
ten Ganden ghenoemt worden · 
24 Maer dewijle wp dus verre de Overig” Hoebel dat 
heydt beſchreven hebben / die waerachtighlick zu alte mene 
dat fp ghenaemdt wort te weten/een wader deg TO Eken 
lants (gelijk de Poete ſeyt) een Herder des valt /, 

| 

r 

een Bewaerder des vreeds cen Stad· houder der ze en goes 
rechtveer digheyt / ende eer Beſchermer Der ornio: Le —— 
ſelheyt: ſoo ſoude die te rechte upt ſimigh geacht venen re vez 
worden / Dien ſulcke heerſchaͤppie miet cu bez wr fen ſhai— 
haeghde. Maer dewyle men bp na in alle eeu⸗ PID, Sdu: 
wen erempelen heeft / dat fommigtie Printen in Berben Boes 
alle defe dingen in dewelcke fp betjoarden groote dre wen miet 
neerfiighepdt te doen onachtſaem zijnde / fonder en kan bis 
eenige ſorahvuldigheyt ín we luſt Leben: ſommi erk — oee 
ge haer epahen foechende / alle Fiechten/ Privi⸗ veaozor pk 
legien/ende oogdelen verkopen fonamige den ar: bewh cu aen 
men belcke al wat het heeft antroaven/ om daer hei Theane 
na in overdadighe gheſchencken te quiſten: ſom⸗ 
mige de hupſen roobende / maegden ende getrou⸗ 
De Drouwen ſchendende / ende de ontſchuldighe 
Doodende/enthel roverie bedaijden: Dat men Defe 

Kier wens 
Uer JS 

zijn/ de beer D. 
)artielicke 



Cap. 20. Ad 

fekere erenapelen, deſer falie gheaheven hebbe. 
Nochtans en hebben wy nier feet te axbenden 
om te bewyſen dat eenn Baas Conine is DE LO02? , Sol 34.30. 

ZEE 13-12 
Gitte 3.4 
Eſare ice Ge 
Deut 25.29: 

nicept Gods over Dat lant: want ick menae 
Dat niemant Daer teghen fal ſpreken. Hier mede 

en wort oock nietmeer gefept van oenen booſen 
Coninck / dan van eenen roover die pemants 
goet rooft: ofte ban eenen overſpeelder / Die pC 
mants bedde antrepnicht : afte BAN eenen moor⸗ 
der Die pemant ſoeckt het Icben te benemen : 
want de Scheiftuere telt alle duſdanighe onge” 
rieven onder de vervloechinghe Gods, Maer 
laet ans liever arbepoen am dar te bewijſen dat 
niet fao lichtelick en can Den menſchen in haer 

Het 1 11. Boeck. Fol. 285. 
ap Dat zy Mijne ſchilderſen / koockſters ende back⸗ 

ſters zijn. ſal uwe ackers ende beſte wynber⸗ 
gen ende oin foergen nemen / ende fijnen dienſt⸗ 
knechten geven. Hy ſal uwe gefapde ende Wijn” 
berghen vertienden / ende fijnen ſtamerlingen 
ende dienſtknechten gheven Bp faluwe dienſt⸗ 
Rechten / ende Dienftmaegiden / ende ezels nez 
men / ende in fijn werck felter ) jac Ip ſal oock 
thiende van uwe kudden nemen / ende ghy fult 
(re dienſtknechten wefen. Boorwaer /de Ko⸗ 

| ningen en fouden dat niet met rechte doen / die 
door de wet tot alle matighept ende gherechtig⸗ 

| hepdt onberwefen Waren + maer dit Wert een 
| recht over het bolck genaemt / den welcken het 

herte in alien: te Weten / Dat in eenen booſen moefte onderdanigh enpe gehooorſaem zijn / ende 
ende aller eere ou\eerdigen menſche / ſoo verre niet en moefte meder-ftaen & gelijck of Samuel 
hp de Overfte is / Die ustuemende cit Godliche | gefept hadde: Be begheerlickheyt der Hanin 
lacht zp / de welche God den dienaren finder 
rechtverdicheyt ende ſyns oordeels ghegheven 
beeft / ende dat daerom de onderſaten Gem mees 
ten în ſulcke eereende weerde Gouden / ſoo veel 
de gemepue ghehoorſaemheyt acugact / gelijck 
fp eenen feer gacden ende deughtſamen Roninck 
faude houden fao hp hen gegeven Ware. 

Op vaten 26 _Ceneerften wilde ich dat de Kefers neer⸗ 
an ſulcks 

Raid aenne⸗ 
word 
—— wort / te weten / Gods pooꝛrſieninge ende ſon⸗ 

upt der deruck werck in De uptdeelinge Der WHoninckrijc 
RE fen, ende in ſtellinghe Der Koninghen die Gp uil 
7 Dat uiet inſtellen. * Ende bp Daniele verandert de 
ſonder Gods Were de tijden/en de beranderinge der tden / hp 
boenen opt Coningen af / ende richt Honingen ap. 
fouertinghe Item / Op dar de menſchen bekenneu dat de 
werckingve Alderhooghſte is machtigh in het Leche der 
gd —— menſchen / ſoo ſal hy het gheven wien Gp Wil. 
hooren Duſdanighe ſententien zijn wel alomme vele in 
“Danecezie De Schriftuere / maer fonderlinghe in de Pro⸗ 
eude 37. _ phetie Danieli. Woedanigheen Koninck Far 

bucadnezar was / die Gerufalem overwan / te 
Weten / cen feer ſtrenghe ende maghtigh over? 
winner ende verwoeſter anderer Boninghen 
Nochtans ſeyt de Heere bp Ezechielem / Dat hy 
em het Eapprifche Landt gegeven heeft / 3002 
den Dienft Die hp hem ghedaen Gadde / dat lant 
verwoeſtende. Ende Daniel fepde / tot hem : 
Bhp Aonincek zit cen Koninck der Koningen / 
ien de Godt deg Hemels cen machtigh / ende 
ſterck / ende eerlick Koninckricke gegeven 
beeft : u ſegghe ich heeft hp ghegheven alle 
de landen Daer Der menschen kinderen woo⸗ 
nen / en de wilde beeften /ende de voghelen Her 
lucht. Hy heeftfe in uwe hant ghegheven / ende 
beeft u daer voor heerſchapppe gegeven. We⸗ 

Dan.5.18. Derom tot ſynen ſone Belfafer/ God de alder⸗ 
hooghſte heeft uwen wader Nebucadnezar cen 
rijcke / ende hooghent / ende eere/ ende eexlickheyt 
gegeven: ende omde hooghent Die hp hem gez 
geven hadde / beefden ende vreeſden alle volc⸗ 
ken /-geflachten ende natien voor ziju aeuſchou⸗ 

Dat daer Wen. Als wp hooren dat hy is van Godt tot 
ee Sd eenen Koninck geſtelt / foo maeten wy each dat 
greantgen: Hemelſche bevel van den Loninck te ceren ende 
Dattup gaer Dreefen/ gedencken : ende alſoo en ſullen wy niet 
fouden zin twyfelen oock den alderbooſten tpzan in ſulcke 
sthosfaam. gere tehouden / ald De Heere hem ghe weerdight 
Samar heeft te geen. Doe Samuel den volche Afraels 

verkondighde wat Get farde van fijne Koningen 
Dat bet Ipden/ ſeyde hy aldus : Dit ſal het vecht des Ro⸗ 
rees nincx weſen die over u fal regneeren: Bp fat. uwe 

Samuel, foonentothem nemen / ehdeaen ſynen waghen 
ftellen / op dat fp fijne vaders zn / ende ap dat zn: 
fan lant ploegen ende ſynen dogſt maepen / ende 
wapenen (meden. Hy fal nwe dochteren nemen / 

Ezech.29. 19 

Dar 2-37 

‚27 ®acrigeenfeer fchaon ende uptnemende : 
| Plaetfe bp Jeremiam / de welche hoewel ſy lanck Leta more 

| gen fal tot fulche foute vepljept komen / de welc⸗ 
| ke ghy nief en (ult moghen verhinderen / maer 
alleentich de geboden antfanaben ende ghehoor⸗ 
facm zijn. 

Dt Heres 

is / nochtans mp niet en fal berdzieten Gier te 15 IDanr racts au⸗ 
verhalen / om Dat fp deſe gantſche handelinghe moore: enz 

ſtighlick aenmerckten / Get geene dat niet ſander ſeer apentlick verklaert Ick hebbe de gerde ge⸗ Der butorae 
ooꝛſake ſoo dickmael in de Schriftuere verhaelt maeckt ende de menſchen ſeyt de Heere) ende De gehoorſaem⸗ 

Ee ee be heoe= 

dieren Die op der agerde zyn / door mijn Groote Riot — 
kracht / ende daor mijnen uptgereckten arms + Herve. 27.50 
ende ick geveſe Den genen Die mp in mijne oogen 
behaeght. Soo hebbe ick dan nu alle deſe landen 
geabeven in de Ganden Nebucadnezar mijns 
dienſtknechts /ende alle balchen ende grootela- 
ninghen fullen hem dienen / tat datde tht ſyns 
lants falkomen. Ende het fal gefchien/ dat ick 
dat volck ende Dat rycke Dat den Leaninek Lan 
Babplonien niet en fal Dienen/ fal verſoetzen met 
den ſweerde / honger / ende peftelentie. Wagram 
Dient den Koninck ban Bapplanien / ende ghy 
fultleven. Hier fien — wat greater alc: 
hoorſgemhent de Heere dien weeeden ende bere 
ſchrickelicken tpzan wilde ge-eert hebben/ erde 
dat om geen ander oorfafe / dan om dat hp het 
riche befit. Welcke befittinge beweeg dat Gn 
doa Gods opdeninghe was op den Honinchlie 
ken th2oon- geffelt / ende tat de Konincklicke 
Majeſteyt verheven / de welcke het niet geoor⸗ 
loften was te wederſtaen · Iſt dat wy altjte 
voor oogen hebben / dat door De ſelve aꝛdenn⸗ 
ghe / door de welche De autazitept Der Honingen 
verordentis / oock de boofe Heninahen inghe⸗ 
ſtelt worden: foo en fullen die opzoeriahe gher DPS DIE 
dachtert nimmermeer ons ín den fin kamen / te derune zen 
weten / datmen den Koninck behoort nae fijn Lrachten 
berdienfte te handelen : ende dattet niet vecht en ZIDAM 
is / dat wp ous (ouden Dien oudermorpen / Die maer mede 
hem felven niet en draeght gelyck het ceren Lig betoont wort 
ninch betaemt. y Harding 
28% Bet ware te vergheef Dat pemant fepde meer -vcrws- 
dat: dit. gebodt is (onderlinge den Gfrackten te bore arte 
abegeben; Want men moet aenmereken op ze drkehjch 

Tegenwor⸗ 

Wat veder de Heere dat fondeert. Dek hehhe LEE Paumen 
(fenton)IPabncadnezar het rictie geaGovens wrewont en. 
Daerom dient hem / ende abp fuit chen, Soo He geeben 
Wien dan Het rycke ghiegeven is / Dien marien PoDE/ mast 
fander tabel Dienen. Ende faa wanneer Deddeee aen. 
re Pemant tot Ronincklycke hooghent verheft / Herer. 
faa betupght bp ons daer mede ſynen wille) Dat 
Gril dat die regueere· Mant hier van zju ge, Dele ant: 
mepne getungeniger der Scheifuere: gfeinch Poor most 
tam de ongerechtigheyt desdants zijn daer vele mer eline 
Peincen Item/* Hn beneamt den Honingen de geturacngt. 
onderdanigtept / eũ verheftſe Wederom tot mo⸗ TE 288 
genthept. Ale top dit behennen do en gebzeecht + ACP 1-1 

Bbob ij ans 



Cap. 20. 
Ons niet Ban dat Wp den Overften dienen/ ende 
leven. Daer ig by den O2 ophete Feremiam ook 
een ander gebodt des Heeren / Waer mede hj fijn 
bolck gebier de vrede der Stadt Babplon te foe: 
len / tot de welche ſp ghevanghen ghebraght 
waren: ende Bod voor haer te bidden: om dat 
ſy in Dier fladt-vrede/ ſouden aack vrede Gebben. 
Diet ben Iſraeliten die van alle haer goet bez 
rooft / upt hare hupfen geftooren / upt haer lant 
gedreven / ende tot ellendige dienſtbaerheyt qhe: 
bzagt varen / wort geboden voor de welvaert 
haers over\uinners te bidden : niet gelijck ang 
gheboden wort te bidder voor de geene die ong 
berbolgen & maer Dat fijn Lijche in rufte ende 
welvaert bewaert zy / op Dat zy oock voorſpoe⸗ 
diglick daer onder leven. Alſoo David nu door 
Gods oꝛrdeninghe tot eenen Koninch verkoren/ 
ende met fijn heyl ge olpe geſalft zijnde / hoewel 
hp buvten fijn verdienſte weeedelick van Saul 
bervolght wert / foa heeft hp nochtans het leven 
fjng vervolghers heyligh gheacht/ om dat de 
Deere hem tot de eere des Ljer geheylight had: 

1Sam.24.7. De. Het 3m verre van mp (fept ho ) dat ick voor 
wie den Weer foude mijnen Veere den gefalfden des 

Meeren dit doen / Dat ick mijn hant ſoude aen 
hem flaen / want hy ie de gefalfde des Heeren. 
Flem: Mijn ziele heeft u geſpaert / cude ich heb⸗ 
begefept: Icken fal mn hant niet flacen aen 
mijnen Heere / want hy is de geſalf de des Wee: 
ren. Item:Wie ſal fn hant ſlaen aen den geſalf⸗ 
den des Heeren / ende ontſchuldigh weſen? De 
Deere leeft / ten zp dat de Deere hem ſlaet / ofte 
fijn dach kome dat hy ſterve / ofte inden krygh 
omkome: foo zy het verre van mp dat ick mún 
hant foude ſſaen aen Den gefalfden des Meeren. 
29 Sulche eerbiedinghe ende gheſintheyt zjn 
wy allen onfen Overſten ſchuldig / hoedanigh fp 
oock zjn. D'welcke ich daerom dickmael ver⸗ 
hale / op dat wy leeren Dat wy niet en moeten 
onderſoecken hoedanigh de menfchen zijn / maer 
dat het ons ghenoegh zp / dat fp door den wille 
des Beeren dien perfoon Dragen / den welcken 
hp een onverwozpeliche Majeſteyt ghegheven 
ende ingedruckt heeft. Maer jemant mochte 
feagen: De Oberfte zón ooch wederom Gaer 
amptden onderfaten fchuldigj. Dit hebbe ick 

Wederleg⸗ nu beleden. Maer ift dat jemant daer upt bez 
Stuge ban (lupt datmen alleenlick den rechtveerdighen 
————— Overften gehoorſaemhept ſchuldig is / die arqu⸗ 

Epheften. mentcert dwaſelick. Want de mannen zijn ha⸗ 
ren \uijben/ende De ouders haren kinderen hulpe 
ende beſcherminge ſchuldigh. Maer of de mans 
nen ende de ouders niet en doen dat fp ſchuldich 
zjn / of de ouders den welcken Paulus verbiet 
bare kinderen tot toornighept te tecgen/ fao hart 
ende ongefchichteliek zijn tegen hare kinderen / 
Dat ffe door haer epgenfinnighent feet vermoe⸗ 
jen: ende of de mamen fchandelick handelen 
met (hare Wijven / de welche ſy behooren lief te 
hebben/ende gelyck weecke vaetkens te ſparen / 
ſullen daerom de kinderen den ouderen / ende De 
ijden Gare mannen niet gehoorſaem 5u? Jae 
fi» fijn oock den booſen ende ongthefchichten ons 
derworpen. Ende dewyle wy niet en behooren 
te genmerchen hae een ander ons Doet Suat hp 
fchuldiah is / maer moet allcenlick gedachtigh 
Iyn / ende voor ooghen houden Wat hp ſelbe 
behoort te boen: ſod meet Dit hier boormemee 
lich plactfe hebben bp de gene die onder cens 

Be ecefte gee anders macht geftelt zijn. Daerom iftdat wy 
dachte. bam eenen hacden Prince weeedelick ghequeit 

worden / it Dat op van eenen gierigen Prince 
onmatighlick geſchat worden / ifE Dat Wp Lan 
eenen onachtſamen Pzince verlaten worden / 

Dere,29.7. 

Ende met 
Bet exempel 

abids. 

Met wat 
gedathten 
die haer on⸗ 
berduldig⸗ 
hept fulten 
betemmen / 
welcke onder 
den tpran⸗ 
wen leben. 

Evlefss.z6. 

z,Det. 3.7. 

Van de uytwendighe middelen der faligheyt, 
ofte iſt dat wy ban eenen godlogfen Prince om 
der Godſalighept wille verdruckt Werden / fra 
laet ong ten eerften onfer zonden gedachtigh 
Worden / dewelcke fander twijfel door fulcke 
geeffelen des Beeren gecaftit worden. Wier upt Bau o.-. 
fal een ootmoedigheyt komen, dewelcke onfe 
onlijdtſaemheyt ſal dwinghen. Daer nae laet Der zie 
ong gedencken dat het ons niet tee en komt fun edt 
quaet te beteren : maer Dat wo uiet anders en 
konnen doen dan De hulpe Des Weeren agemoe— 
pen / in wiens hant de Garten der Loninaen / en 
de beranderinge der rjcken zn. Wp is de Bod —— Le 
Die in De ber gaderinge Der goden fat ſtaen erde =O 
midden onder hen De goden oo delen:boor iens …… he 
aenfchijn alie Lioningen ſuſſen neder ballen erde gras. 2. 
beben/ende ooch alte Aichters der werelt Die ſij⸗ 
nen Chꝛriſtum niet gehuft en hebben / die onrecht⸗ 
veerdige wetten geſchreven hebben / om den ave 
men ín ’t recht te verdruckenende der ſaecke der 
fwachen ghewelt te doen: om weduwen ende 
weefen te berooven. 
30 Ende hier wort fn wonderlicke gactfent/, De. ghe⸗ 
ende macht/ ende boozfieninge openbaer: Mant Zen rat 
ſomtits verweckt Gp ſommige npt fijne dienste berhopen 
knechten opentlick / ende \uapentfe met fijn Les dat Boù de 
bel om een boofe heerfchapppe te ffraffen / ende — 
het volck Dat onrechtveerdighlick verdruckt is / oacr m voor 
upt fijn jammerlicke ellende te verloſſen: for: ſẽ (at, vie de 
tits ghebzupeht hp Daer toe de raſerne Der mene peters 
fchen/die pet anders in den fin hebben ende face” rannen * 
ken eert ander dinck te doen. * Alſoo teef In het te bedtwinz 
bolck Iſrael door Moſen upt de weeede tpaans Sche dat 
nie Pharaonis verlaft : door Othoniel upt het rep manner 
gewelt € hufan des Ronincx van Sprien / ende ven. 
Doop andere Koningen ofte Fichters upt andere ; EroD-3-7- 
Dienftbaerheden verloſt / ende tor bephept wer $ALdrie5e 
dergebzacht. Alſoo Geeft hj de hooveerdighept navorgeune 
Tpꝛi door de Egyptiſche / ende de hooghmoedig⸗ Capitiecen. 
heyt der Egyptiſchen door de Aſſpriſche: ende 
de wzeetheyt der Aſſpriſchen door de Chaldeen 
gheſtraft / ende de ſorgelooſe ſtouticheyt der ſtadt 
Babplon door Meden ende Perſen ghetemt / 
als Cprus nu de Meden overwonnen hadde / 
ende De ondanckbaerheyt der: oningen Buda 
ende Iſrael / ende de godlooſe wederſpannig⸗ 
heyt over fijne ſoo groote weldaden, heeft hy ſom⸗ 
tits dao? de Aſſpriſche / ende famtiits doo? de 
Babplonifelhe gedwongen ende geftraft « hoe⸗ 
wel niet alap gelycke wyſe · Want dewijle de 
eerfte Maren van Bod behoorlick geroepen om 
fulcx te doen / fag en hebben fp tegen De honin⸗ 
ghen krigh voerende / De Majeſteyt Hie Doo: 
Gods o2deninge den ſtoningen gegeven as / 
níet te niete ghemaeckt: maer dewile fr van 
God gewagent waren / fao hebben fn de min⸗ 
der macht met een grooter gedwongen / even 
gelijck De Woningen moghen Gare Stadthou: 

‘ders firaffen. Maer d' andere hoewel fp door 
Gods hant geſchickt worden Maer toe het hem 
beliefde / ende onwetende fijn werck volbragh⸗ 
ten/ foo en hadden fp nochtans niet anders dau 
booſheyt in den ſin · 
35WMaer hoe der menſchen Mercken gheacht —, gem-en- 
worden / foo heeft nochtans de Heere niet te min maar vate ute 
fijn merch daer daa? volbraght / de bloetgierighe 9155 varen 
fcepteren Der Gaoveerdiger Koningen bzchen- „rn 
be / ende onberdzageliche Geerfchapppen te niete ounerzarrgg 
makende, Laet de Peincen Dit hooren ende ver⸗ te weren, 
fchrichen. Nochtaus moeten wy hierentuſſchen 
ſeer neerſtighlick toeſien / dat Lup de authoriteyt 
ber Overigheden die Lol grooter eerweerdigheyt 
ig / ende van Bod dooꝛ ſeer ſtrenge geboden bez 
veſtight is / geenſius en verachten / noch Daer 
tegen en ſtrjden / alifk Dat De loon Diek 

ebben 



hebben / (eer onweerdigh 3ijn/ ende de felve door 
haer booſheyt ſoo vele in Gen is / ontrepnighen, 
Want al iſt dat de caſtydinge eender onghebon⸗ 
den weeeder heerſchappye / de wzake des Beeren 
ig: foo en moeten op niet terftont denchen/ dat 
fp ons ghjebodenis / den welcken anders geen 
bebel gedaen en is / dan Dat wp (ullen ghehoor⸗ 
faem zn ende Wden, Ick ſpreke altjts ban die 

Ende at menſchen die gheen Obericheyt en zijn. Want 
en Re ſos daer nu remghe minder Overheden gheſteit 
mindere zjn / am den Boafen luft der Roninghen te maz 
Operheden tighen ( abeljck boozr-tjden bp de Lacedemo⸗ 
gefiels DO ren fommighe ghenaemt Ephori / teghen de 
Beicker Koniiughen geftelt waren / ende de Fomepnen 
ampt is haer haere beſchermers des volcks / teghen haer op: 
tegen DE, perſte regeerders hadden / ende deſgelhcks oock 
ier bee De tlgenifche: ende ghelhck mogtelick oack he 
Coniughen Den in alte Fjcken de drie Ozdenen zjn / als fp 
te ſtellen / en: vergaderinghe houden ) die berbiede ick niet al 
Berbspe te” leentich niet Gen felven/ achtervolafende haer 
befcpermen. ampt teghen De Weede ftoutichept der Cor 

° ninghen te flellen : maer ſegghe oock dat fp 
ontrouwe ende mepneedichh zpn / iff dat fp door 
de vingheren ſien alg de Coninghen overwil⸗ 
lichlickende onmatichlick het arm bolck quel⸗ 
len: want dat is de vrpheyt des volcx bedrie⸗ 
ghelick verraden ende oer geven / der welcker 
beſchermers fp daor Gods opdeninghe gheſtelt 
pn. 4 
Je Maer inde ghehoorſaemheyt diemen (ghe⸗ 

deie iijck wo gheleert hebben } den overſten fchul: 
gen ende an⸗ digh is / moetmen altijts uptnemen / jae voor 
dere Oꝛer⸗ nemelick toe ſien / Dat fp ons niet af en lepde van 
benensie® de gehoorſaemheyt Gode / wiens Wille moeten 
30 fo verre Aller Koningen begeerten onderworpen zijn / en⸗ 
als hare bez De voor Wiens ordeninge alle hare gheboden 
Pupengen moeten wijcken/ ende wiens IPajeftept alle ha⸗ 
mantten met te fcepteren maeter: onderdanig zijn. Ende boog: 

Maer foo 

antten miet 
Boos naos: waer datmen om den menfchen genoeg te doen/ 
puer een Kor Dien vertoont / om wiens Wille men den men: 

kn Dede Bone Daer tegen Merck. Doa ts dan de deere De Koninc ⸗ 
gebieden foo ningen: dewelcke alleen voor al ende boven al 
Beveneken moet ghehoort zijn / foo wanneer hp fjnen hep: 
aen befen vez ligen mont op doet : ende daer nae zjn Wp den 
gel (datmen menfchen onderworpen die over ons geftelt zijn/ 
Foer ete maer niet anderg ban die dert Opperften Deere 
—— ende God: teghen den welcken (oo fp pet abe: 
56n) ats ben bieden / dat en moet niet geacht noch gherekent 
menſchen. zyn: Wp en fulleg hier oock nac alle de weerdig⸗ 

heyt Die de Overigheden hebben, niet vzaghen / 

Het HIT Boect. Fol.268, 
Ber welcher geen onrecht en gheſchiet / ats ſy 
onder Die ſonderlicke ende warrachtighlick op⸗ 
perffe macht Gods gheſtelt wort. Ze deſe re⸗ Dan · 6. 3. 
den ſeyt Daniel dat ip teghen den Koninck niet 
gefondight en heeft / arg Hp ſynen gedloofen ge 
bode níet ghehoorſaem en vas: want de Hoz 
ninck was bupten fyne palen getreden : ende en 
Bede níet alleenlick den menfchen onrecht /maer 
maechte felve fijn macht te niete / fijnc hooznen 
tegen God verheffende, Ende Brerentenghen Cee s.r5. 
wort het volck Iſraels geſtraft / Dat fpden gez Neg. ia. zo. 
bode des godlooſen Koninghs te ghehoorſaem 
Waren. Want doe Jeroboam gouden kalveren 
gemaeckt hadde, ſos hebben fp tat fijn behaghen 
den Tempel Gods verlaten, ende de nieuwe fue 
perfticten aengenomen : ende de nakamers zin 
oock alfoa lichtveerdigh gheweeſt om Gen fels 
ben nae haerder Boninghen behaghen te bup: 
gen. Dit bert de Paophete hen firengclick 
dat fp de gheboden haers Konincks aengheno⸗ 
men hebben: foo verre iſt da: fp daar de boor⸗ 
wendinghe der ghehoorſaemhent ſouden iof verz 
dienen / Daer mede De Hoofſche plupniſtrc⸗ 
hers hen feloen decken / ende de centvoudighe bez 
drieghen / ſeggende: Dat hen niet gheoorlooft 
ents pet te weygeren / Dat de lioninghen Gen 
op· legghen: ghelyck of God den menfchen fijn 
recht overghegheven hadde / als hyſe over de 
regeeringbe Der menfchen abeftelt heeft / oft gez 
lyck of de aertſche maght berhozt worde ats ſy 
haren autheur onder · worpen wort / voor den 
welcken oock de Hemelſche heerſchapppen bez 
ben. Ick meet mel Wat grooter peryckel van 
defe ſtantvaſtigheyt mag Komen / dewle de Hoz 
ningen Dat (cer onweerdighlyck nemen / als fp 
vernedert ofte beragt worden : der wetcher pers 
bolgenthepdt een boot(chap des doots is / ghe⸗ 
ch Salomon fept. Maer dewÿle dit van Pꝛo.ts.14. 
Petro den Hemelſchen verkondigher betupght Actoz.se:0s 
ig / datmen meer moet Gode dan den menfchen 
gebhoozfaem zĳn : foo moeten up ons met dit 
gedachte trooften/Dat Wp dan de ghehoorſaem 
heyt bewifen die Godt epícht / als Wp liever alte 
dinck Iden dan van de Bodfaligtept af mics 
Ken, nde op dat onfe herten niet en verflaeu⸗ 
wen / foo bermaent ons Paulus met noch eenen 1,Coz, 7.12; 
anderen prickel / ſegghende / dat Chziftus ong 
daerom foo Diere gekocht heeft / om Dat wp niet 
en fouden ons felven der booſer benheerten der 
menfchen / dienftbaer maken / ende veel mir 
ong tot haer godlooſheyt begeven. 

GODE LOF. 



4 d ers E 3 

— 
3 ist amal Harn 4 

Mas branta dalend 
iere eend adh atas; ande 

perdranttinan ded reage Lastig mi — on 
— oil ad 1 ot shades voort rocdijndl tad: ssh 

EN —5 ———— va | — AS Ad *7* —D——— 
— — — 

toad War: vadia daa re — ——— — \ crd 
1 anti zet Zie at pipi Je vat kaye aat uatinan Bale moú B 
0 HAA: tik ren stotend val Eine zi: vomiad aur \ roc 

rt ovt BAN vorige doet sein db odpors Aa ís!- Ig den afhaling 
sr akar} bern aroets Vin \ site. trend os mhd 

mas ame î 

— * — VEEG) 

Ar UO ARR 00 NH — gk * wt otra ef — la mi en aici oid s 
— zap: — in —T „dre of — rig aaah wd Lon achorinandakrn  \ \ abs rd Jen 

v ROET) <00 td IES af. nis) 8 nds Been ú walt Scvaad ad Hot” 
NE Lo ERLE ager Heenddin ivmd Lait Je n° en fap Kanin, lat. at LI 

4 —* Tent Let mk J Hi vnd 4: rt Bids —F Lp: a len arl € ie * 
soa Ange Pie — 

—— — ae vd aff Bad ed mali Batte el stitebssern otho 57 3 — ‚tt 
ee N5 5* 5 Jk u — —— —668 ea tarn diu, uint Bout oa 

EEL ed erk eb 1 — Kaki — 9 * 

masters — Ee ARE at tn HAER ef a A rtagfef cn 
E — ———— BA Hali! — grind wood oog 

van trav Boats ait, a ern UT srt Nig * IN: 1 De 
tij Bik Ad — Geral, af 0 — — ————— arai Srransootinê ús 
pts ——— ug aes voot Sette — eg Har seaïprado was nada — 

BAE — tertio ree) met) —J 0: rh nâlmafj MO zat \ rapers: a —18 miti gzon 

ireen HAD rake PE aai 16 — dt the zel nn aha to wait aaf 
EE NE ET pa Bead ied garnnste hldeek smmiot \ 20 
EME, — ——— — bg wabsgraries roersatedsegtao 11 
6irv 7 — Ai pronte persdertln vind on ot: 

votijn Kein BOT BRAC — J dr rapt eef ir oel. esn Ì 
5 atd * ui 30E riemen, gril} vaas air p andig pinneritre vosen 
vlnr Minigerorrad F Kk — — mi noon eagle —— 
mbit dude +0 2000 —— eran ffkes vend oragat allient aurro'ss La F 
„iid vaert rs use 8 rijlë REE Betim. digde BEU otta Bt 40,0 van 

eerschoutin 4d ne git aise ttfiniodsrg ror nruigroë 26 vink stad bi 
8 LEU tst vate ml: Hikers MAUD wens taser erd. IG fino vtm de sort gaal hes} gee 

eer Eder ie ORG ED 20 vre rad vente Birt} veerd oro) gegarneerd oc }\ uitte den 
rani SERRE Et Arn wenden GOT weet HSG rees istie mm santos «toert Go fl 

rar atb: 470 sdorarcets ot —* EM rijs. 205 Trorn Baren gun ,,— aut: aino di 
ef RD 4 oe rmef | behndend aar — jen tn id — — 
— ARL nad pastdn Breet oo) rootdafaert ro aa Farrio0 es 
erste vrt notte WEB AN — won Wlanan 14577 Sannn stede — m0 wij. ed 

voet War Voss —— AA net Stjndramis! 9 alles pat Pioner it ek 
est vn dogg vast) rod Ts bni get nin Hador) oe 

— —— is A ‘ 

AO ATO, 

st hf 
‘ it. 

— 

\ 
—**8 

En zp 
— hea 

— dd hd v 

” dt 

* ps Ld 



Regilter Der onderwijlinge dee Chei 
ſtelijcker Religie Joannes Calvini. 

Det eerſte ghetal wjſt aen den Boeck: Wet tweede De Capittelen: 
> De fectien ofte talten ban elck Capittel. 

* 

A. 

“Ban De Acoluthen. 
_ Daer waeren Acoluthen inde oude Ghe⸗ 
mennte / boeck / 4. ap. 4. talen vende tale 

Dan Adams bal. 
Adams bal en ig niet gecomen uvt gulſig⸗ 

hepdt der kele / mraer upt ongelooviatjept : 
Jant hr heeft Bodes oogt ende waerhent 
beracijt /en is totdes Dupbels leugen afahe⸗ 
Weken. Endedeonghetooigtepe heeft Der 
Eergierighepr ef hoobeerdigheyt plactfe ghe⸗ 
maeckt/bpde welcke oock ondanckvaerteddt 
Was, Ende de cergierighepdt heeft Wez 
derſi bamighepdt ghebaert / boeck 2, Cap. 
letals 4e 

Betrle eork Be andere creatueren eenith⸗ 
fins Sn Daer Adams bal miſmaeckt ghe⸗ 
Weeft/ fo en ifk geen wonder Dat Iet gantfche 
menfchelijcke ateflachte daer Booz berdoz: 
ben / Dat ts Dan fijnen eerſten oorſprouck afe 
abeweerken / ende der berdloeckkinae onder: 
worpen gheweeſt is. Dat de oude Teeraers 
Dit genaemt hebben erſſonde: eñ bat fp noth⸗ 
fan s bit hoojeftuck Der leerẽ niet ſoo wel als 
ber betaemde / verklaert en hebbein Ende dat 
hier-en-tufichen Beladius ——— ge⸗ 
dwaelt heeft / doe hy ſeybe dat de ſonde van 
Den eerſten Menſche m alle Be naekomers 
komt / alteenlijck om dat fp De fonde des cer⸗ 
ften menſches nae bolgen / ende niet om bat 
ſo hen is aengtebozen : Dit woet beefen met 
redenen ende getupgeniffen der Sciiftuerc/ 
Voerkt.zecap.retal,se6, Ende al ift Dat vit gez 
bzeck boozremelijck inde ziele gheleghen is/ 
Dat nochtans daerom tot bebeftinghe defer 
teert Die Difputatie onnaodiahis / ofde ziele 
Des kindts komt upt de ziele des Vaders, 
Want de oorſake deſer ſmettelicker kranchept 
en is nies in De fubftantie des vleeſchs ofte 
der ziele maer om Dat Godt het alfdà beror⸗ 
Bent hadde / dat be eerſte menſchen die gaben 
Die hp bar Godt hadde) foude hooz hem ende 
vooꝛ de zijne hebben eñ bertiefen. Eenlact- 
ſten Dat het tegen Defe leere niet enis / dat de 
kinderen der Geloobigten gleteplicht Woz: 
den / boerk. 2,cap.r.tal>. 

Deſe fententie / Dat daa? Adams bat atre 
de natuertijcke gaten in den menfcije berdozz 
ben zijt / ende dat de gaben die bobennatuez 
te waren / wech ghenomen zijn/ is van belen 
gebrunckt / maer ban werniaen berfrae: alie: 
Weeft/boeck, 1,cap.z.tal.4cnde tal, 6, Weic⸗ 
ke fentenrie bevclaertwozt.cap.>.tat.r>, 
Ce meten / dat de gaven die bobben natuere 

Waren/ zijn boech geñomen geweeſt / ats Het 
gheloobe De liefde Sods ende den naeften/de 
geerſticheyt tot heylicheyt ende rechweerbic⸗ 
heyt: maer dat fp weder gegeven worden bau 
Eiufto.dEnde dat de natuerlijcke gaven / als 
tet verſtant ende het heree/zijn ber doroẽ ge⸗ 
weeſt / om Dat de gheſontheydt des beeftants/ 
eñ de vechtichent des hertenoock mede wech 
genoten Waren, Prem dat dé reden in den 
menfche niet gantfchelijck en is mech ahenoz 
miei maer eenfdeels bercrantkt / ende eenfs 
Beels gheſchent gheweeſt: Item / dat de Wits 
le bes menſches / dewijte In bande natuere 
des menſches niet en can Gevfshenden wor⸗ 
Den / niet eni vergaen gheweeſt / maer met 
boofe begeerlijckteden bevangen gheworden 
Boeck zcapsz.talrz. 
Dat Godt nietatleenlijck den bal des eer⸗ 

ften menſches / ende daer in Den bat der ria 
comeren voorſien ofte toe gelaten/ maer aac 
na znugoetduucken aeboecijt heeft! Dat wort 
Hao: hettpgeniffen der Schriftuere ende 
Au beweſen / boeck. tap · 3. tal ·⸗. 

Van Afgoden. 
De Schꝛſtuere beraert Godt met ſekere 

namen ende teeckenen / nietom hem aen een 
staetfe ofte bolc te binden/ maer om zijn heyp⸗ 

tighe Godheudt ban afgoden te onderfchenz 
dei / boeck.i cap. 3etales. * 

De untlegginge des eerſten gebodts / daer 
„ekuefen wozot datde acnbiddmgte/ her bee 

trouwen / de genroeppinge / ende danckſeg · 
ginge / gantſcheljck Gode / alleen toe comeus 
ende Dat miet een hap? daer ban eenigen an⸗ 
Deren en can toe geboegt worden / funder Go⸗ 
De geoot onrecht De doen / voor wiens ooghen 
alle dinghen openbaer zjn / boeck 3. tap. Ktal. 
16 

VDptlegginge des tweeden gebodts / waer 
ban af goden ende beelden ghetzandeir woet / 
boeck, z,cap. Stal 7. 
Bat de Schriftuere om ons tat den wa⸗ 

rachtigen Godt telepden / claecipch alle go⸗ 
Den Ber Heydenen / uyt flupt / boeck „Capice 
tal, 3, Ende vooruemelijck dlle af goden ende 
beelden/boertker, caperr.tal, 1e 
Dar Bodt onderſcheyden wort ban de af- 

goden / miet alleenlick op Dar hy allcen Bodt 
genaemt worde / maer ap Darin gantſche⸗ 
lick alleen geeert ende gedient worde / ende op 
datmen al War Der Godtheydt toe coemt/ 
Beever anderen toe en ſcheybe / boeck 1. cap. 
12-tal.i. 
Dar de eerlijckheydt Gods daor godlooſe 

leughen vervaiſcht wort / foo wanũcer men 
hem een ghe fame aendicht/bocek, 1, cap · 11. 
lere . 
Dat alle beelden Die ghemaeckt worden 

om God af te beelden, encitelijcke Bede miſ⸗ 
hagen : dit wort bewefen met ghetupgenifien 
ende redenen / boeck. Lecape 1 Istals-. Ende var 
het beebont ban geene beelden te maken / niet 
den Goden alleen aen gaet / Int ſelve. ï 
Dat Godt boog tijden zijn teghenoordic⸗ 

heyt dood ſelere frenlijcke teeckenen den gants 
(chen volcke / oft fommigljen uptbercozenen 
alfa bertoont heeft Dat fp doo: Die (elle tee: 
kenen bermaent Waren ban het onbegrijpez 
lijck wefen Gads / boeck. r.capeL: tal g. 
Dat de Papiſten uptſinnich zjnde / die beelz 

Den Gods ende Ber Heplighen beſchermen 
Doo? het exempelder Cherubim die ven ghe⸗ 
naden ſtoel decten / dit wort aock door de ghe⸗ 
tungheniſſe Junenalis beweſen / boeck. 1. cxap. 
.tal. 3 
Dat de beelden gheene Boden zijn Dat bez 

wijſt de materie ſelde / ende aock de makinz 
ghe / Ve Welcke Doo? menfchen handen vol⸗ 
bzacht wort/ haeck ‚cap.rt‚tal.s, 
degen De Griecken bie geen beelde Gads 

en fnijden / maer latenfetoe te ſchilderen ofte 
miaken/boet.1,Caper 1 etal.4, Ì 
De feutentie Bregorij / Daer op De Papi⸗ 

ften ſteunen / te Weten / Dar de beelden zijn 
Der ongheleerden boecken / wort wederlept 
door De getupgeniſſe Jereme / ende Haba⸗ 
cut: Item / Lartantñ / Eüſevij / Auguſtini / 
Darronis / Ende mietr de ordemighe des liz 
bertjnſchen Conciliums,;boecker scapa r.tale 
See ‘ 

Dat debeelden der Papiſteu / Baer mede 
fp de hepliahe Marteigren ende Godſalighe 
maechden hoar ooghen ſtellen / erempelen Rjn 
van ſchandelycke ober daedt ende oncupſc⸗ 
heut / boeck 1 caper r.tat.7eende tal. A2. 
Dot de vercondiuge Des waorts Gods/ 

ende uyt De uptdeellnghe der Sacramenten 
fat tet ole meer leeren Dan uyt dupſent hou⸗ 
tent trupten / boeck. cape 1 1.tal.7. 
Be outhepr ende oorſpronck Der af gode⸗ 

rie /ig/ dat De menſchen n.et gheloovende Dat 
Godt bp hen is / ten ſy Dat hy hem felben bez 
Wijfe bleefchelijck teghen wooordich te zijne / 
hebben tceskenenop gericht / door de weicke 
fp gheloofden dat Gp Lleefchelijek voor hare 
oogen was /boeckt · cap· 1, tal.s. za fule cen 
ghedichtſel boïcht / teeftondt de genbiddinge 
Bobs afte eender creatuere m het beelt: ende 
bepde is voorde Wet Godts verboden / tal, 

… 

Eeghen de gene Vie tot beſcherminghe der 
grouwelijcker afgoderie voorwenden Dat fu 
be beelden Boo? geene zoden achten/ wort bez 
efen / dat ook de Doden het gouden calf 
makende / naclj de Hepdenen Gare beelden enz 
afgoden makende / nict en achteden dat ſult⸗ 
Ke Dingen Godt waren / ende uochtaus en canz 
fe niemant bart afgoderie onſchuidigen / boeck 
tap· raital . 

Het derde 

Dat de Pagiften alſos wel als de Hepde⸗ 
nen ende afgodifche Joden deſe mepn ighe 
hebhen Dat fp God felbe dienen onder de Deels 
Den/boec 1,câp; 11 raleicyEnde dar jp zier ern 
tonen ontblien met harte onderſcheyt tuffchẽ 
Dulia / eude Hatrio,tal,1 tende rai. 16. ende 
cap.i 2. tal.⁊. 
Dat Her beelde frijben ende frhitderen niet 

gautſchelyck verworben en Wot / als deaf⸗ 
goderie ofte beelden Dienft berzomet toetre 
nraet Dat Daer mee gheuſcht wordt dat dit 
conften niet anders ban beizoozlijck einde rech⸗ 
ebrunet en worden / ende vat Godt miet Get 
neden noch geſchildert en worde / maerdae 
meen atleenlyck Die dinghen finyde en ſch der. 

‚Diede dogen cennẽ fien/ bee 1.cap. 1 1.taler Zé 
Dan beerden in tempeleit der Eiyziftenen 

boetfs.scap.o.tal.o. 
De af zoden Bienaers ſewwe in alle eeutwen ” 

hebben nutuerlijck ghewoelt dat daer ceich 
Gostis ; maer Dit geboelen eu heeft niet boo 
der gefkrect/Dan om ſonder ontſchult ce zijne, 
boeck. Trcap. o.tal.3. 
De afgoderie is cen groot belujs dat dé 

kenniffe Bodts is natuerlijck in alter mena 
{egen herte in gedzuckt / boetſi 1,cap, 3. tale 34 » 
— Dan laet: 

at De aflaten (ao lange plaetſe ghehadte 
hebben Bat is een bewijs der — es 
ſterniſſe Dec Dwalinghe daer in De menfchen 
ſommige eeuwen tanck zjn berfoncken ghe⸗ 
weeft boeck. 3 Capes talen» 

Wat de aflaten zijn nader Papiſten leere: 
waer upt betupgt wozt Dar fp zijn een ont 
bepliginge Des bloerg Chꝛiſti. Grem een feec 
fchaone bergelijckinge Ebzifti metde Paus 
felijcke aflaten/oock aldaer. 
De godloofe leere der aflaten Wordt tHez 

Derlebt Doo uptnemende (chaone fenteutien” 
Keams des Hoomfchen Bifichopsjende Au-- 
guftini : Ende Dact twopdt beweſen dat het 
bloet des Martelaren niet onbzuchtbaer en 
is/hoe wel het geen plaetſe en heeft in De ber 
gebinge Der fonden / boeck.3. cap· stal.z vefi.4e 
Dat het Euangelium Gods moet leuge 

nachtich gijn, ofte De aflaten: Ende welck De 
oosfpeonch ber aflaten ſchint te zijne/boeck 3. 
cap. stal.s, 

Dan Archbiſſchoppen. 
Specht Opperbiffchoppen. 

Dan het Abontmae / des 
Heeren. 

Soect het Nachtmael des Heeren. 

B. 
Dan het beelt Gods in den 

menſche. 
Wat het dat de menſche gheſchapen ist 

natet Beelt Gods : Waer oock de onnutte 
upt leggiuge Ofiandzie ende fammiger ande⸗ 
ver menſchen / wort wederlept ende bewefen/ 
dat het beelt Gods boognemelijck in het vers 
ftant ende herte ofte in Ze Ziele ende in hare 
machten gelegenis/ Ioelmel Get oock in den 
upr wendigen menfche zijnen ſchjn geeft / eũ 
tot allede uptuementheut ſtreckt / Daer mede 
de menſche alte anderedieren té boben gaet 
boec 1.cap.i 5.tal.ende baechtezecape2.talre. 
Dat het beelt Gods im het begin is in A⸗ 

dam geften getweeft in het licht des berſtants 
inde rechtichent Des herten / ende in De geſont⸗ 
heyt aliet dee len / Dat wordt beweſen upt de 
wederoprichtinghe der verdozben natuere/ 
Baer mede Chriſtus ons verment nat beelt 
Gods ende Doo: andere argumenten / boez 
ucap. 5.tal· 4. 

Dan Beelden. 
Soeckt Afgoden, 

Dan Begeerlijckhept. 
Onderſcheydt tũſſchen begeerlijchept endé 

raet / boeck z.cap. stal.49, ú 

Bat alle ot Der wiens 



boeg sijnen fende / niet ſo Berre fpnatueelijck 
zijn / maevom dat fa alte ougheſchickt zijn 
Goa de bervorventiept der natuerce Eude 
Dat Auguſtmus alfoo ghevoelt Geeft! ijt dat⸗ 
men hem neerſtichljck aemnerckt / baet-3ecap 
zetal. ze Dit woz up bele plactfen zynder 
boecken beweſen / boer .cap·z · tal· 13 

Dan de Beloften Gods. 

Dat alle be beloften niet ſonder oorſake 
in Ehaift beflotenen Worden : Dewyle een 
peactijcke belofte is een betuvginghe Der lief= 
De Godts tot ons / De welcke memandt lief en 
beeft bupten Chzifium. Dat oock gAaaman 
uvt Syprien ende Comelius Pe Hooftman 
ober honderdt / ende de Caimerlinck Can: 
Daces / tot welcken Philippus ghebeacht / 
erde / niet en zijn fonder kemuſſe Cheiſti 
gheweeſt / hoe Wei (p een feev clepne{maccke 
bBanbhem / ende een gheloove adden Dat 
cenfdcels onclaec was / boeck.3,capezetals 
2e 

Dat het Bode / om De liefde Der vecht heers 
dicheyt / ende Den haet Der ongerecijrictjept in 
Der menfchen hertetedzuchen / niet genoech 
eu Was naeckte geboden Hoog gheſtelt te heb⸗ 
Ben /maer beeft oock Daer bp geſtelt beloften 
Der ſeghennnghen / bepde Des teghenwoor⸗ 
diaben levens ende Der ecuwiger falichepdt ; 
tem / dreyginghen bepde Der teghenwoor⸗ 
Digter ellend cheden / onde Des ecuwighen 
Boots, Ende dat voor De dreyginghen / de o⸗ 
beraroote ſuyperhtudt Gode : ende Doo de 
betoften zijn liefde tor De rechtveerdichcydt / 
ende oee wanderlijcke mildicheyt tot De men. 
ſchen / betuycht wort / boeck. 2. cap· .tal · · 

Daͤn de belofte / daer mede Bobr belooft 
zijn bacmberricheprin dupſent geflaciten te 
berbzepden/ boeck zerapesetdler 1e 

Dat de Detoften Der Net / hoe Wel ſy met 
cond tien zyu / hechtans niet te vergeefs ghe⸗ 
geben zjn /boeck. Rcap· 7 · tal· 4. 

Dan beloften Ber 
menſchen. 

Of de Cheiſtene menſchen wel moghen bez 

lofte doen, Die bupren Get uytgedructe woort 

Bors atjefchien ; ende waer boog ſy te achten 
zijn/boeckegtap.13 valer enbe,6. 
@atmen in De beloften te doen Moet 

drie dinahen arnmercken / te weten wie hy 

f dien Wp betoben namelijk Godt den welcz 
ken geboozfaemiepde behaecht / boeck. z. cap· 
13.kal. ze 
Stem / wie wp zijn Die hem pet beloven / 

op Dat kop onfe matht aenften / ende onſe roe: 
pinabe aenmercken / op Dat Wp de gave Der 
beviepdt Die de Heere ons gegeben heeft niet 
en bevachten,tal,3, Ende met Wat herte kop 
Gode pet beloben;tal.4, . 

Pandebelofteder wpfhepdt der Weieftez 
ren Monickenende ponen / boeck 4.cap. 
13. tal. . eude tal.17.1%e10e 

Der beloften zijn bier eynden / Waer van 
De twee Den voozieden / ende twee / den 
——— tijdt aenſien / boeck 4. cap. 13 . 
tal4.s. 

Bebelofte die in Hen doop belooft Wozt/ 
ig ee ghemeyn / boeck 4.cap. 
tal· 16. —* 

Dan de lichtheerdichepdt ende ſuperſtitie 
Der werelt in veloften te doen / boeck 4. Cap. 
13etal, sede tal· 7 · 

Dan de Ooꝛbiechte. 
Dan de Dorbiechte ſtryden de School⸗ 

leerders tegen De Canoniſten / de weicke ſeg⸗ 
gen bat fp miet enig upt Gods bevel Weder⸗ 
tegingbe Der argumenten der Schoolleera⸗ 
te waervan het eerſte is / Dat de Heere in 
het Guangelium de melaetſche Die bp ghe⸗ 
repuicht hadde ghefonden heeft tot De Pziez 
flecs : waer de rechte oorfake Dier Daer belwez 
fen wort boeck 3 ,tapsastal.g, 

Wederlegginghe Haers tweeden argus 
meuts/ te weten/ Dat de Heere fijnen Diſci⸗ 
puten gheboden heeft Lazarum / welcken hu 
opgewerkt hadde bande grafboecken te ont= 
binden eñ te berloſſen / boeck z. cap · 4. tal. y. 

dEen waerachtige wptlegainghe bier twee 
plaetfen / met de welcke ſy haer biechte Witz 
den bebeftigen te weten / om dat de ghene die 
tot De Doop gean quamen hare fonden bez 
leben : Ende om bat Jocobus Wil bat wp 
malcanderen onfe fonden belijden / boeck. 3. 
Eape4.tal,6, 

Dar het een ſeer oude gljekaoonte geweeſt 

tan 
cad 

Regiſter. 
is / datmen boor des Priefters biecht J maer 
dat het ecn Beije fake was / ais een politiſche 
Diſcipliue / ende met alg een Wet ban Chafta 
ofte ban De Apoſtel gefkeit/ende dat deſe qtjez 
woente is naemaels kan Nectario Bifz 
ſchop det Conſtaninopolitaenſcher Ghe⸗ 
mepnte afgelendt geweeſt / om dat een Diaro⸗ 
nus onder dat decſel met cen getrout: Wijf te 
doen hadde. Dat deſe tpramſche Wet niet en 
ig den Ghemeynten opgeleydt gheweeſt voor 
de tjden Des Derden Gnnocentiy / ober drie 
hondert jaren / boeck 3, Cap‚g.tal.7e 
Dau be afbrekinghe deſer ghewoonte wor⸗ 

den ghetupgheniſſen verhaelt upt Chriſoſto⸗ 
mo / Biffsb p der Conſtantinopolitaenſcher 
Gemepnteboeck zetap.getale8. 

Wiſe ggughe der Wet Funocentij bande 
beludinghe aller fonden : Waer menigterlep 
fententiender Pauſelcker leeraren verhaeſt 
worden Hau het geral ende gebruyck der ſleu⸗ 
telen /_ ende ban De macht om te binden ende 
ontbinden / boeck 3·tap.··cal.i 5. 
De fchandelijcke onweerdicheydt allee 

hooftſtucken der Wet Der biechte / ende (onders 
linge Des hooftſtucks. Datmen moet alle de 
fonden berhalen / boeck 3,cap.g.tal.i6. Ende 
een claer befchzijbingbe dier ſwarer quellin= 
abe daer mede De ellendigfetconfcientien me⸗ 
nichfing geguelt worden / aĩdaer. tal · 7. 

ooꝛ een ghelijckeniſſe wordt beſchreven 
hoe het meefte Deel Der wereldt heeft deſe 
ſpotterie eñ bedrigterie aengenomen. Dat 
bet een ommaogelijcke wet is / ende Dat De n:ene 
fchen Daer dooz gheveynſt worden. Daer na 
most een fcer ſeker regelder biechte beweſen / 
ende het ecempel Des Publicaens boorghe⸗ 
ſtelt / boeck 3. cap. a. tal. i de 

Wederlegginghe deſes hooftfiucks / Dat 
de ſonden niet vergheven en worden / ten ſy 
datmen voorghenomen Geeft te biechten. Fe 
tem / wedertegainghe haer der teghenworpin⸗ 
gie, Datmen met en can oogdeelen eermen 
De fake kent/ Dat is Datmen niet en mach ab 
falntie geen / ten ſp Dat alle de fonden hers 
haelt 50n/ Iut ſelfde. 
Dat her aheen wonder en is / dat wy de 

@Oosbiechte verworpen: Ende Dat ouſe tee 
ghenſtr ders haer balchelijck befenuttichept 
toe ftlzijben / dewyie ſy De menfche tot 
ſtoutichendt cm te (ondiahen/ wapent / boeck 
zelâp getal. 19e 
Dat ſy te vergeefs de masht der fleutelen 

boozwenden/ dewijte ſy gheene nacomers det 
Apoftelen zijn / noch Den Heyligen Gheeſt en 
hebben: want fpvagelijcr founder onderſcheyt 
ontbinten dat De Heere geboden heeft te binz 
Den : Ende binden Dat De Heere geboden 
Heeft te ontbinden boeck 3. cap · 4 · tal 20, 
Pat ſoſegghen datmen de macht dee ſleu⸗ 

telen fomtijtg mach ghebzuprken (onder Wez 
tenſchap / dat wort beweſen balfch telfijne: 
Want alfo ſoude de abfoturie ende bergtjebina 
ge onſeker zyn. Waer oock gehandelt wordt 
Ban de vergevinghe ofte verdoemminghe/ d 
weicke de Dienaerg des Euangbelij / oft De 
Gemepnte vercondicht upr Gods woort / ende 
van de berfekerthept Der vercondinghe / boeck 
3.ap·4. tal. c⸗ 
De abfolutie ber Prieſteren in het Pauſ⸗ 

dom 18 ouſeker / alfoo wel ban Des Peiefters 
weghe Die De abfolutie gheeft / als bau des 
geens wege / die zijne fonden belijt : maer Dat 
DedBuangelifche abfolutie ende bergebinge fes 
ker is:de welcke in deſe ecnighe conditie gele: 
gen ie/te weten : Dar defondaer vberghebin⸗ 
ge der fonden ſoeckt in ve ecnighe offerhande 
Theiſti / ende in de genade Die Hem aengeboz 
den is / geruft ek boeck 3.cap · 4· tal. 2e 

Dar de Papifhfstje Reeraers als fp booze 
wenden datde macht ont te abſolveren Den 
Apoſtelen ghegeven ie/aalfchetijck tot de oor⸗ 
biectre trecken / het gene dat Theiſtus eenf: 
deels bande Hercondinge destEuangelij/ende 
eenfveels ban den Ban geſproken heeft, De 
Daalinghen Aombardi en zijns gelijcken in 
pefe fake z ende vanden genen Die fp abfolbez 
ren ende De ſonden bergeen/ ſtrafſe ende vol⸗ 
doeninge oplegghen / boeck 3 ecap.gtal.23e 
Sommader din gen Die aefeptzijn / Wat 

gheboelen de Godfalighe behooren te hebben 
ban de Ooꝛbiechte / boeck 3ecap.g.tal,z4e 

Dan de waerachtighe 
Biechte, 

Mat biechte ende belijdinge der fonden ons 
Doo? Bode moogt geleert fp : Ae weten / dat 
Wop moeten Bodebelijben die onfe herte kent / 
* alle onfe ghedachten weet / boech.3, cap · 
AEL ·9. 

Dat wp deſe heymelijcke belijdinghe die 
Gode geſchiet / oock cen gewillige betjdinate 
boog de menſchen volcht / ſo wanuncer de cex· 
re Gods ofte oufe vernederinghe dat eyſcht · 
Ende dar Defer beipdimge boo? De menfchen/ 
gen ordentlyck gebruyck geweeſt iS onder de 
Goden ende oock hupden is in de Bemepnte : 
maet Dat fp nochtans bupten De orden oꝑ 
fonderlijcke wijfe betoogt ghebzupckt te woz: 
Den fo Wanneer het ghebalt/ dat de gemepnte 
Me gemeynen eenige (onder geballenis / oft 
dogzeenige gemepn ellende berdzuctis. Ende 
Ban de nuctichepr deſer belpdinge/ boec 3 ecape 
4.tal.ro.ende 11. 
„dan twee ander wijfen Der heymelijcker 

biechte ofte belijdinghe / waer ban de eerfte 
gefchiet om onfent ille / alswp begheeren 
ban de bzoeders getrooſt te zijne om dot het 
geboelen Der fonden ons benaut ende quelt: in 
welcke fake wp de Paftozen boomemelijck 
moeten genſpreken / eñ Defe hulpe wijfelijck ef 
matichlck ghebruycken / op Dat Daer gheen 
Dienftbaechept wgebzacht en worde. Die an⸗ 
Det Dient om onfen naeften te berfoenen eñ te 
vrede te ſtellen / ift dat hp in eenige fake dooz 
onfe fepl gebindert ig, Wier onder wort oock 
berbaet de belijdingije der gener Die oock met 
ergern she der Bantfcher ghemepnte gheſon⸗ 
dicht hebben, boeck 3scap.getal.n zoende 13e 
Dat de macht Det fleutelen plactfe heeft 
in defe Dgierlep belijdingezende ban de vrucht 
Die De gene Die belijden / daer upt hebben/ de 
wijle fp weten dat hen De berghebinghe der 
fonden ban Chriſto bereondicht wort / boeck 
3elaPsgotale1 40 

Daer is cengenerael ofte gemeyn belijdins 
ge/endeeen particulier ofte fonderljcke belij: 
Dinge boeck 3etapezoetal,g. 8 

Van Biſſchoppen. 
Be noem Biſſchop was inde oude ghe⸗ 

mepnte in alle collegien der Dienaren eenen 
gegeben om der politie ende vegeringe Willes 
ende miet om dat Gp foude ober De ander heer⸗ 
(sbappije bebben/boeck 4.rap.4,tal.ze 

Dat dlfoa welde Bifjchoppen als andere 
Prieftece moeften het wmooet Godts peediz 
en erde de Sacramenten upt beelen / boeck 

gelAP. getale 
Dat de oude ghemepnte bp na De leere der 

Apoftelen onderhouden heeft inde roepin: 
ghe Der Dienaven boecksge CAP‚4, talvioer k 
1zes 3 . 

Roe De Dienaers dec ouder ghemepnte 
Zijn im haren dienft berogdent als fp verco⸗ 
ven waren / boeck 4. cap· 4 tal· 4. 15 
VDan be ceremonie Daer mede De waerach⸗ 

tige Dienaers berogdent waren / boeck 4 cap. 
1 g.tal· 28. 

Dat dickmael een ſeere verordent ozden 
ber Prieſteren / Pꝛopheten ende Paſtoren 
geweeft is/boeck 4.Cap.ostal.3edese 

Datmen niet ſonder uptneminghe cn moet 
den Paftozen Der Bhemepnte ghehoorſaem 
zijn ‚ maevinden Heere ende in zijn woort / 
boeck 4.capso.taleiz . 

Hoedanige ende Wik in het JDaufdom Diez 
naers gemaeekt wogden/boeck 4,cap.ratal. re 

Dat het recht Des volcks int beckiefen der 
Dienaren ig wech genomen / ende Dat de oude 
Canones zijn overgetveden/tal, zende 3e 

Woedanige Priesters inhet Paufdom ghez 
— worden / ende waer toe, boeck 4. caỹ se 
tal a · · — 

Bande ghebinghe ber Weneficien in het 
Paufvom/boeck 4.cap.- „talG7e > 
oe ghetrouwelijck alle Prieſters in hek 

Paufdom haer ampt bedienen / willen fp 
Moniken zijn ofte Weerlije/gelijck decganon⸗ 
Ken/ ®ecanen/ ets, Parochipapen ende Bifs 
fehoppen / boeck 4. cap· · tal 80· col 1e 

Gnachtſaemhepdt der ghener Die De ghe⸗ 
mepnten regheerden ten tijde Bzegorij ende 
Barnardi / boeck 4.capes · tãl 1ze 
De gantfche gedaente Der regheeringe Dee 

kercken bie hupden is onder het Pauſdom / 
is ghelijck een coof-neft/Wwaer in vooberg vega 
neeren ſonder wetof mate / boeck.q.cap.5. 
tals13e í 

oe ongtebonden het leben der Peiſteren / 
— / etcin ed Pauſdom fp / boeck 
qe£AP, 5 · tal. 14e 

Dan de Cardinalen; 
Wanneer De naem der Cardinalen eerſt 

zijn begin gehadt heeft/ ende hoe fp fo haeſte⸗ 
lijck tat fo groote hoocheydt gecomen zijn? 
boeck, 4cop · tal· 30. — van 



Dan Ceremoien⸗ 
Dat de oude Ceremonien wegh ghenomen 

Zijn fo veel her ghebruyck aengaet alleenlicks 
ende weet ſo Beel Get CAude gengaet (Want dat 
hebben wp hupBen ſeer claerlick ende crach⸗ 
zelick in Ehzifto) ende Dat haer heylicheydt 
Daer dooz niet bercozt en wordt / boeck ze 
cap. ·tal. 16 
Mat de oude Ceremonien in haer ſelben 

aengemerckt/ende buptenCziftum/te rechte 
ban Paulo abenaemt Worden Hantſchriften 
Die ONS tegen zijn/boeck 3.cap. · tal. 17e 
De infetters Der Ceremonien in het Pauſ⸗ 

dom / ozdinecen onder houdingendie te mee: 
flendeelz onut/ende fomtijts soc ongeſchickt 
Zijn hoe Wel (p eenen (chijnder wijfept heb: 
ben ; Boven deſen verladen fp de conſcien⸗ 
tien Doo? haer aengemeten menichte / boeck 
q c M.Io.tal.Ii.I.13. 

Darmen niet en can De Ceremonien des 
Pauſdoms ontfctjuldigen / ſeggende / Dat fp 
zjn tot onderdwijf.ngtje Der ovigeleerden ins 
eftelt/ nae het ercmpel Der Ceremonien ber 
et : bant hier is een claer onderſcheyt tuſ⸗ 
en ons/ende het out volck / boeck . tap. 10. 
dl Ide 

De Ceremonien des Pauſdoms worden 
geacht te fpne offerbhanden om de (anden te 
berſoenen / ende het eeuwige leen te berdiez 
Men ;fp zijn onder leere / ende zijn aes om 
gelt mede te bangen/boerk 4. cap‚ro,talers 

Dan Chzifto, 
_ De Godbepdt des Sous wost beweſen 
boeck racap· · Zetal.7ò 

eghen ſommighe houden Bieden Sone 
Gods bedertelick zijn eeuwichept ſtelen / be⸗ 
tupgende Dat ip doe eerſt heeft begonnen te 
fonesdoeBodt in de Scheppusghe der werelt 
ſprack / baeck:tap.i 3.tal. 

Menigerlen getupgeniſſen der Schziftu: 
re / dooz De welcke De Godheyt Thrſti bes 
weſen wort: eñ ten eerſten upt Het oude Te 2 
frameut/boeck ; „cap, 13.tal, o. to, Daer na 
upt het nieuwe Teſtament / Int felfde/tad. 1: 

Bewijfnghe dee Gobdijept Chaftiupt de 
wercken Die hem de Schaftuere toe fchjzijft. 
boec: „CAP13staler 2 Stem upt miraculen ene 
De ommige andere / Ane felfde tal.i3. 

@nder (chept tufſchen Chriſtum mirakel 
doende / ende De Prophten ofte Apoftelen 
gheleke wercken doende / boeck: cap‚ 13, 
tabig · 
Dat Cheſſtus Be warachtighe ſubſtantie 

des — vleeſchs heeft aen gedaen 
ende miet balſch gedaente oftermoimaenfichte/ 
Des menfches (gelijck De zlarciomten Dietz 
teden)noclj ooc geen hemeiſch lichaem gelijck 
de Manicheen Dichteden,dit wort beweſen 
Doo? ſeer beel ſtercke plaetſen der Schriftu⸗ 
xe boeck 1. cap.i 3etalen, — 
Vpt legginge der plaetſen der Schriftuere 

die Marclon tot bebeftinge zijnder Dwatins 
ge berdzacpze/gelijck oock Manichens / ende 
oock huyden ſommighe haeren Difcipulen/ 
hoeckz,cap.13.tal,2.endes3, ‚ 

Waer oock Die nieuwe Martioten Wez 
Berlept angen / Die ſeagen dat de bzouwen 
geen zaet en hebben/om alfo te bewipfen dat 
Ehuftus een lichaem vpt niet aengenomen 
ï — pe oock andere Dingen Wez 

tlept/Die ſy boo? ougeſchictheyt boost bzens aben/tala, q ſch hey € Me 

ande ap climminge Chꝛiſti / ſoeckt Hes 
— 

an Cheiſto den Verloſſer / ſoeckt Ber⸗ 

* Cras Epi) ſoeckt P an bet Prieſterdom Chiiſti / ſoeckt Pzie⸗ 
ſterdom Chiiſti. 7 ß 

Dan Elercken. 
Dan de Clercken in de oude Gemepnte / 

Boeck 4ecap.a.tal.oe 

Dan Concilien, 
‚Bat men moct mate ouden in de Conti 

lien te eeren / op Darmen Chriſtum niet en 
Vercost: Ende dat onfe leere ten meeftt Deele 
in De oude Conciten beveſticht worden / boeck 
4CAPeG tal ers . 

Dat de Schziftuere den Concilten gheen 
autozitent en geeft / ten fp Dat ſy in den naem 
Cheiſti vergadert worden: ende Wat dat (p/ 
boeck 4 cap‚gstalers 

Dat hetleugen is dat de Papiſten ſeggen / 
dat De waerheydt in de Ghemeynte nict en 
blijft / tèn (p dat fp onder De Paſtooren fp; 
ende dat Daer dot k geen Ghem̃tpute cn is / 

— 
Regifter. 

fp bat ſy in De generate Concilien ghefien 
Worde/boechk 4. tap·ↄ9.tal.3· 4 16470 
Wantmen moet aenniercken alſmen han⸗ 

deit bande autoriteyt eens conciliums: ende 
Dat Auguſtinus een ſeer goede wijfe bez 
ſchrijft „boeck 4ecap.g.tal,: > p/ 

Dat de concitien teghen malcanderen ſtrij⸗ 
den /tal.g.dEnde Dat ooc inde eerfte ende oude 
Eonfilien feplen ghebonden worden /tal, 10, 

Dan de Confctentie, 
Wat De Confcientien als (p berſekerheydt 

haerder verhtbeerdichmakinghe Hoor Godt 
foecken/ moeten de gantfche rechtveerdichent 
Des Wet bevgctên, boeck 3 „cap. 19, tal.2.3 · 

Par De Eonfcientie der Bheloovigender 
Det onderdanict zijn/niet als dooz den noot 
Der Wet bedwongten/ Maer dar (p ban het 
jock der Wet bop zijnde / ghewilichlick den 
rens Gode ghehoopfaem zijn boeck, 3,cap.19 
tal. 4526. 

Dan de vryheydt der Conſcientien in ut 
erde eñ onfekere dingen, boeck 3, cap. 19. 
tal.7e8e 

Bat de Confrientien der geloovigen dooz 
De weldaen Chzifti bepbept vercregen heb: 
bende/ upt aller menſchen macht bertoft zijn: 
eñ hoe men Ditmoet Berftaen:Wwaer oock ban 
de geeſtelicke eñ politiſche regeringe gehan: 
delt wort / erde hoemen deſe twee vegeringen 
moet onder ſcheyden boeckz. cap 1otal: 4,15 
War de Tonftientie fp/ en ban het gemepn 

onderſcheyt tuſſchen het uptwendich oordeel 
der Conſcientien / boec 4,capelostal.zeende se 
… Dan hetcrupce te dzagen / Soeckt Ahjdt⸗ 
faembeöte ' 

Van Viaconen. 
— tweederley Diaconen / boeck. 4. Gape 

4tal.9. 

Dat in De oude Berckt de Diaconendat 
ſelve ampt gehadt hebben / dat (p hadden onz 
ber De Apoſtelen / Dan de Ouder Diacone eni 
@pperdiatonen / Wanner (p eerſtmael ghe⸗ 
maeckt 5ijn/boeck 4 tap· 4. tal.5. ‚ 
_Ban het gebzupek Der goden der kercke / 

eñ bee fp in de oude Mercken gedeelt waren/ 
boeck · cap · a.tal..7. 

„Dam de Dapiftifche Diatonen / ban haren 
dienſt eñ ban de Ceremonie haerder bevorde 2 
ninge boeck g:cap.1 o,tal.32. 
Van be Papiftifche Ouder Biaconen/ende 

ban haer beufelachtigen dienft/ende ban haer 
—— Berogdbeninghe / boeck 4. cap. 19e 
Ale3 3e / 

2Ban be Papiftifche onderdiaconen / ende 
haer inftellinge /boetkg. cap sstal 15. 

Dat de Japiften gheen Biaconenfchap 
meer en hebben / dewijle de gantfche bedie: 
ninge Der goeden Der liercke daer opentlick 
ee — verciaert is / boeck 4ecap.s. tale 
16 17. 8.219. 

Wederlegginge dee ongeſchicktheyt ſom⸗ 
migher Papiſten / Die ban de oberdaedt der 
JPziefteren / ende der gantfcher Paufelicker 
Kerche ſeggen / Dar het De cierlichept des rjct 
Cheiſti fp / bie bande Bepliahe Pzopheeten 
boozfept ig/ boeck 4.cap,s stal 17. 

À ** 

Dan Diefte. 
t legguge des achſten ghebodts / wãer 

ghehandeit Wozdt ban menigberlep aert det 
Diefte / ende ban ſommige dingen / De welcke 
hae Wel fp de menfchen anders oozdeelen/ 
nochtans bp Godt diefte geacht Worden, Da 
tert Datdieeen Dief is / bie niet en Doet het 
gene dat ijpna zijnen roep anderen ſchuldich 
is / boeck 3ecap.Xetal.45 · 
Wat wp moeten doen om deſen ghebode 

gehoorſaem te zijne / dat wort beweſen Booz 
tnenigerlep erempelen/ naegelegentbept der 
perfoonen ampten: Int ſelfde / tal. a40. 

Wan den dienſt der Ge⸗ 
mepntc. 

Dan den dienft der Gemeynte / ende ban 
De aferne Mie defen middel om te leeren ver⸗ 
fmaden/boeck 4ecap. retal,s. 
Dan de cracht des dienſt / tal. 6. 
Dat Godt die zijn Glemepnte mochte als 

leen Dooz hem (elven leeren / ofte door Ens 
gelen/nochtans datdoet dooz Den Dienft der 
— om Date ooꝛſaecken / baeck 4. cauz · 
ta⸗t⸗ 

nad 

Dat Be dienſt bee Bhemeinte niet ſthoc 
he namenin de Schaiftuere verciert ende ge⸗ 
pzefen woet/tal 23e. RE 
Pan Apoftelen/ Pꝛopheten / Euamgeliften 

Paftozen ende Herders / Ende war eens pen 
geler ampt ſy/ tal. 4. 

Dat het voorncemſte des ampts der A⸗ 
poftelen ende Paſtoren / is het Euanghelium 
Bercondigen ehde de Saccamenten upt dee⸗ 
len / boeck 4. cap. 3. tal··· — 
Sat de Paftozen alſe aen hare Ghemeyn⸗ 

te gebonden zijn / dat ſy niet en mogen daer 
Ban ſcheydeñ fonder ghemeen authozitept / 
boeck q.cap· 3. tal. 

Dat de ghene Die Gemeynten regheeren / in 
de Schriftüere ghenaemt worden Biſſchop⸗ 
—e Herders boeck. cau 
3. tal · . 

Bat niemandt en behoort hem ſelnen ing 
leerampt oftein de vegeringe ber Gemerntt 
in te ſteken / maer dat he moet geroepen zijn? 
boeck.4.cap.3etale10s 
De hercondinge des woorts Gods woꝛt / 

vergeleken by het zaet Dat in De aerde gekaojs 
en wopt:waer uyt wy berſtaen Dat De gants 
che bucht comt bande feghenùige Godtsa. 
ende aa cratht des Geeſtis / boeck. 4. capo 
14.tal. lie 
Hoedanighe Biſſchoppen men behoort te 

berkiefen/hoe ende ban Wien fp behooren ber⸗ 
cozen te worden / ende Met wat Ceremonien 
menfe behoordtin te ſtellen boeck 4. cap · 30 
tal. Ler 213 — të et - 
Be oude Gemepnt 2 ojee 

beeft alte haer Dienaren gedeelt in Dzie odes 
nen/te weten/in Paſtoren / QAuderlingen / ende 
Biaconen/boeck q.cap·a· tal. i. 
Ban het bebel om ſonden te bergeben ofte 

te binden / het welcke een deel ee macht * 
—— is / ende diende tot den dienſt 

oorts / boeck 4.tap·ii tal.· i.· 

Ban de Diſcipline. 
Dat de Diſcipline een ſeer noodich dinck 

is in be gemepnte boek 4tap.kzetalere 
Ban de hepmeticke bermaningen De welcs 

Ke het eer(te fondament Dee Vifcipline zijnd 
boeck 4,capt1 zetaleze S 
Pan de Ouderlingen det B e) bie 

met de Biſſchoppen achte h op be jes 
den / boeck 4ecap.zstal.le a: 
Dat oock ne Princen miet bert boleke bes 

hodren der Bifcipline Der Gemepnte onders 
danich te fpne zende Dattet hoort tijden alſoo 
getweeft ig boeck 4ecaperzstele7e — 
_ Bande oude Bifcipline der Clergie / ende 
ban de Toncilien diemen alte jaren in een Hes 
gelife lant pläch te houdenreñ Dat deſe orden 
tnt Pauſdoem begeaben ie/upt genomen dat 
fp noch / ick en weet niet wat ſchaduwen daer 
Ban behouden /boeck 4cav.rzetalezze 

Van de doodt Chꝛiſti. 
‚ Woe Wel Chꝛiſtus inden gantfchentoop 
(puter ghehoozfaemtsepdt / (bat is in alle zijt 
leven ſonſe falichept gewrocht / ende onſe Sas 
lichmaker ghemeeft is / dat de Schriftuere 
nochtans om De wijfe Der falichept te ſeker⸗ 
Ticker te befchzijen / diefonderlinge ende epa 
gentlijck fleltin de doot Chriſti. Inde wel 
zjn ghewultighegheboosfaembepbt de eerſte 
plaetfebeeft: be welcke nochtans alg geile 
lich was/ dat hp niet (onder fExijck Zijn epgen 
gheſinthent af abelepten heeft. „Men moet 
oock zĳn berdoeminge ofte werdógbeelinghe 
aenmerchen/in De welcke men twee dinghen 
moet aertflen:te weten / bat Chriſtus onder 
de ongerechtige gerekent wert : eñ dat noch⸗ 
tans zijn onnoofelhepbe bickmael betupgt 
was / ooc Doog Den mont des Aichters / boeck 
3.p · 16.tal.5. — — — 

Datmen moet De maniere des doots Chri⸗ 
ſti genmercken / te weten / dat Ie ig za 
ben aen het berbloecktcrupee ; Ende Dat hes 
moefte alfoa geſchien / om Dat kap ſouden bees 
tof worzden ban Den Hloeck onder Den Wwelce 
ken wp waren / Den welcken hp op hem ghe⸗ 
nomen / oberwonnen eñ wech genomen heeft / 
cube datter in de ofſerhanden Moſis / is on⸗ 
der ſigueren bong oogengeftelt geweeſt / hek 
Welcke Booz Hele ghetungeniſſen Efaie nde 
Der Apofteken betupcht mogt in Chriſti eerſt 
Berclaert te kogden/tal,6. } 

Dat ong bepde in De doodt ende in begra⸗ 
binahe Eijzifti tweederlen meldact boozoos 
gen gheftelt wort /te weten / de berloffuigë 
taan De boot entyg de Doodinge onſes hleeſchs 

ern sf pm 



Dan den Doop, 
Mefchzijbinge des Doops. Wet eerſte en⸗ 

De d aops/ Dat Hp dient om onfe betrous 
toer bpGod te berſtercken. Het ander epnde/ 
Bat bp onfer belf es boog be Menſchen 
Dient, De Boop boerckt in eid gheloove Drie 
Binghen s het eerfte / dat hpig cen teecken 
onfer vepniginghe / bebeftigpende dat alle 
— hevenzijn / boeck, 4e Cape 

etalere 

‚ ®at bp beteren wort boeg gljetupgeniften 
Bee Bebgifture zende Dat wp niet Dov: wa: 
ter ghetepnicht en worsten / maer boog het 
Vloet Thafti /talez Tnt felfoe. 

Pat be Boop met alleenlijtk ben voor⸗ 
leden tijt aen en gaet/ maet dat Wp Baer doo: 
gtnmael booz alle bnfe leben gewaffchen eñ 
gerepnicht worden: eñ dat wp nochtans bier 
eet geen bzpbepbe om tefondighen moeten 
nemen,tal.3, 4 
„Dat De macht Ber fleutelen( getijc zijt noe⸗ 

wien)bat is be dienſt der Bhemepnte : Watt 
door ong Dagbelijck bergheainge Ber ſonden 
berconbicht most 7 niet en moet ban DE Dooy 
Berfchepden worden· tal.4. 
_ We ander bꝛucht des ghelooſs upt dẽdoop 
ës / Dat hp ons onſe doodinghe eñ meu leven 
9 Ezio boozooghen ſtelt / boeck 4, caporse 
Lí os Ane ſelfde. 
“De derde brucht Des gheloofs upt ber 

®öop/ig/ dat Hp betupeht Dat wp alfoo met 
Ghzifto bereenicht zyn / dat op alte fijner 
goeden beelachtich me Baerom fiet be 
Boop epgentlijck op Chziftum ende Apoſte⸗ 
Ten hebben in Den Naem Chꝛiſti ghedoopt / 
alepa Wp de — — 
geboorte ende cepminge hebben / gelijck wy de 

ef de vrucht / ende het epnde in denhheplighen 
Geeft/tal.6. k 

Dat de doop Joamis ende der Ayoſte⸗ 
len een Doop gheweeft fp_/ hoewel fommiz 
ghe Lude anders gheteect hebben boeck 4. 
Kgs 15e tal7 · hiet teghenſtaende Dat dè ges 
Ben beg Gheeſts oberbioediger ghegheben 
— — anbinge Chzifti/ / Eude 

ten hierentufſchen moet in De daop den 
die bai ouberfchepden ban den pers 
oon Goannig / ende den Apoſtolen ende der 

anderen Dienaren / tal. 8. 
Da bepde onſe doodinghe ende reyniginge 
is per bolcke Iſraels af ghebeelbet gheweeſt 
dodz den doorganc ber Zee/ende Daag De her: 
eet twolchen/ boeck. qe cap· 15. tal.9 

nt ſeiſde. 
- Bat het balfch is bat fomtnighe gheleert 

Gebben dat wy Door den Boop tot De felbe 
zechtbeerdichept efirepnichepdt der natuere 
Seber gebaacht worden Die Adam in het bez 
min hadde. Ef dat in de kinderen Gods noch 
®her bljſſelen Bec (onbe blijben(hoewel fp 
niet en reguneren) waer Doos ſy moeten tot 
meerftiehept verweckt Wozben/ cube geen oor⸗ 
fake nemen om hem ſelven te flatteren boeck 
stapt En Oe Kie Bit togt bebefticht upt 

o.tal.120 

Boe De Doop dient onſer belpdinge by de 
Benfchen/baetk 4,6ap,1 5 tal.13e 

Hoe De Doop ghebruyckt wort berde tot 
feerfterckinge beg geloofs ende tot belijbinge 
Bp be menfchen. Waer getoont wozt bat be 
gaben Gods niet in het — acraaneitt eflaten 
@n zijn / om ong booz De cracht Der Sacra⸗ 
Mnten gegeben te woorden / boeck / . cap. i5 · 
er nt ſelſde. \ 
®dt boor De weerbicheptofte onweerdicz 

Hept bes geen / bie ben Doop bedient / geen 
Dine gegebennoch genomen en toit: ok 
De Benatiſten / ende teghen onſe Wederdoo⸗ 
Perg | bie willen bat wp wederom ghedoopt 
twojben / om Dat wp es zijn geweeſt in 
Maced Des Paus / boeck 4. cav. 5. tale16e 

argumenten wordenwederleyt. 
De Doop is een Sactrament der peniten⸗ 

tie me gantfche tebenlanck geduerende / foo 
Bat Daer geen nieu Doop noodich en is / boeck 
vee 5 at f 7e 

e beufclinge bes waters / ban be waſ⸗ 
Ken keeren Chnfmaroranmae, fpeechfel ende 
Miergelijcke beufelingen, Die geftelt zijn bp de 

chte reremonie Chuſti / ende hoemen Die fal 
dienen /boech rap. i 5 .tal.:9. 
Dart het den dienaren der Bemenpnte / eñ 

niet ben gemepnen man toe comt ben Doop 
te bedienen / tal.zo.21,22. 
Ban ben Woopber kinderen / foeckt Nina 

derdoop. 

Dan de Dyfebulbichepbe, 
Dat bop ún Det eenige euchel oefen Bobs 

Reeifte, 
moeten BeieWerfchepden perfoornén aenmerc⸗· Maer Defe boofhepBt Zijnder natucreen le 
ken boeck 1. cap. 3.taleze 
_ Eeghen de ghene die den naem Perfoon/ 
in Defe Gandelinghe berboemen / ende bers 
—— om De nieuwichept / voeck 1. CAP, 13. 

«dese 

e heplige Heeraers Zijn bedwongen ghe⸗ 
weeft fomimnigle nieuwe Waozden te D.chten 
om De waerheydt Godts te beſchermen tez 
ghen ſommighe liſtighe menfchen / dicfe met 
ugtbluchten becaozpen / ghelijck teghen At⸗ 
rium Dat woordt Homonſiou / tegen Sas 
bellum bat woozt Perfoon / boeck 1,CAP 13e 
tal.a ende 16e 
Ef ban het berfchepdengeboelen Hiero⸗ 

nimp/Dilarij, ende Kuguftin m het gebzupek 
deſer worden /tal · ·· 
Wat wp verſtaen bp het woort Perſoon / 

in be handelinge ban de Bzievuldichent;boec 
1.cap.i 3.tal.s Ende ban De dwalinghe deſes 
wooꝛts. Int ſelſde tal.ꝛ⸗· 

Ghelyck God hem felben door Be comfte 
Ehr claerlijtk gheopenbaect beeft / alſoo 
ig hy oock Doe in Dzie Perfoonen ghemepn: 
faemiijcker bekent gekwogden/boeck 1 cap. 14e 
tal. 16. 

Getupgeniſſe ber ſchaiftuere Dop? Deele: 
ke between wordt hoe de Dader ban Ict 
Mooꝛt jende het Wooꝛdt ban den Gheeſt on: 
derſchepden ig/ boeck, irtap · i3 · tal. · Ende 
dat de Dader ban het Wooꝛt ende ban den 
Geeft / ende den Geeft ban ben Dader ende 
ban het Wooꝛt in de Schriftuere onderſchey⸗ 
Ben mot / bepde dooz de aenmerckinghe bee 
ozden/ende Doog Gare ePgbenfchappen / boeck 
He cap. 3. tal.i Be 
Soor Die onderſcheydt der verſoonen en 

twozt de alder eenvou dichſte eenheydt Gods 
niet wech genomen / boeck 1. cap· 13e tal· 19. 
Wat De oude Baders meynen als ſy ſeg⸗ 

gen Dat Hé Wader is het begin des Soons/ 
ende nochtans de Sone zijn Wefen van hem 
ſeiven heeft / Int (elfde, 
Een coꝛte ſomma wat wp ban het eenighe 

weſen ende Drie Perſoonen Gods behooren te 
ghetooben/boeck 1,cap,: 3e tal,zo. Ende dat 
Wp moeten foberlijc ude matichlijc bier ban 
philoſopheren / op vat Wp noch met onfe ghe⸗ 
Dachten/ noch met onfe tonghe bupten DE paz 
we Bes woorts Bodg en treden / Ant (elfde 
talsz1e 

Ieder legginghe der raferien Serbetp 
bit hooftſtucn der leer / boeck 1, cap 13e Eale 
224 

Wederlegginghe der dwalinghe ſommiger 
boeben / Die ſegge Dat De Bader waerachtich⸗ 
mch ende epgentiye De eenige God is, ef bat 
hp den Sone ende Ben Geeft makende / zijn 
——— in hen uptgeſtort heeft / hoec. i. cap· 
13.t al. 3. 

SEnbe bat het valſch is / Dat ſy ſegghen / te 
tweten / Dat De Waver Dat alleen te verſtaen 
ie/ foo wanneer Godt g hemeldet wordt in de 
Schaftuere /talz4. Item bat (p perfoonen 
Dichten / Die eer: pegbelijck (oude een Deel Det 
Godhept zijn tal.z5 · Á 

Peberlegginge der ghener bie ſeggen / dat 
Chñãſtus / iftdat he epgentlijck Godr is/berz 
keevdelijck Godes Zone genoemt wort / Ant 
ſeifde / tal. 26. Antwoorde op vele piaetſen 
Die fp tot beveſtinghe haers gevoelen boost 
beengen upt Preneo daer Ip fept Dat de Daz 
ber Ebert be eenige eñ eewWwige Bod Iſraels 
ig, nt ſeiſde / tal.7 · Item antwoorde op De 
ꝓlaetſen Die fp upt Eertullians vooꝛt bꝛen⸗ 
gen / Int felfde tal, 23, Bat Juſtinus Hila⸗ 
riug/en Auguſtinus met ons geboelen/ Int 
ſelſde tal · 29 
Dat de Sone is ban De ſelve ſubſtantie met 

den Dader / boeck · cap. Betalen ós 

Wan de Dupbelen. 

Bet ghene dat be Scheiftuere leert Dan De 
Bupbelen / Dat dient bp na op Dat Wp ſorch⸗ 
Buidicth zijn / om hare ñſten te ontgaen ende 
ons te wapenen met Die wapen Bie ſterck gee 
noech ig om Dien feer machtigen bpandt te 
weder ſtaen / boeck i.cap· 14.tal. 13. 
Ende op Dat wp te bet verweckt worden 

om Dit te doen / ſo bercondicht be Schrifture 
bat daer niet een duyvel oftetwee / maer 
groote heprſcharen Dec boofer gheeſten zijn 
Die ceijchj tegenong Leeren: ende tot Wat bez 
Dupdingte fo ſomtijts ſpreeckt als van eenen 
Dupbel eñ niet ban bele/boec c. cap. i 4 tal· q· 

Wet behoozt ong tot eenen eeuwigen ſtrijt 
tegen Den Dupbel te verwecken / bat hp al 
omme genaemt won onfe eñ Gods bpant/ 
boecku 1.cap. . 150 

hiet upt de ſchep dinge / maer upt verdzaepdt⸗ 
bept/ Ant ſelfde tal.ẽ. 
Dan de do ſacke / wijſe / tijt ende aert des 

bals der booſen Engrlen te —— is 
curieuſhept / Deijle het de Schriftuere ber⸗ 
ſwijcht / Int (elfde. 
Dat Ee dupbel ban hem ſelven ende vau 

zijn booftept heeft / dat bhp mer begeerte ende 
Boe nemen tegen Godt ſtrydt: zaet Dac hu 
niet en can Doen noch bol brenghen anders 
danſo veel Bod wilen toelact/hoeck. 1 cape 
14.tal.i7. dewelcke Dat alfa maticht / dat IR 
Den Dupbel gheen heerfélappie soe en lact 
in de ſielen Dev abeloobighen / dewyle fp ten 
Taerfte altijts oberboinme (boewel fp in ſom⸗ 
mighe fonderlijcke bamndelngben Ghevorg 
wo den ende Hallen) maer gheeft hem al⸗ 
Bare fielen 5 te — dat hp m 

ace fielen ende lichamen heerſchappie eb⸗ 
be int (elfoe/tal,18, ai 

CTeghen die gene Biefeggen/Dat de dupbez 
len niet anders en zijn vAn boofe gefintheden 
eni bewegmgten: en Daer wozt Door getupge 
niffe der Sthuftwere bekwejen / vat De dup: 
belen zijn gheeſten Die finnen ende berftans 
hebben / boeck 1. tap· 14. tal. 19. 

Van het Eedtſweeren. 
Pptleaginge des Derden gebodts:waer in 

deſe Dzie dinghen berbact worden / te weten / 
Dat wp ban God niet en ſullen denesen nach 
preken anders dan mer eerbiedige : noch 
ar bar zijn woozt ende eerweerdige Derbozz 

gentheden:noch oock ban (jus wercken/boccs 
zetape?.talez zé 

Bat het eedtſweeren (pi : Dat het een godſ⸗ 
dienſt is : eñ Dat wp daerom moeten toe fien 
dat in onfe ecden geen laſteringe der Godlics 
ken naems en fp / het welche gefchiet alfmen 
geren quaden eedt doet:noch oock geen Verz 
achtinge des Godlijcken naems / het welcke 
gbefchiet alfmen LichtBterdighe ofte onnoo⸗ 
dighe eeden Doet / ofte in pemants anders 
dan in Gods naem/boeek 2ecap.setal.:3e24e 
254 

Eeghen de Wederdoopers wort beweſen 
upt de Schgiftuere / dat alle eeden niet ver⸗ 
booden en zijn : ende Dat Chriſtus geen Binck 
verandert en heeft van Ben veghel Des eedt⸗ 
ſweerens Die in ve Det gegeben is / boeck ze 
cCap.3.tal,26, À 

Det welcke oock Doo? Zijn exempel bebe⸗ 
icht wozt / ende dat miet alteentijck het cedta 
eeren hog? De @hêrichepdt / maer oock, 

ſynen naeften gheoorlooft is behoudens De 
matichepdt Die De Wet ghebiet / Ant felfbe 
tal· 27. 

Dan de Engelen, 

Dat de Enghelen zijn Creatueren Gode, 
hoewel het Qoſis niet upt en druckt in 
Retie ver ſcheppuighe / boeck 1e Ean, 144 
tal. 3. 

Het en betaemt niet te anderſoecken van 
Den tijt eñ orden Daec in de Engelen gheſcha⸗ 
pen zijn : Dewijle ve Schzriftuere daer ban 
niet en leert / De welcke Wp moetenalg ee⸗ 
nen regel volgen / boeck 1,cap.: 4 tal. 4. 
Waerom de hemelfche gheeſten gheuaemt 

worden Engelen / Heprcrãchten / Crarhten / 
Dozſten dommen/ Machten / Heerſchap⸗ 
pien/ Crooner ende Boden, boeck i.cap. 14. 
tales 

Be Schaiftueren leert ban de Engelen hek 
gene Bat toconfe vertrooſtinghe / ende tat bere 
ſterckinghe onfes gheloofs dient / te wetenf 
Dat fp zn uprdeelders ende befchickerg der 
Weldaer Gods tot ons/ ende Dat op meniger⸗ 
dep wiffe/boeck, 1 Atap.i4.tal.s. 
Dat een pegelck niet ban eenen Enghel 

alleen bewaert en woet / maer dat de Engelen 
alle te ſamen cendzachrelijch waken boo on= 
fe fatichept:en dat her daerom te dergeefs ic 
datmen bzaccht / of eenen peabelijchen mere 

fee een dEngelgegeven is om hein te bela: 
ren / boeck 1 cap.14.tal.7e 

Ban de menichte rude orden der Engelen 
te brage/dat ig curieufient;ci die te beſcheij⸗ 
ben / is Wfcptheerdichept. Ende dewyle ſy geer 
fien zijn / waeromſe de Schziftuere befchzijfe 
gebieughele/ onder De Cherubim ende Sera: 
pljim/boeck recap. rgstals. \ 

Tegen ve Sadduteen ende Diergelijcke on⸗ 
henlighe menſchen Woet bewefen Dat De En⸗ 
gljeten niet en zijn Qualitates / bat is/ Hoe⸗ 
danichedẽ ofte ingevingen ſonder fubftautie/ 
maes waerachtige geefkEboec/1 „Bap. 14.ta!.c. 



Dan ſunerſtitie hier ir te ſchuluen / ende dat 
Wop niet en moeten den Eughelen toe ſchꝛij⸗ 
ben dat God alleen toe comt eñ Cheiſti/ boecu 
JePe i 4. 10. 

Om bit perijckel te ſchouwen / moeten wu 
aenmercken dat God haren dienſt gebruyckt / 
niet unt noot / gelije of hy zijn Wert fonder hẽ 
Niet Doen ein conde / maer tot trooſtonſer 
ſwackhent / Int relfde/tat. 11, 

Ende Zat daerom ai Wat banden dienſt 
der Enghelen gefent wort / moet ghebrunekt 
worden totdenennde / op Dat Wp alleonfe 
ongcloobichept overwinnen / eft onfe Gope te 
ſterckelicker op Bon ſtellen: Ende niet op dat 
Jup afgheleyt worden van Godt, Int felfde/ 
talerze 

Bar oock De Enghelen tot de gelijckenifre 
Gons gefchapen zijn / boeck 1e cap. 15 tal3e 

Dan Ergeeniffe. 

Wat ergherniſſe men moet blien/ ende wat 
ergherniſſe men moet beachten, tem wat 
gegeben ergernifje (p/ende Wat genomen erz 
gezaifje ſy / bocck zerap. 1o.tal.i 

Welcke De ſwacrke zijn die wp nieten moe- 
ten verergerẽ /het welche berclaect wort met 
De leere en Het exempel JDauli/ boeck. 3 CAD» 
19.tal.ze 

Dat ans gheboden is toe te fien Dat wy 
Den ſwacken geen ergherniſſe en gheven dat 
beeft plat fe alleentijck in middermatiathe din 
gen Bie in ben (elen noch goet noch guaet en 
Zijn : ef dat daerom Die Defe leere bevkeerdez 
Wijck miſbruycken / Die ſegghen Dat ſy Miſſe 
— om der ſwacken Wilte/bacck 3,cap.1o, 
ali 3e 

Dan Get Euangelium: 
Dat Eiziftus hoewel hp den Loden bes 
kent was/nocljtans m het Euangeltum eerſt 
is boos gefteltzende Dat de heylige Daders de 
genade abefmaetkt hebben / dieons hupden 
boleomelijck boo? geftelt wort: Bat fp den 
dach Eizifti gefien hebben / hoewel duÿſter⸗ 
lijcher/Wiens eerlijckhept nu opentlijc ni Det 
Euangelitim baren fchijn geeft/ boec 2, cap, 
g.tal,rsert tal 2. waer oock getoont Wot Dat 
het cuangelium epgentlijck ende fonderlijck 
genaemt wozt De brrrondinghe der ghenade / 
Die in Cheiſto gegeber ende boor aheftelt ie, 
_ Cegende leere Serbeti/ de welcke onder 
Befe hoozwendige/ Dat wp dooz het gheloobe 
des Euangelij De Berbutlinge alter beloften 
hebben de belofte te niete maect/ wort belmez 
ſen / hoewel Chriſtus ons in bet Euangelium 
De volhept alter geeftelicker goeden vodeſtelt / 
dat nochtans het ghebrunck Daer ban alzijts 
onder De bewaringe der hope bewaert wozt) 
foo lange als Wy hſer leben / ende Dat wp daer 
om noch moeten op De beloften ruſten / boeck 
zel ADs IstaL 3 « p E & 

Teghen de dwalinge der gener Diede Wet 
nemmerteer anders met den Euangelio en 
bergelijcken ‚dan atielijck de berdienften der 
wercken met De onderdiende toerckeninghe 
Der rechjtheerdichept/Daeck > „cap‚o‚tal.4» 
Dat Joannes De Dooper een ainpt ghe⸗ 
hadt heeft midden tuſſchen De Przopheten 
Die de uprlegahers Der Iet waren „en De As 
poftelen die vercondighers des Euangheih 
waren / boeck 2.; ctap ·9.tal. 

F. 
Ban het Fermſel ofte 

: Jroamfel. 

Cen Ceremonie der op leaginatje Ber hans 
den / als De kinderen der geloobighen die intjaz 
re cerſte Kintfheptgedoopt zijnde / Daer nae 
Haer geloobe belijden / als fp opgewafft zijn/ 
boeck ⸗. cap· o,tal.s, ' 
Pon het Paufelic Sacrament des. Ferme 
ſels / twelck in de plaetfe dier hepligher in fet 
tinge Gecomenistal.s 

— achten bande Doop.in.io.ii. 

Regifter. 
ten deden haten geloove belyden / boeck4.cap, 
19.tal. i3. 

G. 

Dan het Gebedt. 
Dat het warachtich gheloove niet en can 

zijn jen aenroepmge Gods / boeck 3. rap 
zoetdler. 

—* uoodich ende hoe meuichſins nut de 
geffemmnge des gebets ſy / boeck. J. cap‚zo, tal 
2. Int ſelfde. 
Hoewel Godt ons niet en berlaet oock als 

Hop niet en bidden; noch noot heeft bermaent 
te boden. tal,3. 
De eerſte reghel om wetende behoorlijck 

te bidden / is dat wp ons met herte ende fin 
alfoo voegen / gheick bet die betacme Die hem 
voeghen om met Gode te fpzeken / boeck 3. 
cap· 2c.tal. 4.5. 
„Be tweede veghel / dat wp biddende al⸗ 

tijts onfe acmoede ende eenftich denckende 
Dat wp al ghebzeck hebben / bat wp bidden: 
De begbeeven / in het bidden een bperige ende 
eej begeerte hebben om te vercryghen/ 
Ales 

Dat men te aller tijt moet bidden: Ende 
Dat oock alg alle dinghen feer Wel fraen / de 
abedachteniffe onfer fonden ons niet ep: 
nich en behoort te beweghentot De vefſenn⸗ 
ghe des Ghebedts/ boeck 3, Tapitrel,zostal, 

De derde reghel ont Wel ende behoorlijck 
te bidden / is / Dat Wp alle her betrouwen 
onser epghener glozi berlaten : op Dat op 
hiet Doo? onfe poelopgeblafeuttept ban zijn 
aenfchiju en batten / foo Wp pet ons (elen toe 
fchzijben,boeckz.cap.zostals8. 

wer begin om Wel te bidden is ootmaez 
dichlijck fijne fonden belijden/ eñ verghebin⸗ 
ge begeeren/boeck3.tap.zo.tal.g. — 
doe ſommighe geboden der heylighen te 

verſtaen zĳn / ût de welcke fp ſchynen haer 
epglen vectjebeerdicheptre betupgen:om ban 
———— te worden / boeck 3. tap, zo, 
Allos ë k 

De vierde reghel ont Wel te bidden is / Dat 
wp alſoo Dende ootmoedicheydt 
Herflagtjen zunde / nfet te min gemoet wor⸗ 
den / om te bidden doaz een ſekere hope / Dat 
wp fullen verhoort worden. Dat alfoo Het 
Bheloobe ende de penitentie te famen coinen 
in het ghebodt / boeck 3.tap.zo.tal,1 7, 
_ Pandefckerhept des geloofs / Waer dooz 
De geloobige fekerlijck houden dat Bodt jen 
genadich is / ende hoe noodich (pis in de gen⸗ 
roeping: Ende Batde verſekerthent niet ber⸗ 
cranct en wort Doo De kenninge onfer ellen 
De boeck 3.cap.zo,tal.u2, 
Gode ghebiedt Dat Wbp fullen hem aenrgez 

pén : ende belooft dat wp (ullen verhoordt 
worden: bepde is noodicl / opdatup met 
gheloove aen bidden / Hoeck 3. zap. zo, tal, 
3e 
Daer worden hele beloften Gods berz 

haelt / foo dat Die niet en connen ontſchuldich 
zijn Die door De ſoeticheydt Dier beloften met 
berweckt ent Worden om te bidden. / boeck 3. 
Cap total, 14, 5 

Daer Worden ſommighe Plaetfen uptghe⸗ 
leyt / door De welcke Godt fchijnt ſommigher 
gebeden verhoort te hebben / Die op gheen bez 
Tofteen ſtonden / boeck 3. cap. 20. tãl · . 
Dat Bodt aen gaende De vier regulen om 

wel eñ behoorljck tebidden / Hele flaacheden 
ende ongefchickt hedeninde fijne verdzaecl;t/ 
boeck z,cap.zo,tal.i6. B É 
Datmen altijts moet bidden in Den naem 

Chꝛiſt alleen boeck 3.cap,zo.tal.17. 
Eude dat de geloabige nopt en zijn anders 

berhoort getweeftjtaln. * 
‚@at de ghene die anders bidden } niet an⸗ 
ders te verboachten en hebben in Den thzoon 
Ker ri tooznen ber(chziekmige / tal, 19, 

int ſelfde. 

Dat het tegen het ampt des Middelaers 
Chꝛuiſti niet en is / dat wp gheboden worden 
be Boor den anderen te bidden/boeck zeca, 
zostale19, ; 

CTegen De gene die de gheſtorben heyligen 
nemen tot boozbidders bp Godt / ofte herz 
mengen De bootbiddinge Cheiſti / met de gez 
beden ende berdinften Der dooden / boeck 3 
tapezo.tal, zo, Int (elfde. 
Dat deſe dwaeſheyt in het Pauſdom tot 

grove godiooſheyt/ eũ geouwelijcken kerck⸗ 
roof gelwaffenis/tal.z 2. 
Wederlegginghe der argumenten / metde 

* A , ĳ 

weltke de Papiſten witten de boorbiddinghe 
Der hepligen bebeftigen/tal,23.-4.25 26. 
Dat upriet en behooren ve geſtorben hey⸗ 

lighen aen te bidden / dewne bete dienft coz 
gentinchBode alleen toe come / boeck 3e cap. 
20.tal.27. 
Dat her gebet menigerln is / voornemelijck 

van De danckſegginge Item ban de gedue⸗ 
rige oefſeninghe Dec geloddigen / in de gebede/ 
wi in danckſeggingen / baetk 3. cap.: tat, 
2029, 

Dan de lange gebeden der Papiften : Ts 
tem / ban alle pomperien in de ghebedente 
fehutwen/eri ban hepmelijcke pläctfen te foecz 
ken om te bidbe: Item / ban gemepne ghebe⸗ 
den / boeck 3.rap. Lo.talezo, 

Dat de gemepne gebeden moeten in ghe⸗ 
méphe tale geſchien: ban de knpebupaüïige eñ 
ontdetkinghe bes hooſts in gebeden/boeck 3e 
Tap.zo,tal,3 3, 

Van De onghemeten goetbept Cheiſti / de 
welcke ons vock forme des dhebedte geleert 
beeft ende wat grosteren tcaaft Wp daer upt 
hebben / bock 3.cap.zo.tal.34. 

bet gebedt Des Heeren gedeelt wort 
tal. 35. 

Dptlegginghe des ſelben ghebedts/ t al 35. 
e Le 

Dat het ghebedt Des Heeren alterin svol 
maect ende opeecht ig/tal.48, 
Datmen Daer niet en moet toe Doen / hae 

Wel men andere woorden mach gijeb:upeken 
mit bidden/tal.4o, í 

dan het betrouwen dat wp bidden daer 
upt bat Bodt ong zijne kinderen noemt: welc 
betrouwen niet ſeifs dooe het gebocten onfer 
ſonden moet gheſwackt Wozden/boeck 3. cap. 
20. tal. 36.37. 

Hoewel Wp moghen boo? alle menſchen 
eñ / boornemeiijck boo? de hupſgenootendes 
gheloofs / beljaozen te bidden / dat wp noch 
tans Dies niet te min mogen boor ong ende 
hooz fammighe fesere menfchen ondeclijck 
bidden boeck3 „cap.z,tal.33.3 9e 

dan de ſtoutichent in het bicden / de welc⸗ 
„ke De Heere Den zynen toe lact / ende ban het 
betrouen ef De hope om te bercrijgen/boeck 
3elapezostal47. … * 

Dar het goet is Dat een pegelijck van ons 
hem felben ſekere uren ſteidt om hem in het 
gebedt te oefferen/ ſo Berre het (onder ſuper⸗ 
ſtitieuſe onderhoudinge gefchiet/ boer 34 capo 
zotal,so, : Bn OT, 
Datmen in alle gebeden moet neerſtichlje 

toe fien/ Dat wp Godt niet aen eenighe ſekere 
gictomftantienenbinden.Tutfelfdes 
Ban volherdiuge ende lijtfanbepdt in be 

oeffeninghe des Bhebedts / boeck z. cap. 20. 
tal.s 1.52. 2 

3Dan de gehoorſaemhent der kinderen die 
ſy den Ouderenſchuldich zijn. zt 

Vptlegginghe des vijfſten gebats/zijn eyn⸗ 
de ende (oruna/boeck zecap.S.tal3 5. 

doe wijt hier dat woort dere ſtreckt / ende 
dat het date Dingen berbaet/ te weten/ eerbie⸗ 
dinghe / geljoorfaembept ende danckbaerheyt / 
Int ſelfde / ende tal · 36. 
Ban de belofte Die bp het bijfſte ghebodt 

geſtelt is / pan de lanckhent des leens / ende 
hoe bere fp Gupden ons aengaet / boet z,cap 
8. tal. 7e —— 
Doe ende hoe menichfins Godt de onghe⸗ 

hooꝛſame ſtraf · Datmen nochtans de oudez 
ren eñ anderen geen gehoorſaemheyt ſchul⸗ 
dich is anders dan behoudens de Det Bods/ 

EE agait bet Gelobe, 
Dat be naem Des Geloofs anders genoz 

ten wozt bp de heylige Leeraers / Dan bp be 
wereltlijcke Schryvers boeck 4itap.: tal / 
1 

Bat het Geloove Godt aenſiet / eñ hoe dat 
te berftaenis/boeck 2. cap · . tal. c. 
Dan Het geloove:tegen De gene Die bp haer 

woort Gheldobe niet anders en berftaen dan 
een ghenieyn gevoelen dat de Euangheliſche 
Diftoze wãrachtich fp/ eñ ſeggen dat het ge⸗ 
loobe enckelijt God aenfiet/enlaten Daer enz 
tuſſchen Cheiſtum achter / fonder den welc⸗ 
ken geen gelaoeen is / noctj geen toeganck 
tot God/boeck3.cap,zetaler, 

Eeghen De Heere der Acholeracrs bar 
het dupftec ofte onclaer geloove: betwijle het 
geloobe een claer kenniſſe der goetbept Gods 
epfeht / mer in onſe vechtbeerdichjept ghele⸗ 
gen is / beeck 3.cap.zetal.z. 
Dat onfe geloobe fo langhe als bon in deſe 

werelt bremdeungẽ sinjboor heele wan 
in 
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felen Ber onbaetentheyt ouclaer ie / ende dat 
het geloove meenen Pegbelijcken altijts met 
ongbeteobiejert beemenge 15 (voaer om bz 

te ereen oef en woren imde Difcipulen 
Chiſth cer fp rot battomen Berlicitinge qua: 
men / ende dathet nochtans fect warachtich 
is / dat by Bek geene oock altijdrs Herftant 
is/boctk 3.Lape2.tale 4 / 

Da Bake ben eecbiedinabe tat Chriſtum 
ef teerlickbept is/ met een begeerte omt hoog 

te gaen / deweltcke meten Eprel des Ghe⸗ 
taois verciert wordt / oe wel het alleenlijck 
een berepDinge tot Het gheloove is / ende Dat 
Dit mochte cen onciaer gheloove ghenaem: 
Wworden / maer Dat het nochtans Verre is 
Han Iek gedichtſel Ber Papiſten / boec z.cap · 
2.tal. 

Dat het warachtich gheloobe / ofte de Waz 
achtige kenriſſe Chziftuis/ als Wp hem aen⸗ 

nemen fulck als hy ban Den Dader Looze 
aheftelt wort / re Weten, Vecleet met zijn E⸗ 
ganatjelium : ende Dat het gijeloove Ende Let 
Wooet op malcanderen fien / Want het woort 
ig de fontepne des geloofs eñ is een ſpieghel 
waer int gheloove Bodt aenſiet / boeckz · cap· 
zetal.6, 

Dat het geloche hoe Wel het alle ffucken 
ves woorts gelooft / nochtans epgentlije daer 
in Be goetwĩillicheydt ende barmherticheydt 
Gods aenfict/ dat is ve Beloften Der ghenade 
Die op Ehꝛiſtum gefondeert zjn / in Der welc⸗ 

Ker berftant ende ſekerhept De hertendoor Den 
Gheeft berlicht ende bebeſticht worden: Hier 
upt topt De befeljzijvinge des ghelooſs ver⸗ 
ſtaen boeck 3.rap. gal. 7 · 

Eegen het onderſcheyt der Sophiſten tuſ⸗ 
ſchen het geſormt ende ongheſorut gheloove 
Waer upr het openbaer is / Datfe noyt van De 
fonderlijcke gabe des Geeſts gedacht en heb⸗ 
ben / dewnſe het gheloobe jemmermeer ent 
gan ban oeaodfanghe geſintheyt geſcheyden 
Wareen/boeck ; · cap·. tal · . 

Dat bet woort Gheloove verſcheyden bez 
Dupbdingen Heeft/eude Dat het ſomtijts gheno⸗ 
men Woet boor De cracht om mraculen te 
Doen (welcke gave ooc De gobloofe ſomtijts 
sebben) dat Het oocfomtijts onegentlijc gez 
womeirlwogdt boor De kennſſe Gode die in 
ſfommighegodlooſe gijefien wozt / De weleke 
meer ecn ſchaduwe envebeelt des geloofs is / 
Boeck z. cap · al. 9. 10. * 

Dat de godlooſe fomtijtg oock bynae ſulck 
gheboelen hebben ais De uptvercorene / maer 
Bat ſy nochtans met grondelyt De cracht der 
geeftelijcker genade en geboelenzende dat Dit 
gevoelen nochtans een werck Des heplighen 
Seeſtes is / maer Dat het wijt is van De ſon⸗ 
derſycke ghetupgeniſſe die hy Den uptverco⸗ 
ren geeft/baeck 3erap.-stal.in. E 

Dat nochtans de Geeft uiet bedziegbelijck 
«nis / als ya fomtijts Den LBertwozpeneneen 
weynich kenniffe des Euanghely / ende cen 
xtepnaljevoeten Der liefde Gods gijeeft / het 
varlcke Daer nae berfwmt. Dar oock fam: 
tijts in hare herten cen liefde tot Dodt ver⸗ 
ect wozt / De welcke nochtans niet opzecht / 
maer omt Des loons Wille fp. Gen eynde 
togt befloten / dat Daer fommighe zijn Dit 
Het gheloove met en Depnfen / ende nochtans 
gheen warachtich gheloobe en hebben : Het 
Welcke Wederom beeupelje wordt door ghe⸗ 
tupgenifgen der Schriftuere / boeck 3e Cap‚ze 
Eater ze 

Ende dat fulck geboelen / gheloobe in de 
chrifcuere ahenaemt wozt / hoewel onen⸗ 
gentlick / boeck 3.cap.2etalen3 

Bat Get geloove fomtijts genomen wort 
Booz De eere Ber godfalichepdt ende ſom⸗ 
tijors ban eenich ſtück / ende fomtijdts ban 
den dienſt Der Bemepnte boeck 3e cap. ze tal, 
13e 

Bat Iet gheloobe wel te rechte ghenaemt 
Wort kenniffe ende Wetenfchiap : nde Dat het 
mochtaug fuicke kenniffe ie die meer in ver⸗ 
fekerthept Dan in begrijp abeleatenis « dez 
Twijle het allefmeonghemetenis / Dat one 
vig Dooz het geloove Daet/ boeck 3.ca,z, 

Dat het gheloode niet en is int een twijſe⸗ 
lachtige mepnige ofte dupſfter —— 
egheu / maer Dat het een hotcomen ende vaſte 
fekerbept epfcht/boech 3,cap‚z.tal,use 

Dat bele alfoo de barmherticheydt 
baten/Dat fp feex cleynen troaft Ee rs 
ben, om dat fn twijfelen of Bod hen genabichy 
ig/maex dat het geboelẽ Der boltec bersckertz 
hept des gljeloofs beel anders ig / bemelche 
Beormemelijck daer in ghelegen ig/ bat Wop de 
beloften per ghenade achten niet alleenbijek 

Regifter. 
buyten ons warachtieh re fijne : maer lieber 
Die binnen in ouſe hectenaennemende / onfe 
maken: bier upt baszt verſtaen wie warach⸗ 
telijck mach gefept wopben geloovich te fijne 
boeck z. cap· ANal. r5216. 

Dat de gheioobighe in het bekennen der 
goebichept Gods tot hen, niet alleenlyck Dice 
mael met ongeruftichepe gequelt en worden / 
maer oock met ſeer ſwaere erfchaickinghen 
fomtijt8 beeflagenwozden/ ende dat dies met 
teminbetgeloobe zijn ſekerheyt mede brengt 
want alit dat De gelaohige feer aengheboch⸗ 
ten Worden / foo en Balten fp nochtans nem⸗ 
mermeer af ban Dat feker betreüwen dat ſy 
eenmael ban de bacmijectichepdt Gods ont: 
fangen hebben:maer hoewel fp altijt regen 
taer eygen (wachept ſtryden / ſo oberwumen 
{ nochtans ten epnbe : het welcke door bele 
erempelen in Dabidbewefen wordt / bocck 
3eCap, ·tal. 7e , 
Beſchryvinge des ſtrjts des vleeſch tegen 

Den Bheen in De geloobige ſieie talic. 
Derfekerthept der Godlijcker goetwillig⸗ 

bept/boeck ꝛtap· ⁊ c· tal. r 8, 

Teghen De ſeer ſchadelhcke Philoſophie / 
ſommigher halber Papiſten / dewelcke wél 
Bekennen Dat wit / ſoo wanneer Wp op Chru⸗⸗ 
ſtum fien / volcomen materie binden om goez 

de hope te hebben/maer willen nochtans Dat 
wp ongeftadich ende twij felachtich zijn door 
het aenfchoutwen der onweerdichept, Ende 
Dat Daer Wort beweſen Dat wy met te mie 
de falichepr verwachten moeten / de wijle 
Chꝛiſtus dooz een Woonderlijcke ghemeyn⸗ 
ſchap alle daghe meer ende meer in ecn lic: 
hãem met ons beveenicht/boeck zecapitez.tal 
24 
Soo haeſt als wp een cleyn dzuppelken 

des gheloofs hebben / foo beginnen Wp te 
fien Vat Bod ons ghenadich ix / het welcke 
wp Wel ban berre fien / maer wy ſien het 
nochtans met foo ſeker een gheſichte / Dat 
top ſeker zijn dat Wwpnietenfeplen. Bey⸗ 
be deſe Diiglen vaorden bebeſtitht doo: de 
getupabeniffe Pauli/ baeck 3 scâpiterstal. 194 
20e . 

Dat het gelooke hem ſelben met het woort 
Gods wapent om Den aenlaop Der verſaec⸗ 
kinghe te Weber ſtaen / ende Dat een Godſa⸗ 
lich berte hem nemmermeer en laet het bez 
trouwen Der bacmbertichepdt Godts ont⸗ 
nemen / hoewel het met Beel overblijffelen 
ve geloof deſtormet wort / boeck 3e cap. 
zetalez 1e 

Woe wel het gheloove in de goetwullic⸗ 
hepdt Gods /op De welcke het fiet / hem felz 
ben voornemelijck een ſeker verwachtinghe 
des eeuwighen lebens hoo? ſtelt: foo zijn 
nochtans oock De beloften des teghenwosr⸗ 
Biahen lebens daer in berbaet / ende een va⸗ 
fie geruſte hope altes goet s:fulck als upt het 
— hoi can gebaet worden / bock 3, cap 
zetale 5. 

Dat gheloobe hoewel Get Gode woort gez 
den aenmerckt(dDat is oock De geboden/ ver⸗ 
oden ende Dzepginge nochtans De onderdien 

Be belofte ber ghenade booz een fondament 
heeft / eñ daer op alleenlijck fietsende Dat hierz 
om het Euangielium ghenaemt Wozt het 
twoa;t des geloof g:ende geftelt wozt tegen de 
Wet /boeck z.cap, 2 .tal.z9. 
„Ende dat top nochtans het gheloove dooz 

Dit onderſcheyt nieten verſcheuren / ghelijck 
E ren onbeſchuemdelijck ong tancecht ops 

al. 30 
Dat het woordt Gods alſoo noodich is 

Ben gheloove / als De lebende woztel Des 
booms ber bzuchtsende Datmen bp het woort 
moet oock frellen de aenmerckinghe Der mo⸗ 
ghenthent Gos / fonder de welcke wp let 

oo3t miet Wel ontfangen / noch foo hoogbe 
Achten als het betaemt, Ende dat Wp moe: 
ten een werckende macht aenmercken / te. 
weten / upt de wercken Gods ende upt fijne 
weldaden / Die fonderlinaheons ſommighen 
anderen ofte der aantfcher ghemepnte ghe⸗ 
ſchiet zjn / boeck 3 etape tal· 1. 

Dat be gheloobige fomtijts alſo handelen; 
Dat fommige Dwalingen met haer gheloove 
vermengt zijn/ende dat ſy fchijnen bupten de 
palen Des geloofs te tredeu / maer nochtans 
alfoo dat het geloobe de oberijant dehoude. 
Dit wordt Dooz de erempeten Zare endetiez 
bee bekwefen / de welcke Bodt heeft in hare 
Ecomme af Wijekinghen Bood eenen kerboz: 
ghen thzoon ín de ghehoozfaembepdt zijns 
Woozts behouden, Aint (elfde, 
Dat om onfer blinthept ende harineckic⸗ 

hept wille Det woozt met ghehooyfaem en is 
het geloove / gen fy datde Qeek Gods onfe 

werſtant Gerichte / ende onfe herte dood zijn 
tracht verſtercke / ende dat Di het gheiocee 
met mleentick en begint im ons/ maer oot gez 
lick bp trappen dermeert / boeck 3ecapezetale 

Dat niemant en can in Chriſtum gheloo⸗ 
Ben anders Dan dieu iet ghegijeben1s/ Aut 
felfbe /tal.34. 

Ende Dat het gheloove daerom ghenaemt, 
wort De Geeft deg gheloofs / ende het werck 
een Wel belagen Gods / ende Dat het cen ſon⸗ 
berlijcke aabe Gods is / de welcke ho door eert 
fonderlijcke pzeitegie geeft Den gijeenen Dien 
be wil/ Fut felfdeltat.3 5. 
Dat het niet ghendech en ig dat pemaut 

verlicht Woar met het verſtant des woorre/ 
ten fp Dat de fekerbhepdt Des woorts oock in 
het herte gheſtuert orde / De welche bepde 
dinghen De Gheeſt werckt : De welcke Daer= 
om ghenaemt wort een ſeghel ende voor pen⸗ 
er reld der belofte / boeck 2, capeze 
tal.36. — 
Dat het gheloove / hoe wel het doo? menis 

gerlep twyjfelmge gebzeben wort / nochtans 
altijts ten epnde upt Den ftroom wal der ver⸗ 
ſoeckingen upr comt / ende feer liefljcke ruſte 
gecrijcht boeck zecap. tal · 7. 

CTegen de fchjadelijcke leere der Schoollee⸗ 
rareu/te Weten/Dat ap van De genade Gods 
tot ons (yr en mogen anders gijeboeten oft 
zone upt een giſſinge ende vermoe⸗ 
dinghe USE De zeden ende wercken der Wet / 
boeck 3e6ap.2.tal, 38e fl 
Dat (p feer eitendichlijerblint zijn/om dat 

fp feggen dat het liebtbeerdichept 15/ dat We 
een antwijfelijcke kenniſſe des godlicken wil⸗ 
lens ebben/int felfbe/tal.3oe 

Eeghen haer ſwacke warblucht / te weten 
Dat fp ſegghen / poewel wp nae onfe tegheu⸗ 
woordighe rechrbeerdichept moghen ban De 
genade Gods gordeclen / at het nochtans 
onfekec blijft of wy ſullen volſtandich blije 
beu Fntfelfde/tal.3osgo. 

Dat be befcljzijinge Die in dat cap/tal.7e 
hegheven is ‚ wel over een comt met DE bez 
cijzijbinge Die De Apeſtel ghebrupckt Heb· cv 
Ende de raſerie der Schooeeraten / bie ſeg⸗ 
en dat de liefde ie boven gone hope / 
ort weder lept Doo De ghetuygeuiſſe Bars 

nardi / boeck 3ecapezstal.4r, 
„Dar unt het gheloove altHtshope comt / 

eñ Dat De hope niet en can van het gheloove 
berfchepbert worden / fa datde gene Die gheen 
hope en heeft oock fonder ghjelooke is, Item 
Bat het geloobe Hooz He Hope gheboet ende 
berftercht wort: ende hoenaotfahelijsk de hos 
pe is am het gheloove te berftercken, dweick 
Doo? (aa menigerlen verſoeckinghe beſtreden 
wodt / boeck 3. cap· tal.4 Ze pi ë 

®at geloobe eñ hope om de gelchert eñ 
ober en comingle Die fp tot malcanderen heb⸗ 
ben/ fomtijts D” een 002 d ander ghenomen / 
fomttjots bp malcanderen gheftel worden. 
tem teder legginghe der Bwalingte Petri 
Tombardi / dewelcke twee fonbamenten DES 
geloofs flelt/te weten/de genade Bode, ende 
B verdienſten ber wercken boeck 3e CAP. ze 
t 43 · * 4 fi 4 

Dam de onBolmaeckthept ende Herftertkin: 
kli ht Des gelooſs / boet 4. ccp. 
14tal . 7.8 . 

Pan de ſomma onſes gheloofs de Creds 
genaemt/of Symbolum Apoſtolorum / boeck 
2.cap. IG. tallen. + Ô 

Beflupt ende ſamma des capittels bart dert 
gheloove / waer in het cozte De goeden bere 
baet worden die wy Hebben upt Vet gere Dat 
ban Chafto verhaeit wort in Den Ceedo / cal 
19 

Dan de Gemepnte. 

De Gemepnte ig de moeder der gheloobi⸗ 
gen/boeck 4ecaperetal, 1, 

Dptlegginge des artijckels/ Ack gheloove 
een heylige Bhemepnte/ boeck 4. eap. r.tal. ⁊ 

Dat de heplichendtder Ghemennte noch 
uiet bol maeckt er is/boeck, 4erap.S.tal.1 2e 
Dan de onftenlijche Ghemeynie / Item / ban 

De ſienlijcke Gemeynte / wiens teeckenen ziju / 
Be opzechte vercondinghe des woorts / ende 
bedieninge Der Sacramenten / baeck 4 tapere 

ORE et iens ad heſel al niet en behoozen van bat gheſel⸗ 
fchap af te wijcken daer in defe teeckenen gez 
fien worden/ tai 12, —* 

Dat in de leere oft uptdeelinge der Sacra: 
„Menten can fomtijts wat gebzery comen rd 



“bet welcke wy nochtans de abemepnf:hap 
Diee Ghemepnte uiet en moeten berworpen/ 
„Ende veel min omt De onbotmaecktbepd: des 
„Jebens/ ofte verdorvbent heydt Der zeden, waer 
in de Wederdoopers geraeckt orden / boeck 
4. cap.i.tal. ꝛ . eia· g·is.ende bᷣooꝛts. 
Datde Gemeynte alſo heylich is/ dat ſy 

altijts nochtaus met bele gebreecken bevan⸗ 
ghen is / ende nochtans Daer in nieten laet 
Gos demennte tezyne / boeck 4.cap.i. 
Eler 7.18. 10 . 

Dan de macht der Ghemeynte ſoo veel de 
articulen des geloofs aengaet· 
Dat alte De macht Die de Ghemeynte heeft / 

miet epgentlijc ben menſchen maer Ben woor⸗ 
De Godts (Wiens dienft haer is bebolen) ge⸗ 
geven Wot, Ende dat daerom der Gemernz 
ze niet gheoorlooft en is vet anders te leeren / 
dan dat fg Ban den eere ontfanghen heeft / 
Dit woet bemefen doo? het erempel Der Pꝛo⸗ 
pheten/ ende Apoſtelen / ende Cheiſti ſelbe / 
boeck agp · . tal. i. 3 · ENDE Elle Se 9 · 

Dat Chꝛiſtus aïtijdtesijn Ghemeynte gez 
leert heeft / maer nocijtans berfchepden wj⸗ 
fen om te leeren gebrußckt heeft na berſchen⸗ 
dentheydt des tijts/boog De gheſchreven Wet/ 

„Onder De Wet ende eerd / ende tentact= 
ften als hp inhet bleeſch berfchenen is / boeck 
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Wan de balfche Ghemennte. 
… Dat daer gheen Bhemeonte Gods eu is/ 
Daer De leugen ende balfchept Het vijeke inge: 
normen heeft: het welcke gefchiet m hét Pauſ⸗ 
dom boeck 4cap. .tal· +6, 
Dat de gene die van het Pauſdom afwijc⸗ 

Ken / geene ketters udch berſcheurders Der 
„Gemepntsen zijn Boeck 4. cap · zetales <6, 
_@f fcijaon pemandt wit de feplen der Paz 
Pifnfehec Bemepute berctepnen ende decken, 
{ao en is nochtaus haer frandt met beter Dan 
Re ſtant deer Bemepnte was in het rijcke Af: 
‘ractonder Jerobeam / boeck acap. zetal.7e 
8,9 LO, 

Dat wochtang boorde goetthepBt Godts 
hoch onder het Paufdom ſommighe boet: 
dtappen eñ teeckenen dev Gemepnte blijven, 
Efi Dat alfa berbult woꝛt dat daer geſchreben / 
is/te Weten / Dat de Antichzift fal fitten inden 
tempel Gods boeck gecap.zetal.r Ier ze 
Bergelijckinghe dee macht der warachti⸗ 
ger Bemepntein tet leeren met de weeethent 
Des Paus / ende der zijnet in nieuwe articu⸗ 
ten ted ghelaafg te malen / boeck 4etap.3, 
tal· 16. 

< Dan den artijckel Dee Papiſten / datde 
Shemeynte niet en can DWalen / boeck ⸗. cip· 
BOER 
Dar het leugen is Bat ſy ſegghen / dat be 

Bhemepnte moefte wat taedoen tot ve ghe⸗ 
Felziften dec Apoſtelen / boͤeck ge cap. tal. 
14154168 
Wederiegginghe der argumenten / daer 
mede De Papiſten Willen bewijſen Dat den 
Ghemepnte macht ghegheben is om nieuwe 
artijculen des geloof S te fmeden / boeck 4. 
CAP 3 etaler Ker 2e 

Pan Gode. 
Dat de Schriftuere / als fp leerdt Dat het 

twefen Gods onepndelijck et geeftelijc is met 
alleentijck De dwalinghen deg ghemennen 
mans /- maer oock deſcherpſumicheden der 
onbenbighet Philofopbie, Arem/De diwalin- 
ge dee Mamcheen / Dan de tmeetaeginfeten/ 
ende Der Apthrotomorphien ban Dea Lic: 
een Gob wedeelept/boeck recap, 13e 
rat.ie 

Hoe het te berſtaen is dat Godt gheſeydt 
wort inde Hemeilen te sijne / ende wat leere 
en Daecupe fal beflipten / boeck 3ecapezoe 
A40 

Mat het fp / vat Godts naem gheheplicht 
Wort / boeck 3. cap· o.tal.ai. 

DSDan het rcke Godts onder de menſchen / 
zZyjuen voortganck ende berbullinghe / boeck 3. 
cap · 20.tal.42. 
Ban de kenniffe Oods / ſoeckt in het woort 

Wenniffe Gods. 

Dan den Deplighen Geeft. 
— De hen De Godhept 
——— wort / boeck r. tap 13 . 

Dat de Verlighe Geeft een bant ie waer 
Boo: Chziftus ons oee met hem ver⸗ 
eenicht / ende Dat fonder hem onnut is al wat 

— — 
rapſã taĩ. rende cela je , il 

Reeifter, 
Bat Chꝛiſtus op cen fonverlijcke Wijre 

Dei Heylighen Geeft hadde, te weten/om Dus 
bar; de werelt af tefchepden. dEn Dat Ip Diet 
uvt ghenaemt is De Gheeſt der hephichmaz 
kmgte. Item / waerom hy nu des Dadersjnu 
Des Soons Gheeſt gen ramt is: ende Dat Ip 
ghenaemt wort de heeft Chꝛiſti niet alteenz 
Incl (oa derre Cheiſtis dar eenige wooet is/ 
maer oock (aa verre hu de Nid delaers is/ 
boeck 3.caperetalsze 

Mtiegginghe der namen Daer mede de 
Scheiftuere oen Gheeſt verciert / daer van Iet 
begi ende Van De gantſche wederoprishtinge 
onfer (alichept ghjetandelt wort. De Bheeft 
Der aenneminge tot kinderen / De pant en fez 
ghelonfer erve / leben/ water / olpe / ende ſal⸗ 
binghe /water fontepne/ baud: Bobs / ete 
tal3. 4 

waat het gheloove het voorneemiſte werck 
Des Gheeftsis / ende dat daerom maet ten 
meefteu Deele bantjet gheloove berftaen zijc/ 
bar alomme in de Schaiftuere gijelefen wort 

De cracht Des Gheeſts upt te dzucken/ 
tal:4. 

H. 
Dan de Hemelbaert Cheiiſti. 
Dat Cheiſtus hoe wet hu wedecopſtaen⸗ 

De heeft begonnen zijn cerlhckheyt eñ tracht 
bolcometijstier te verclaren / Dat Gp nochtans 
rerſt dooz zijn opcliaminghe ten Hemel / waz 
rachtichljt zijn vijcke begonnen heeft/om dat 
hp doe wncerder oberbloedichepde zijne vijchg 
uprgeftoat/en zijn vijcke acootelijcker gheho;- 
Dert en meerder macht ghetoont heeft, hepde 
De sijne helpende / ende zijne BRANDEN te nes 
Decworpende. Dar Gp nochtans alfo afwefen: 
De is na Den bleefche / dat hpaltjts alonune 
is nae Deregtenwoordichept Der Flajeftert/ 
ende met.de gheloobighẽ na de onuprfvrekes 
Wckeendeonf.entijcke genade/boeck z,tap, 16, 

14e N * 
Dan Be ſittinghe Cheiſti ter vechter hant 

des Baders / ende menigerley brucht Die onfe 
geloove daerupe Heeft tal, 15 +16, 

Dan het Doutwelijck, 

Wtlegginghe des ſebenden ghebodts / Daer 
mede De Heere de hoererije berbiet / ef cupf: 
heut eñ reynichent eyſcht:de welcke ap moe: 
ten met herte eñ oogen / ende berciernige des 
lichaems / ende met der tonge / ende met ma⸗ 
tichept der fpdfeende des drancks hoeden ef 
bewaren/boeck z,cap,Betale41s4ge” 
_ Dat cupfhepot een fonderlijcke gabe Gone 
is/be welcke hp niet eenen peabjelijcken/ maer 
ſommighengẽeft / eñ dat (omeijtsaoor eenen 
tijt, Dien defe gade miet ghegeven en is / die 
moeten gantfchetije het Gouwelick aennênen/ 
het welrke Ban den Heere is tot hulpe der 
menfchelijcker naotfakelichept iugeſte it/ boec 
2.tap.ð tal.a1l.42. a3· 

Dat de ghetroude liden moeten toefien 
dat fp gantſchelijck niet toe en laten bat der 
eerlichent ende matichent des houwelij cy met 
en betaemt/boesk 3.cap.3.tale4g, 

®at het houwelijck verkeerdelijc een Sa⸗ 
crament ghen aemt wort ban De Papiiten/ 
boeck 4. cãb. i .tal· 34. F Hg 
Bat berde plaetfe Pauli riet besderlijck 

en is / met De weicke fp hen felben Lullen dec: 
ken/tal.zs. · 
Dat ſo hitc-ent-tuffehen teghen den (elven 

ſtryden / als ſy Dit Sacrament haven Pꝛie⸗ 
ſteren verbieden / ende ſegghen Dat hetonrepz 
iuchent des vleeſch is / boeck 4. caper o tal. 36. 

Dat de Paus onder het decſel deſes Daz 
craments berkeerdelije de kenniſſe en het dor⸗ 
Deelder houwelijck-faken tot hein getrochen / 
ende Wetten gemaeckt heeft ban het bouwe⸗ 
ljck Die eenſdeels opentlijck tegen God / ende 
éenfoeelsgrootelijck tegigen de menſchen Was 
ren : de welcke Hec haelt worden / boeck 4 
cap.i9.cal.37. 

Dan inſettingen der men⸗ 
ſchen. 

Dewijle be Heere g doe hueenen regel der 
waerachtiger rechtbeerdictept wilde deven / 
alle de deelen Daer Wan in Zynen title gue⸗ 
ſtelt beeft / foo ift daer uwt openbaer dat 
alle de goede Wercken Die be menfchen upt 
haer bernuft dichten / niet gheacht en sijn: 
maer dat De rechte Godfdierift in ghehao2: 
faembepdt alleenijck gheleghen is / ende dat 
Die ao2fpzonch/ moederende bewaerſter alter 
deuchden is/boeck 2,cap.3.tal,s. 

Van menfchelijcke infettinghen / datie” 
ban gheboden Die den dienft Godts bup⸗ 
ten zyn Woodt ban menfchen ghemaeckt 
zijn : ende ban hareongodlijcktept ende noot= 
—— / boeck 4. cap. tãl, i ꝛende 5. 
27*3. 

Deinfettinghen des Paus genaemt Kerc⸗ 
kelijcke inſettiñghen / die men eenfdecis tot de 
Eeremonien / ende eenſdeels tot de bifcipline 
gebruvckt / endede ongodlichtept der bepber/ 
Dat de Godſdienſt daer in geftelt;ende De cans 
ſcientſe daer toe ghedwonghen Wogt / boeck 4 
Cap. — — 5 
Cm deſe infettinghen tille wort het ghe⸗ 

bodt Gods te niete gemaeckt/cal, Ee k ' 
„Gen waerachtich reecken Bec menſchelijt⸗ 

ke mſettinghen Die beboozen ban de Ghe⸗ 
mepnte herwozpen / ende ban alle godfalie 
ahen \nufpaefen te Wooden / boeck4.cap, 13. 
sliel Oe d 

@egben ſommiger menfchen boorwendin⸗ 
ge Die De inſettingen des Paus beſchermen / 
eggende: dat fp uvt God zjn / dewhle de tert 
e niet en can dwalen / ende banden Geplighen 
pel gheregheert wordt / boeck a. cap· io. 
al17, ; - 
Dat het enckel bedzoch is / datmen den oor⸗ 

ſpronck ber infettingthen Daer medede Ges 
mepnte dus lange is herdruckt gheweeft/ den 
Apofteten taefchzijft / boeck 4, cap. rostale1se 
19,20, 

Dat De tpzannije Ber Wetten des Paus 
tonrechte ontfchulvicht wort / door het ereme 
pel Dec Apaſtelen / Die Ben Hepdenen geboden 
haer te onthouden ban hetghene bat den Af⸗ 
goden gheoffert / ofte Dat berftickt was/ ende 
bau bloet/boeck4.cap.lostaleziez2, 
So wanneer De eere met menfchelijcke 
infettinghen ghedient woet/foo taat hem zijn 
kijcke benomen : Ende dat dit aithts eenfeec 
(waer ſonde geweeſt is boor Godt/dat wozue 
Doo? eremvelen ende ghetupgheniſſen Dec 
Schriſtuere belefen/ boeck 4.cap.: o,tal,23. 
24e 

Dat De menfchelieke bonden niet en canta 
nen beſchermt worden door het erempel e= 
Kaps / Bie cen ghemepn man zijnde / ofſerhan⸗ 
De Dede/ ofte Samuen s / die m Kamatha of⸗ 
ferande dede / boeck 40cap.io talszss 

Noch oock dooꝛ het exempei Cheiſti / daer 
bp ghebiet bie onlijdelijcke laſten te dzaghen / 
Die der Schriben ende Pharizeen oplembent 
boeck 4cap· io.tal.26. 
Dan heplighe ende nutte inſettinge der Gez 

manne Man haer epnde / boeck 4 cap. roe 
tal.r. 
Pau inſettigen der Gemepnte die behoo⸗ 

ren heplic!) geacht ce zijne / als die waerachte⸗ 
lis dienen tot eerbaerheyt ende orden / ende de 
biede bewaren in De Gemenute / boeck 4. cap. 
10.tal.27.28.29. al 
Datmen moet neerſuchlijck aenmercken 

welcke ſulck zijn/tal.zoe · 
Dat het Chꝛiſten bolck die behoort te ons 

derhouden ⁊ ende mat dwalinghen men hier 
moet ſchuwen: ende hoe Gier-en-tufichende 
conſcientien haer vzuhest behouden / tãi. g irem 
de 32. & 

Dan de Bennijfe Gode. 
Godt kennen! en ig niet alleenlijck dencken 

Dat Daer een Godt ig / maer Weten dee ghene 
Dat ons ban hem te weten aengaet/ ende tot 
zijn Te nut ende voorderlijck is boeck 1.cape 
zetalele ï 

De kenniffe Gods moet oock dienen / ten 
eevften om ong tot bzeefe ende eerbiedinghe te 
endecotjfen / ten anderen om doo: haer lep: 
Dinge ende onderwijſinghe alle goet ban hem 
te begeeren ende hem Daer Hante dancken/ 
boeck 1.Cape-.tal.z.eride cape; tal.3. — 

Dat de Philoſophen gheen ander kenniſſe 
Gods ghehadt en hebben / dan die hen alie 
onfchuldtontnomen / endeniet tot be waer⸗ 
hept gehakt beeft/boeck >,tap,z,tal.13. 

Daf allen menfchen Dit gheboelen natuerz 
lijc aengebozen is / te weten dat Daer een Gon 
is / boeck 1‚capsz.tal3e Ende dat op Dat fp 
boo? haer epghen oordeel verdoemdt worden 
ed bem niet gedient en hebben; boeck 1 cap.3e 
tal.rs , j 

oe Wel alle menfchen ban nàtuere weten 
bat daer een Godt is foo verſwinden noch⸗ 
tans fommige in fuperftitie / fotnmige wijc⸗ 
ken — booſelijck afvan God boecer cap 
4,tal, 1. 

Dan Lercken · Soeckt Tempelen · 

B ij Manden 



Vanden Kinderdoop. 
Dat De Lmderdaap met de inſettinghe 

€ hefii/ ende niet de natuere Des teeckens wel 
Duet ecu comt/uoeck gecap.: 6. 

‚ Garde Doop is ide plaetfe der Beſuij⸗ 
Dinge ghetreden: Item/ wat gelckeniſſe ende 
war beeſt hendenigeyt de Doop eñ de beſnij⸗ 
herl met malsanderen hebben; boetk 4. tap· 
16.ral 5.4. 

Delwijle de Heere oock De kinderkens deel: 
achtich maeckt bec: fate Die men Doop bez 
kectkent wort / fo En moetmen hen den Doop 
wet wepgeren, boeck q,caperó.tale , 
Dat (p oock vanden Heere Wedergebozen 

worden/tal.i . Sero, 
Dewyle wy Dat ſelve verbont hebben / dat 

God met Abzaham gemaeckt heeft / ende inde 
knderkens heeft wũlen dooz het uptwendiz 
ge Sacrament verſegelt hebbein ſo heeft vock 

De Doop plaetſe hen / boeck. cap. 
160.tal. 6. 

Dat de Winderdooy te rechte beveſticht 
Wozt Daer mede Dat Ehr ſtus de kinderkeng 
gia omgebelfts eñ hen De banden op gelept/ 
al 7e : 

Wederlegginghe ſommigher argumenten 
Die teghen Den NAnderdoop ſtryden/ boeck 4 
rap. 6.tal.y ende tal. 22. 3.ende tol. . ende 
tal.27.25,29e 

Dat de geloobige ouders / ende ooek De kin⸗ 
Deckens ſeſpe groote brucht uyt den Leinders 
Doa hebben/boeck 4.Cape16etale + 
De welcke de dupbelous foctkt te ontne⸗ 

men door De wederdoopers/tal.ze. 
Wederlegginghe ver argumenten der tez 

genſtryderen / die feagben / dat inden Doop 
audere dinghen beteeckent worzden Dan inde 
Befnijdinge £ Dar Wy cen ander verbont heb: 
benvandat oude Was : Dat de naem kinz 
Beren nu anders te verſtaen ie Dan hpdee 
Was / bocka,cap‚ró,tal, ro, 1 «12,13 «14, 
15e — — 
Daer wozrden oock noch andere onder—⸗ 

ſcheydinghe Wederlepdt / dre fp tuſſthen den 
pes Ende De Befinpdmgle ghedicht Hebben, 
tal· 6 

Item dat ſy ſegghen } dat de Doop ſy eert 
Sõocrament der penitentie ende des gheioofs/ 
Welcke tweé dinghen inde Linderen gheen 
ꝓlaetſe eur Hebben/tal/zoez1. 
Gn de volwaſſene moet bet gheloove ende 
berftant boor den Doop gaen s maer inde 
kinderen Der geloobighen gaetde Doop Looz 
Bet berftant boeck 4. cap. 5. tal. 4. 
Tegen Die ghene Die alle de onghedoopte 

berdaemen, bõeck atap·· c·tal· 
Dat Chaſtus niet ghedoopt en wert cer 
yn dert ch jaer oudt Was om feer goede oor⸗ 
afte , eñ Dat Dit nachtais den tegenftrijderen 
Des Linderdoops miet topderlijck en 18/boeck 
4.ap.i 6.29. 
Waeromn men den kinderkens niet en moet 
het Hachtmael geven, noch den Doop wens 
geren/boeck 4. cap· Gstalszo, 

Dele argumenten Derbeti / Daer mede hu 
en Kinderdoop beftrijt , ende Wederlegginge 
Ber feler/boeck 4ecap, 16.tal,31 4 
din Ben Linderdoop / boeck 4, capeBetal/ 

16e 4 

Van Krijch. 

Dat hee een behooglijcke krjch ig: als het 
Ber Ober cheydt ñoodieh s/ de wapen aen te 
Boen om dieopentlijck te ſtrafſen / Die De ru⸗ 
ſte Des tants berſtooren / wie fp oock sijn; ina 
woonders ofte bzemde bpanden / boeck 4, 
cap· ↄo.tal. 11. 

Teghen be gene die ſeggen dat daer gheen 
Ercmpel noe, getupgenifje 1 het nieuwe Ees 
ſtament en 15 / Waer dooz den krijch de Chri⸗ 
ſtenen gheooriooft fp, Item dat de Oberic⸗ 
heden ntoeten neerſtiehjck toefen / vat ſy 
wr Be wapen aente trecken niet cen hap: haz 
ven begeerlyckhedentoe en geben, Belijck de krijch den Cheiftenen geoostooft ig, Alfoo oock gartnfoenen/becbouden ende burgerlijcke herz 
ſterckingen boeck 4,capszoetal 1 ze 

L. 

Dan het leben beg Chei 
b shenfcbes. bziften 

De regel om het leben te ſchicken / is in be 
Wet berbaet/ Woet oockatomme geleert in 
beefchepden plaetſen der Schriftuerer eñ Dat 
weefonderogden / hoewel nier foo curieufez 

Regifter. 
Joda bp be Philoſophen / boeck zeeap 6, 

ele - did 

De Schꝛiftuere doet hier in tee dinghen 
te weten/(p verweckt ons tot liefde der recht⸗ 
Veerdichepdt/ ende gheeft cenen regel om Dient 
te bolgen. Wet ecerftedoet fp met menigher⸗ 
ts argumenten ende redenen / boeck zecap.o, 
al.ze 
Datde Schaftuere hier heel beter fondas 

Mente neemt Dan in alte hoecken Der Phi⸗ 
—— gebonden worden / boeck 3ecap.6e 

al, 3. 3 
‚ Cegbende gene Die de kenniſſe Chzifti boo? 
Werden / maer met Haer Teen ende zeden de 
ea? Eeft niet upt en Dzucken, boeck 3.cap. 
6.tal · 4. 

Hoe Wel een yegelijck wel behoort na vol⸗ 
marektheydt teftaen / ende daerom te wen⸗ 
ſchen / fo maetmen nochtans die boog Chri⸗ 
frenen achten / Die noch niet fo grooten boo2t 
gauck ghedaen en hebben. Dat wp moez 
ten altijts Daer na ffaen ende acbepden/ ende 
nochtans niet clepmmoedict zijn em ben clep⸗ 
nen boozganck welcken wy doen / boeck 3. 
capes. tali 

De deelen eens wel geſchickten lebens unt 
de plaetſe Pauli / De aemmerckinghe der ghe⸗ 
nade Gods / de verſakinghe der godlooſhepdt 
ende wereltlijck begeerlnckheden/fobertjept/ 
rechtveerdicheydt / Godtſalichepot (welcke 
Dinghen waecacht ghe heplichepdt bedup⸗ 
Den) ende hope Der fatiger onſterffelyckhepdt / 
boeck 3. cap · · tal· 3. 

Dan het toekomende leben, 
Dat Godt ons Booz menigterlep ellendicz 

heben onderwijf cot berachtinge deg teghen⸗ 
Woogbigen levers/op dat wp ecnfkichtijck Dat 
toecomende leven begeeren / boeck 3.cap.g. 
tal: zende talg. É 
Dat wp dit teghenwooꝛrdigh leben moeten 

alfoe bevachten / Dat wijt met en haten / noch 
tegen Godt ondanckbaer/en zijn, Wiens goez 
Dectierenhepdt oock door die teghenwoogdich 
leven den gefoobigen betuycht wsozt/ boetk 3e 
cap.·o·tal·· 
De ghene Die den Daar te ſeer vreeſen wor⸗ 

den bermaent Dat de Cheiſtenen meer bez 
haozen Dien dach te begeeren 7 dewelcke haer⸗ 
Der ellendicheden die bp nà nemmermeer af 
enlaten / al een eynde makerende hen met 
eewige blijfchap overgieten / boeck ze CAP-I« 
tales «6e * 

Van de uptnemende weerdichepdt Der eeu⸗ 
wiger geluckubjept (dewelcke het eynde der 
wederopſtandinghe is) ban Wiens ſoetic⸗ 
heydt wp hier behooren ſonder ophouden een 
(make te hebben, | 
Tat wp nochtans moeten curieuſhepdt 

ſchuwen / waer upt onnoodige en fchadelijcke 
vragen ende ſperulatien ryſen. Item / dat de 
kinderen Godts niet en ſullen alte een gelijc⸗ 
Ke mate der eerlijckheyt in de Hemeleũ heb⸗ 
ben / boeck z.tap· stal: o. 11. 
Waer oock gheanutwoort wort opde bra: 

ghen die ſommighe voortbrenghen Handen 
ſtandt der Kinderen Godts nae de wederop⸗ 
ſtandinge. 
Woe het te verſtaen fp / dat het eewige lez 

hen fomtijdes genaeme wort Belooninge det 
wercken / boer 3ecapei Betalez.ende tales 

Van het teghenwoordighe les 
ben ende zijne behulpſelen. 

Dat in de Schaiftuece cen (cer goede Wij: 
fe boozgertelt wozt / hoemen de goeden Dez 
fer werelt moet gebzupeken /boeck 3ecaps 10. 
tal 4e. 4 

Eñ datmen moet twee feplen blien / te Wes 
ten / datmen de confcientien niet te ſtreughe / 
lyck en beebinde/nacty der onmatigter begeer⸗ 
lyckheydt der mefchen te veeltoe en geben 
boeck 3 cap. vo,taler.ende tal3e 3 

Dat het feer noodich is / bat een pegbelijck 
van ons in alte handelmgten des levens Zijn 
roepinge volge / ap dat wyniet lichtpeerdich⸗ 
lijck / noet) met tij felachtiger confcientie cu 
beginnen/boeck 3 tap. 1ostal,6, 
„Dat Bodt geweerdicht oock den nootſake⸗ 

ticheden onfes aertfchen lichaems te hulpe 
te comen: ende hoe het te berftaen fp dar wp 
eG om dagbelijckr bzoot/ boeck z. cap. zo 
tals44 

Van Lijtfaembept, 
Dat wp moeten ons felben verſaken om 

het crupce te draghen / dewijle Godt wil alle 

Pe sijne onder hek crunte defſenen / ban sijnen 
rerſt gehozen Sone beginnende/ ende Belse 
mepuſchap Die wp Ehzifro in her lijden ende 
rupee hebben / gheeft ong een qroote oorſake 
tot verdraechtſaemheyt ende trooſt boerk 3 
EAPe stalen, 8 : 

Dat het ons om beler oorfaken Wille noo⸗ 
dich is / onſe teen gheduerichlyck onder het 
cruipee Ee lepden:ten cevften/om onfe hoobeer · 
Dichept ende onfe betvoutwen/ dat wp op onfe 
macht bebben/afte leggen: ende Dat oock Den 
aidecheplichften defe remedie noodich ig | dat 
mo:t bewefen door het erempel Pavis/ 
boeck 3,cap.8.talez, 
‚„Datonfe betrouwen op Godt hier uvt bee 
che / ende onfe hope bernedert wordt / 

+3 

Boven deſen / op Dat onfe tijbtfaemhepdt 
berſocht worde / endeop Dat wp tot sd 
faemljepdtonderwefen worden / tal,4, Het 
welcke ons ſeer noodich is detwijle De ders 
telhendt onſes vleeſchs ſoo groot is om het 
jock Bodis af te wozen / ſo haeſt alg Hp ong 
goedichlijck handelt / tal. x· 
Somtyts oock om De voozleden feylen 

te beteren / Waer in Wp bekennen dat hp hem 
tegenons dzaecht gelye een goet vader: mact 
de ongheloooighe moden Dickmael hartnec⸗ 
kiger/ral.6. 
Dat het ten fanderlijcke trooft is / fo wan: 

heer wp om Det rechtheerdichene wille cenis 
goe fchande / Ofte ſthade / ofte gammerlijs 
Den / welck crugce Den ghetoobighen (ceres 
gentlijck toecomt / boeck 3 Capssetal.-.eide Le 
oe noot aselijck het den geloovigen{p ir 

De bittechept Dec berdzuchingen met defe gez 
Dachte ghewapent te Wozden, Dat Godt hen 
lief heeft / maer op hare ſonden toozuich is / 
boeck 1 „capegstal.3 qe Ì 7 
De berfakinge ons ſelſs is eenſdeels ghe⸗ 

tegen in berdzaechfaemdep: en lijtfacembendt, 
beweicke Wp (ulle Gebben als Wp in het foecz 
ken des goedts ofte dergeruſticheydt bes téa 
genwoordighen lebens / ons fcluengheheet 
Gode obergeben/ erde geenen m.ddel en foeca 
ken noch hopen / noth bebencken om 1ra07a 
fpoette gecrygen / anders Dan upt den ſeghen 
Gods / boeck ꝓtap 7e tale}, 

Alſo en ſullen Wp nemmermeer door onz 
geoorloofde middelen / noch met onrecht orfs 
fes naeſten / onfe boordeel ſoecken:noch oock 
Dooz onmatighe begheerte des tijckdomsof: 
te eere baanden. Ten laetſten ſullen wy bep 
zijn ban hoobeerdicheydt / algonfe faken ghe⸗ 
tuckichlije vallenrendevan onltſaemheyt / als 
top ongeluckich zijn/boets 3.tap.7.tal,g. 

Det welcke oock tot alle gheballen deg tes 
genwoordighen leb.ng ffrecát : dewelcke be 
Zheloovighe bekennen doorde handt Godts 
haers Daders/ende niet Doo De fortupne ghe⸗ 
regeert te worden / tal ro, : 
Dat be lijtſaeinhepdt der gheloobighen 

niet en is ſonder gheboelen Der fmerte / maer 
Dat ſy dooz goddelijcke vertrooſtinge fkrijbt 
tegten het natuerlijck gljeboelen Der mette, 
Dat daerom de Stoifche lijdtfaembepdt te 
verworpen is / ende dat weenen ende bzeefen 
în hem (elven geen ſonde en is/boeck 3.cap,8e 
tales.enge 9: — Nede kn 
Beſcheivmghe dier teghenſtrijdinghe Die in 

ve heeten der Sodſaligen ghegenereert wordt 
upt het gheboelen der natuere / dwelck niet en 
can gantfchelijck afgelent worden / ende upt 
De gefinthept der Godſalichept / door de metce 
ke het natuerlijck geboelen moet overons 
nenende ghetemt worzden / boeck 3ecap,8, 
tal. os 
Dat daer een groot onderfchepbt is tuf 

fchen de Phiofophe ende Ehziftelijcke 
lijtfaembept : Dewiple de Philofopken teeven 
Darmen moet Sijden ende ghehoorſaem zijn 
om Dat het noodich is: maer. Chriſtus leerdt 
Dat Wp moeten verdzaghen endé gehoorſaem 
xfjn/om dat het recht / ende oock ons ſaſich ig / 
boeck 3. cap· ð.tal. 1e 

Vande liefde des naeſten. 

Teghen de Schoolleergers wort bebaeſen / 
dat diſs wort geboden niet ons (eben / maer 
onfen naeſten ſiefte hebben / boeck 2,cap 8, 
ta}er4 

Bat onder Ben naem Des naeſten / oock 
Be ghene Die ons gd is ende onfe bps 
antberbaetbsogbt, Ant felfde/tal.s7, Daer⸗ 
om worden De Sclyolleersers han ouwe: 
tenthepr geftvaft/ die eggen dat het ans niet 
geboden/maer gheraden is geen Wzake te bea 
geeren / eñ one baanden lief te hebben: eñ dat 
De onderhoudinge defer Bingen alieentijck deu 

Monicken 



J 

— noodich ie / die hen daer toe ver⸗ 
onden hebben: cude daer wast beweſen Dat 

De oudt Leeraers anders ghevoelt hebben / 
ende oock Gzegorius ſelpe / Fut (ete tat, 
56.5 : 
Dat ong hjdtſaemheyt noodigh is / op 

dat Wop onſen naeſten goet doende / nie; moe⸗ 
De enmopden : ende at wp De onweerdig⸗ 
bepbt dec menſchen oſte andere conditien Die 
ons ſouden mogen verhinderen; moeten aenz 
ſien / maer Godt fele/Dewelcke het ghebiedt / 
Boeck 3e cap. 7etalóe 
Om de hefde alleſins te bolbzenghen en 

iſt niet abenoegt alte wercken der ſieſde te 
Doen / maer men moetfe oock Dooz een op⸗ 
rechte beweginge Der liefde doen. Waer in 
hes hoopneemft 18 / Dat Wap Den perfoon des 
gheens Die wp fien onfe hulpe ghebreck heb⸗ 
hen/aennemen: alfoo falmende haobeerdig⸗ 
heydt ende andere (merten Der liefde ontz 
blieun/ bocck 3. cap, 7e tale 7e ; 
Dat Chꝛiſtus ende oock de Apoſtelen in 

Yet verhalen der ſomma Der Wet /famtijdt : 
De eerfte tael achterlaten : niet dat Der menz 
ſche onnoofclij lesen meer Dient tot de ſom⸗ 
maer rechtveerdicheyt dan Godefatichtijck 
Godt dienen / maer om Dat De onghebepnfde 
liefde des naeſten cen waerachtigh bewijs der 
GBodtfatighept is/ boeck .cap.8.tal / /23. 

@egen de Phartzeen onſes tdts / Bie ſeg⸗ 
gen dat wp Dòoz de liefde gherechtbeerdight 
Worden/boeck, z. cap. 18. tal.d. 

Vptlegginge des thiende gebodts / Waer 
Booz niet alleenlijck allerlep ract ern voorne⸗ 
men om te hinderen Berboden wordt / gelijck 
inde voorgaende gheboden / maer oock alle 
begheerte ofte luft die teghen de liefde is/ 
boeck racap· .tal. a9 · Ende tal/; 8. e 

Dat Godt te rechte ſulcke vierighe Hefde 
Ende (a groote gerechtigbept banons epſcht / 
Sint felfbe/ ral, so 

Potlegainge Des fefte gebodts/ waer door 
mikt allecntijck dootflacty ofte haet des naeften 
berbodeit wort / maer ons wozt oock De bez 
waringhe fijns lebens bebolen / om dat de 
menſche is oufe bleefche ende De beelde 
Godts / boeck ze Cap‚Be tal/39/40, 

Dan leugen, 

Vot leaginge deg negenden gebodts / door 
het welcke de Heere De valſcheÿt berbiet ende 
bedwinght / doop De welck wdoor lcuahen 
nfte Doo? luft tor athterclap gemantg naent 
— ofte hemm ſchade doen boeck z / cap / 

Al/47e 

Dat Wp aengaende Defe fake Heel fandiz 
ghen / al ift Dat wa met en liegen: dat noch⸗ 
tans bier wijſelijck een onderſcheyt gemaect 
wort tuſſchen her quat ſpreken Dat hier ver⸗ 
Bomt wort ende tuffcien de betugingtje ofz 
te befcljuldmge die gefchi-t upt begeerte om 
onſen naeſten te beteren/ete.tal/48: 
Dan be maecijdelijcken ſtaet. Soeckt onz 

gehouweden ſtaer. 

Dan den menſche 
De menfche Wot daor De kenniſſe zijns 

(elfs met atleentijc verwect om God te ſoec⸗ 
ken maer wort oock gelijck metter haut ghe⸗ 
tept om hem te binden /boeck 1ecqp/retâler. 

Bart de Scheppinghe des menfches is cen 
uprnemendebetuijg der moghentheyt / goet⸗ 
VYendt / ende Wijfhept Sods waerom hp ban 
ſommige Philoſophen een cleyn werelt ghe⸗ 
naemt woort /boeck 1 /cap/s/tal/3. 

@ndanchbaerbepbt dee menfchen die De 
teeckenen Der boog freningte Gods in De fiele 
Ende in het lichaem geboetende/ Godt niet en 
teben/boeck 1, cap‚s.tals4, 

Be Kerniffe ons felfs is tweederlep te 
weten / hoedanich In was in den cerften oo2z 
fozonck/ ef hoedanich hp is nae Adams bal, 
Eñ deſe baetfte kenmiſſe ons (elfs en moeten 
wp uiet nemen fonder de eerſte / op dat wy 
meten fchijnen onfe verdorventheydt Gode) 
Den Authtur der natuere toe te ſchriven / 
boeck 1eeapers.taler. 
Dat Dein menfche de kenuiſſe zijn (elfs ſeer 

noodichis / De welcke( gheljck de waerheydt 
Bobs befchzijft)hier m geleghen is sten eer> 
ſten dat hp oberleggende tot wat eynde be 
gheſchopen ende met groote gaven begaeft 
is / gheheel aen God hanghe / de welcke hem 
alle Dingen afefchoncken heeft. Tenande⸗ 
den / Dat Ip zjn ellendige conditie na Adams 
hal oberleggende hem felt warachtelic mif= 
hage, en een nieuwe neerftichept om God te 

Regifter. 
foecken aenneme /op Dat hein Godt weder / 
om die goeden gecryghe / ban De welche hy 
geheel pdel gebonden wort. So moeten Wp 
dan toe fien Dat wp hier Den oordeel Des 
vleeſchs noch geen boecken Der Philofopben 
geen gehoor en geben / de Welcke ons (ouden 
maken ſeer qualijck ong (elven te kermen/ Dez 
wijle fp ons in De overlegginghe onſes goets 
alſeeniijtk behouden / boeck ze CAP‚1‚tal,1,z, 

À De menſche En can nemmermeer tot de 
fupber kenniſſe zijns ſelfs comen /ten fp Dat 
bp eerſt vet aenfchijn Gods aenmercke dat 
ig / upt Gods woogt beginne te bekennen en 
ober te legghen hoedanich hp ſy / eñ hoe up t⸗ 
nemende boſmaeckt Zijn rechtbeerdichendt / 
wijfhept ende deucht fp / nae deweltke wp 
ons mosten hoegen/boetk 1 „cap/r /tal/ ze 
Dat oock De Aderheplichſte menfchen 

zijn met bzeefe ende berfchzickinge verſlaghen 
gheweeſt /fo wanneer Bodt hen opgewoon= 
Igtker wijſe zijn cegenwmoozdichept ende eer⸗ 
— gheopenbaert heeft / boeck 1/ cap‚1/ 
tal/3e 

Dat de gantfche menfche berdogben is / 
beyde in verſtant en Wille/ Dat Woozdt bewe: 
fen upt bele plaetfen Der Schriftuere / voor⸗ 
nemelijck Daer fp ven menſche noemt bleefch: 
het welcke oock ban het opperfte Deel der 
fiele te verſtaen is / boeck z/cap/3z/tal/1. 

Dat de menſchen re vergeefs pet goets in 
haer natuere faecken:Dit wordt beweſen upt 
Paulo / de welcke ban het gantſche gheſtach⸗ 
te der kinderen Adams fpzekende, eri miet de 
boofe zeden eerder eeuwen fhraffende / maer 
De gheduerighe berdorventhepdt der natuere 
befchuldigende / Dei menfche de vechtbeerz 
dicheyt / dat is / de geheelhept ende repmichept 
beneemt/ daer nae oock het verſtant ende ten 
laetften de vzeeſe Gods boeck z,cap,z.tal, 2, 
Weder legginge Der tegentuorpinghe / de 

twelcke eenige voort bzenghen ban ſominge 
menſchen / dewelcke / Deijle fp door De lep= 
dinghe der natuere zijn alle haer leben lanck 
tot de oeffeninghe Der deucht begheben ghe⸗ 
weeſt / ons fchijnen te bermanen/dat wi niet 
en moeten ge bencke Dat De natuere DES men⸗ 
ſchen gautfchelijck berdorben fp. Soo wort 
dan bewefen Dat Godt De berdzaepthept der 
natuere / Doo? De welcke de menfche geheel 
befmet is / niet inwendijchlck en vepmicht in 
fulcke menfchen/ ghelijck he in zijne upt berz 
tozene Doet : maer dat hpfenothtans ſom⸗ 
tijdts Doo? zijn Hoof ſieninghe in de ongtjelao= 
bige weder hout/op Dat fp miet tot het merck 
wi en breke/ende dat hyſe menichfins en berz 
hindert ende bebwinght / foo berte hp weet 
dat het nut is tot Be ghetnepn bewaruige al⸗ 
lee dingen / boeck z.cap/z.tal/3e 

_ En dat de deuchden biel geljckmen leeft) 
in fomminge ongeloobige geweeſt zijn/ geene 
bequame argumenten er zijn omde rexnic⸗ 
heydt der natuere daer mede te bewjſen / dez 
wijle het herte biumen boos / eñ dooꝛ eer Giez 
richept berdozben / en doorgeen begeerteom 
Godg eere te berbzepben beweecht wort / eñ 
dewijle het getije gemepue gaven der natuez 
te / maer fonderlijcke ghenade Gods zijn/ 
de welcke hp berfchepdenlijek / eñ nochtans 
nae een ſeker mate den ongheloobigheun men⸗ 
ſchen upt deelt/gtjelijck Dickmael Den Comn⸗ 
Shen ſomtidis oock anderen, bostk 2/ cap/ 
3/tal4e 

Dan de Middelaer Chꝛiſti. 
Dat Chiſtus am bet ampt des Midde⸗ 

laers te bolbzengbhen / moefte menfche wor⸗ 
Den / want Godt hadde het alfoo berordent 
ghelijck het ong alderbeft was: dewijle geen 
ander en mochte een Middelger tufichen 
Godt eñ De menfche zijn om wederom brede 
te maken / nochons Gods kinderen maken/ 
noch De erbe des hemelfchen rijcr weder gez 
Ben noch boorde menſches onghehoorſaem⸗ 
hepdt/zijn gehoorſaemhepdt tot een remedie 
fkelten/boeck2/cap/:1 2/tal/1/2/3e f 

Eeghen De pbel eñ onge ftabigefgeculatie/ 
Der ghener Die (eggen dat Chziftus foude 
menſche gheworden hebben / at en hadde het 
tot De Herloffinghe des menfchelijcken ghe⸗ 
flachte miet noodich ghetweeft. Ende hier 
wordt met bele redenen ende abetupahemf: 
feu bewefen / dat het heel te geoote lichtueer⸗ 
Dichepbt is / een ander oorſake ofte epnde te 
Dichten / waerom Chꝛriſtus menfche ghe⸗ 
worden fp / Bewijlebe gantfche Schuftue⸗ 
re betupcht dat ig met den bleeſche bez 
Else ghebaceſt om onſe verloſſer ke worden / 

boeck 2 / cap / 1a / tal. 4. 
Ende dat het niee geoorlooſt en is / wijder 

ban Chꝛiſto te onderfoecken: eft bac de ghene 
Die dat doen / foetken Doo godiooſe fkoutige 
bept eenen meeuwen Chrſtum̃ te dichte: waer 
Ofiander gheftraft wazt/die deſe queſtie we⸗ 
Derom te defen tijden voortgebracht heeft / eñ 
wil ſeggen dat Dit ghedichtjel dao: geen ghe⸗ 
tupgbeniffe dee Schuftuere wederleydt en 
wort tal/s, 

Zijn grontreden boat wederlendt / te we⸗ 
ten / Dat be menfche ghefchapen is nae den 
beelde Bods / om dat he ghefchapen ig nae 
bet erempelaer Des toe commertden Chzifti om 
hem gelijck te zijne / den welcken de Bader 
nu Boo? ghenomen hadde met Den vleeſche te 
becleeden : eft Daer Wozt beweſen Dat de beelz 
De Gods in Adam Was in die UPE nemende 
gaben Daer mede Bobr hem begaeft hadde} 
Welcke uptnementbept oock is in De Engelen 
tal/o/ende/7. 
Tegen noch andere teghentorpingen ofte 

Ongefchicktheden Die De felve Oftander vreeſt 
gelijck dat Chriſtus dan uiet anders en ſou⸗ 
De Dan bp geballe gebozen zijn: eñ dat hp ſou⸗ 
De geſchapen zijn na de gelijckeniffe Noam 
ef Dat De Enghelen gheen Hooft en ſouden 
hebben / ende Dat De menfchen niet foudera 
gram tot eenen Coninck hebben, etc. Ant 
el €. 

Boe de twee natueren in Chꝛriſto eenen 
perfaon des Middelaers maken : het welca 
Ke beweſen wort door een aelijckeniffe / ghe⸗ 
nomen ban de bereeninghe der fiele ende des 
lichaems ineenen menſche Daerom wo 
met bele plaetfen beweſen / Dat de Schrif⸗ 
tuere ſomtijdts Chꝛiſto toe fchrijft bat epe 
gthentlijck der Gadtljckernatuere toe come 
ende ſomtijts / datmen moet fonderlijck bars 
zijn menfcheljjske natuere berffaen: Item / 
Dat ſy fomtijts der eender natuere toe ſchryft 
bet ghene Dat Det andere natuere epghenta 
Ick toe comt:twelcke wijſe aan fpzeken ghe⸗ 
naemt wort Gemepn makinghe der tegens 
fchapen/boeckz/capl/i4/tal/1/2e 
Dat fp oock fomtijdts Chꝛiſto toẽ ſcheijft/ 

dat bepde De natueven te gheicke verbaet / 
efi noch met d’ een noch uret D'ander op haer 
felben ghenoech obereencomt / het welcke 
fonumige oude Leeraers niet genoech aenges 
merct en ebben / maer hetisnochtans nw 
Datment aenmercke / om hele knoopen te onta 
binden / ende om de dwalinge Aeſtorij ende 
Eutpches te ſchuwen tal.3.4» é 

Bier wort oock De Dwalinge Serveti we⸗ 
Berlept / Dekaelcke cen gebichtfel upt Get wen 
fen Govs/en Geeſt / ende Vleeſch / ende Dzie ono 
gheſchapen Elementen ghemaeckt / gheſtelt 
heeft voor den Sone Gods, Zijn Ufticheps 
wort ondect : ende Daer wort beweſen het gez 
nie Dat bp verſaeckt /te Weten / dat Chriſtus 
ooc eer hy in het bleefchh gebozenwert/Bovs 
fone was / em dat hpis bat Woort / Dat 
— be tijden upt Den Dader gegenereert if 
tal.se 

tem / daer wort beweſen dat hy warach⸗ 
tieſiijck ende eyghentlick is Gods ſone in het 
vleeſch / Dat is in de menfchelijcke natuere 
maet nochtans nae De Godthepdt ende niet 
— vieeſch / ghelijck Serbetus ſendt 
tals6. 
Vpt legginghe ſommiger plaetſen / die bau 

hem eñ ſyne nabolgers gedreven worden tot 
befcheemnge haerer Dwalinghe, Item / daer 
wort ontdeckt / Dat hp fept dat Chriſtus eer 
bp inhet vleeſch berſcheuen is nergens gez 
naemt ent wort Gods Sone anders dan ons 
epgentlijck tal · . 
tem ontdeckinge Der dwalinge aller der 

geñer Die Chriſtum niet en bekennen den So⸗ 
ne Gods te fijne, / anders ban in het vleeſche 
ef De grootſte verſtrickingen Serveti woz⸗ 
den in het corte vooꝛ gheſtelt / met de welcke 
bp hem ſelven ef foramige andere betoovert 
heeft / te niete makende het gene dat Get (up: 
ber geloobe hout ban Dêr perfoon des Soon 
Godg: eñ Baer upt woꝛt befloten Dat de hes 
pe Der fatichept gantſchelijck upt gheblufche 
was doo: Delifighe omme wooden Dieng 
onrepnen hontg/tal,8. 

Wan de Miſſe. 
Wot de Miſſeſy upt de befchzijbinghe 

des Aoomſche Antichriſts / ende fijner Prꝛo⸗ 
pheten/ boeck gecap, 18stal. 1, De ecerſte 
beucht Der Miſſe / dat Chriſtus daer m ſeer 
ghelaſtert wozt / Bewoijle zijn eeuwich Prie⸗ 
fte rſchap Baes utet, bekent, en Vaojde wi A 

… 



Wijte een ander inzijn plaetſe gheftelt wordt: 
bat Dit gheſchiedt in die IDuſſe / of ſchooude 
Papiften wat anders hoog Wenden / boeck 
tap. .tal . k 

De tweede Deucht der Miſſe / Dat fp eenen 
anderen altaer opzechtende/ het crupre € Ii: 
ſti ommeftoot/en zijn eenige eñ ewige offer: 
Bande te nicte maeckt ende begraeft Doo: cet 
Wieuwe offerbande / talz.endes talg. ende 
Ealer4e k 2 

‚ Wtleaginatje ber ꝓlaetſe Malachie / met de 
weicke fp hunden willen Be offerhaude der 
Aſſe befclermen/tal/4: cap/15, 
De berde drucht ver FP iffe Dat fp de Waz 

rachtige eñ eenige Door Ehziftite niet maeckt) 
ende upt Be Zhedachteniffe Ber menfchen wech 
neemt/taler. —— 

De bierde deucht der Miſſe / Dat fp ons 
Be bruchtder doot Chriſti ontreemt/tal,5, 
De vhfſte deucht ver IMiſſe is dat ſy het 

geene Nochtmael / Waer m De deere De gez 
achten:ffe zijnder Boot in gedzuckt hadde, te 
97 — ende wech neemt / boeck 4/ caps 
$8/£Al/7 c· j 
Maer uyt de naem der Miſſe Eomt/tal/B, 

‚ Dat deofferhande Dect Miſſe nieten can 
beſchermt wozden / dooz ve autorit cpt ber ou: 
Ber LTeexareu: De welcke velhet HRachtmael 
Bickmael een offerlanden ghenaemt hebben / 
maer ineen Ander verſtandt Dan De Papi: 

en Doen. Dat nochtans De ſelbe oude 
eergers ſchnen Daer in beel te (tec afghez 

weken te fijne tat de ſchaduwe dev Wet / 
boeck 4/cap/14/tal/1o/1 1, pens 
Dat bele dooz't betrouwen bat fp inde 
Miſſe hebben veel tegleruftelcker in (an: 
eh ende booſheydt teen / Boeck 4, cap/ 186 
al/ se 

_ Be alderheplchfte heplichept der Miſſe / 
Boeck 4 cap/: -/rat 13. 

Dande Monikerije 
Dat de Btoofters boogtijden zijn gelijck 
het zaet Der Dienaren dee Glemepntergle: 
weeſt waer ops: wt Auguftino De forme Det 
Ouder Monickerie befchzeben wort: ende dat 
{it booztijdenupt den arbeydt haerder handen 
Zeefben : Wacrupt het openbaer is / dat de 
Monickerie ten deſen tĳjdeberre een ander 
Dikek is boeck a/vap/13/tal/3/o/rot 
Panden hooveerdigen naem der volmaect⸗ 

beoor / daer mede De Moniken haer Jonie 
evie versieren boeck 4 / cap.i zetal in. Om 

Dat ſy beloven te onderhouden het ghene dat 
Hhriſtus int Euangelinm raet / (abelijck ſy 

eagen) aen het welcke de andere Ehziftenen 
niet berbonden en Sijn / tale1 2,dEnde om dat 
ſy al berlaten hebben / tal,13, 

Dat fp alte ban De Ghemeynte afwijc⸗ 
Kendie henfelbeninde Lioofters begheven / 
dewijle fn feagen dat haer glPonikerie is een 
forme Des tweeden Doops/ boeck 4etap.rss 
éal.rg. 

Dat dé Pig she Moniken deſes tijt 
aengaende hét feben eñ zeden / wijt verſthey⸗ 
Den fijn ban Die oude Moniken / boeck. 4. 
Cap.13.tal,: Se —32 — 
„Dat oock inde oude Monikerie ſommighe 

dDinghen ſtroffelick waren / ende Dat die een 
ſchadelick erempel inde ghemepnte ghebracht 
Hebben / die be autheuren Daer vangheboeeſt 
zijn / boeck capi3 · tal. 16. 

Dat de Moniken met bare beloften hen 
felben niet Bodé / maerden diwbelen hepli⸗ 
gen / boeck 4. cap.i3 . tal. 17. 

Dart alle onrechte ende onbehoorlicke bez 
toften bp Godt ban gheender Weerde en zijn / 
ende by ons uiet en behooren gheacht te wor⸗ 
Den] boeck 4. cap. ta. zo : Ende Dat Daeront 
Die t'onrechte beſchuldicht worden / dat fp 
Haer belofte gebroken hebben / Gie Monike⸗ 
wie verlaten / ende eenich eerlick telen aernez 
Énen/tal 212 

N. 
Van het Nachtmael des 

Heeren. 

Dam de teeckenen des Nachtmaels / te 
Weten bzoor ende Wijn : en waerom de Heere 
gewilt heeft Dat wy Die fouden aBebeurcken/ 
Bit wordt bewefen wort zijne woorden in het 
Naochtmael boeck 4.cap, 7. tal.1, 

Dat wp eeu groote vzeucht Dev foeticheyt 
ende des betrouwens hebben upt dit Sacras 
ment 'twelc betupeljt Dat Wop alfo met Chri⸗ 
ſto vereenitht zij in ten lichgem / Dat win 
Bap al Wat hem toecomt / onfe noemen, 
boeck a/ cap / i7 / tal.a⸗ 

Regifter. 
Dit wordt berclaert tot De woorden Hes 

‚dhachtmaclg/tal3. 
Dat het boomeemfte des Nachtmaels / 

nict enis het lièhaem Cheiſti ons te gheven 
fender hongher aenmertkinghe / maer Heel 
meer ons Die belefte te verſegelen / Daer mes 
De betuptbedat zijn bleeſch waerachtichlick 
* ſphſe is/tal,4. 

det Nachtmael en maeckt friet dat Chri⸗ 
ſtus eerſt beginne Yet broot des Lebens te 
wozden / maer dat Wp De cracht Dies bzoots 
abheboelen : dat hy eenmraelzijn vleeſch Heeft 
abegeben boor her leben Der werelt) ende Das 
gelicks geeft, Dat wp mocten toe fien dat wp 
de reeckenen des Saecaments niet tefcer eñ 
verhefſen noch berclepnen: Dat Get eten des 
—5 Chꝛiſti met en is het gheloobe / maer 
eerde brucht beg gelaofs / tal: s. — 

Dat Chꝛpſoſto mus ende Auguſtinus alfdo 
gbesoelt hebben:ende wat Augũſtinus meynt 
als hy ſeyt Bat wp gheloobeñde Het lichaem 
Chꝛſt eten / tals. —— 
Dat die te weynich ſegghen / die gevoelen / 

Dat wp atteenlick des Bheeft Chriſti deelach⸗ 
tic: worden ende melden niet ban zyn bieeft Ij 
end bloet, Dat de verborgentheyt des Nacht⸗ 
Mael foo grootis/ dat het niet en Ean (ulcke 
groottep: met gedachten berbaten / nocij de 
tonge upt fpgeken/tale7e 
Hoe verre haer De grondelicke ghemepu⸗ 

ſchap @heifti ſireckt / maer betmefen Wort Dat 
Chriſtus die handen beginne aen / is het lez 
Mende woort des Daders gheweeſt / zijn aenz 
genomen vleeſch heeft ons lebendichmakene 
De gemaeckt/boeck 4,tap, 17.tal3.endeo. — 
Dat de gheloobighe Dat waerachtichlick 

êten / hoe Wel het wijt Han hen berfchepden 
is/tal roe * 

Dat het. Sacrament bes Nachtmaels in 
tivee Dingen gelegen is /te weten in lichame: 
lieke teeckenten / ende inde gheeſtelicke waer: 
hent / dewelcke Dzie dingen Decbaet / te we⸗ 
tende bebupdinge/De materie ende De brucht / 
boeck q/capsL7.talen, Te 
Bande beranderinghe ofte tranuſſcibſtan⸗ 

tiatie des bzoots ende Wijns in Get lichaem 
ende bloet Cheiſti welcke bevanderinghe De 
Paufcheconftenaërs ghedicht hebben / boeck 
de cap.iꝰ «tal 12.13.ett ende tal. o. 
Dat fp geen getupgheniſſe der ouder Lee⸗ 

raven en hebben: ende mat De oude Leeraers 
genes hebben / ats ſy fepden dat inde con: 
— een verborghen veranderinghe ghe⸗ 
chiet. 

Item Dat de bedundinghe des Nacht⸗ 
mãels niet ober eenen comt / ten ſy dat de 
ser nd Berupt wendiger teeckenen blijve / 
tal. 14. 

Dat het broot alleemijck Dien menſchen / 
tot dewelck Bet moogt ghevoecht Wozt / een 
Sacrament is / waer oock ſommighe argu⸗ 
menten der Leeraren der tranffubftantiatie 
ederlept worden / tal. 15. 
Dan ſommghe die Wel toe laten Dat de 

fubftantie Bev teeckenen blijft : maer dewij⸗ 
Te ſy in het bzoot ende onder het broot het lic: 
haem Lhgifti frellen/fo batten fp op een plaets 
felicke tegenwmoogbichept / endedicht en dat het 
Cheiſti atomme fp/ boecks4 cap, 17 tal, 16e17s 
18 ende tal, zo, 
Daer teghenwoepinghen worden Webers 

tept/talez1 220230: 4etCe 
Dat deſe leere niet gheholpen en Wot door 

abetupatjeniffen Cuguftini/ noch dooz autoz 
kitept ber Schziftuere/tal,28e29.3043 1e 
Sommige andere teghenworpinghen boor⸗ 

den wederient:ende vochnenielyck dar fp ſeg⸗ 
ghen / dat al wat wp bande geeſtelijcke etin⸗ 
ghe ſegghen / fp teghen de waerachtighe ende 
wefentlijcke etinge/ waer oock bewefen wort 
Dat oock Den ongheloobiaten tet lichaem 
Chꝛiſti vooꝛgheſtelt wort / endenachtans ban 
hen niet ontfanghen en Wozt/tal.33e 
Ende Dat de poogden Auguſtini / niet en 

mogen daer toe ghetrocken Worden / Daer hy 
ſeydt / datde Sacramenten niet bercozt en 
worden Dooz De ongheloobicheydt der men⸗ 
fcljen/tal.34e fj S 

Hoe hetlichaem ende bloet Cheiſti ons in 
bet Nachtmael ke eed worden / eñ hoez 
danighe teglenwoozbichepdt men daer moet 
ſtellen / boeck 4cap 17stale18.1g.ende tale3 ze 
Dan de untiegginghe der woorden Cijziz 

fä in het Jachtmael/ boeck 4, cap. 17, tal, 
204214 

Dat het lithaem Cheiſti ſeker mate cude 
plaetfe heeft /ende inden Heniel is/tot De hol: 
— Der wereit toe / boeck, 4. cap.i6. 

26. 27e 

Vande bleefchelijeke aenbiddinghe ende 

fnede volginghe Ber Papiſten / ven De con⸗ 
ſetratie Der Loftie (abelijck zt noren) ende 
emme dragighe inde omineganghen ende 
pomperijen/boeck 4,cape17.tal, 35036.37. 

De ——— Des Nãachtmaels 
Moet ons tot dauckſegginghe Leemecken/ 
inde ghedachteniffe des Doots EChzifk oefſe⸗ 
men tot heplichepdt Des levens / ende boorue⸗ 
—— dad De ontfiellen / boeck a. tap· i 

3748 . 

Dat het Nachtmael (wiens behoorlijcke 
wpideelmghjë niet en ie fonder kaoort) in bet 
Paufdom verandert is tot een fromme Gartz 
delinghe Daer oock abeandelt wozt ban: 
de bewaringe ofte wechiegginghe des. Sa: 
craments /om den crancken bupten ozven te 
ghehnen / borck &.cap.17.tal,39 
De ghene Dieet Nachtmael ghebrupe⸗ 

ken fonder geloove ende Liefde, dien, wort Het 
tot fchadelijck feuijn bevandert ende fn woze 
Ben te rechte zijns lichaems en blocts ſchul⸗ 
dich boeck · cap· · tal · · r 
Dat Be leere Der Papiſten De confciens 
tien waceBelijek quelt / als fp willen de rens 
fehen weerdith maken om het lichaam Cyzis 
Ë teetên Ende Dat de duyvel niet en heeft 
eguamelijcker connen He menschen herders 

bern. tem ban ben beften middel om dit 
perijckel te (ehouwen : endedat Die dwalen/ 
Die eyſchen dat de gheloabighe een volmaeckt 
gheloove moeten in bet ZRachtmael hebben / 
boeck 4eceïpe1 ital / qt / ac 
Dat in het Hachtmaei / aengaende be uptz 

wendige ceremonie / vele middel dingen zijns 
ende hoe let mach begwdametijck wprgedeelt 
worden / boeck 4 / cap / 17. tal: 43e 

an datmen te deſen tijde felben Het 
Dachtmael uptdeelt/ het baeicke een teecken 
is der verachtinghe / ende het beeft boozrijs 
den heplighen haderen feer mifgaecht. Ende 
dat De ghewooute / de welcke ghebiet eenmael 
bes jaers het JRachtmael te eten/(ouder tijs 
fel cen bont des duprels is / boeck/4/cap/17/ 
tal/44,/45 /46/ 
Sat het wet des dupbets tisercktwaincker ges 

cGmen is/ Batmen het teecke des bloets heeft 
Den ghemeynen manne / ofte (phare fit ſeg⸗ 
ghen) den leecken ontnomen ie Wart bes 
Wefen uyt de autogitept der Sehziftuece ende 
upt het ghebrunck der oude Ghemeynte oock 
Wier Ponberciant nae Den doot Bzegorijrende 
met vele andere argumenten / boeck 4 / cap/ 
17stal/47/43/40/soz 
Pan de mede volginghe des bloets in Het 

* 

vleeſch Chriſti / de welcke de Papiſten dith⸗ 
ten / boeck 4/cap/1 7/tal/47 2 
Dat her Nachtmael des Heerenontheyp⸗ 

licht wozt als het eenen veghelij ken (onder 
onderſcheydt uptgedeelt woet: ende ban het 
ampt der DBienaren in de onweerdighe ban 
— Nachtmael te houden / boeck 4 cup / 12. 
tal. 

Een coꝛte ſomma Der dinghen die wy bez 
hooren Bande Sacramenten te weten : ende 
waerom het Nachtmael dickmael / ende de 
Boop alleenlijck cenmael ghebzupekt wort / 
boeck 4/cap/15/tal/19, 

Vande Pederdalinge 
Chꝛiſtiter Hellen, 

Dat be FAederdalinghe: Cheiſti ter hellen 
gen fee goede berbozgenthepdt verbaet / ende 
dat fr greotelijck Dient tot De vrucht ende 
tet eynde onfer ſperloſſinghe. Verſcheyden 
upt leggingen deſes artijckelg worden Hoost: 
re ende wederleyt / boeck z /capy 16, 
tal/8/9e 

Eenuptleggingeupt Godts woortboor⸗ 
gebracht, Die heplich / Bodtfatich/ende vlo⸗ 
fonderlijcken trooſts is / ende oock door der 
ouder Leeraren ghetungheniſſe bebefticht 
wort / te weten / Dar Cheiſtus met alteentijch 
ne lichamelijcke doot gheſtorven en is / maer 
dock de ſtrengicheydt der wrake Godts ghe⸗ 
voeit heeft om Dat hr foudeden toor: Godts 
(kitten / ende zijnen rechtbeerdighen oozdeelte 
ghenoech doen : Ende dat hy daerom moeſte 
teaten de helſche hepzcrachten ende teghen 
Be grouwelickheyt des eewighen doots ſtrij⸗ 
den. Dat nochtans Bodt hem nopt tegeũ⸗ 
geſtaen noch — geweeſt on heeft: maer 
Dat hp De Waricheydt bee Bodttijcker ſtren⸗ 
gichept ghedrzaghenheeft om Dat hp doorz de 
haut Godts gheſlaghen ende berdzucht was 
ende alle tekenen Der toornicheyt ende ſtraf⸗ 
fc Godts gevoelt heeft / tal. Lou1ze 

Tegheũ ſommighe boofe ende ougeleerde 
Hoesen bie defe uptlegginge wederſtãen / ſeg ⸗ 
gende / dat den Sone Boves onrecht ee 

ende 



eñ Dat hen wanhope eude vertwijfelivge toe 

geſchreben wast / de welche tegen het geloo⸗ 

beis. Soo woꝛt / dan regen De fiche Doo: o⸗ 

penbaer aetupgeniffe beelen /dat deſe twee 

Dingen feer wel oper een comen / te weten / dat 
Eheitus waerachtichtiick achzeeft Geeft / in 

Den Geeft bevoer ende verſcheict / eñ allefinns 
derſocht geweeſt heeft / geljck Wop ende noch⸗ 

tans ſonder fonde/ tal.12. 

* 

Dan Offerhanden. 
Onderſchepdt tuſſchen ve Oſſechanden 

Der Wet slRofig / eude her Nachtmael des 
Deeren:ende be Chriſteljcke Gemmepute/ boec 
4Acabp · id. tal.i 2. 
Bat het woort Ofſerhande cpgentlijc bez 

dunt / eñ ban berfchiepden offerbauden onder 
Be wet / De welcke magen in twee Deelen ver⸗ 
Baet woden/foo dat ſommige zijn Danck of⸗ 
feven / ende fommigtje zijn Wecfaen ofjeven/ 
boeck 4.Cap.1s.rale13e ; 

Be daor Chʒiſti is onfe eenighe verſoeu⸗ 
offer: maer vaer zijn bele vancofferen/ te we⸗ 
ten/De wercken der liefde/gebeden/lof/ dauck⸗ 
fegaingte/ endeal wat banous tot Godſ⸗ 
dienſt ghedaen wort / boeck 4. cap · 18 tal. 13. 
ende 16,17. à , 

Defe offechanden hebben dagelijcr plaets 
fe in de Ghemepnte /ende in het JRachtmael 
Des Heeren: ende daerom zijn alie Cheiſtenen 
Peieſt ers. 

Wan de Officialen. 
Dan de Officialen (atelijck fpfe noemen) 

Een hek Biſſchoppen / boeck qeraper 1 
KAL 03e 

Dan het Olpfel. 
Hoedanich de bedieninghe desuptterften 

@lpfels fp / ende met Wat fozme der woor⸗ 
Dé het gegebe worde/ ende Dat het niet en cant 
Dao? De autozitendt Facobi / noch doorhet 
ecempel Der Apoſtelen befcheemt Worden) 
boech 4. cap· 9.tal. 18. 
Want de gabe der gheſontmakinghe die 

wooz tijden den Apoſteleñ ghegheven was / en 
beeft nu oberlange tijt in de Gemeynte miet 
Belweeft, tal, 19,20. Ende of fp fchaon noch 
in de Bhemenute ware / ſoo is nochtans be 
Ceremonie dec Wpoftelen wijt beefchepden 
Han deſe godloofe onderhoudinghe der Pas 
piften z Dee Welcker godloofgepdt be wefen 
tot / als fn deolpe beſweeren / ende der 
blpe toe fcheijben dat ben heplighen Gheeſt 
&3e COMt/tal, z1e 

Dan den Ongehouweden 
fact, 

… Deonbefchaemthepnt der ghener Die den 
ongehouweden ſtaet nootfaeckelic achten / unt 
groote laſteringe Der ouder Gemepnte · Met 
Wat trappen deſe weeede tpzannpe ig in de 
ahemepntegecomen : ende datſp miet en can 
beſchermt Worden met de voor wendige (oms 
miger ouden regulen / Diefp Canones noe⸗ 
men / boeck 4.cab.i .tal.i.ꝛ . . 
Dat Ben Pꝛieſteren het houwelijck ver⸗ 

boden is doo godiooſe tpzamnie ende teghen 
Gods wooꝛt / ende tegenalte gevechtichepdt/ 
oeck 4,cap.restale23e 
bi legginge haerder tegenworpinghe / 
Dat De Driefters macten daar ecnich teecken 
Onderfetjepden Zijn Lan het bolckt.tal 2 4. 
— laſteringe des Paus / dat het houwe⸗ 
ijck is beſmettinge des bleeſchs ende onver: 
nichent / boeck 4.caper 2 ‚tale 4e 

Dat het fpottetijcis/ dat fp de verbiedinge 
Bes houwelijer beſchermen met het ecempel 
Der Hebitifcher Bieſteren / Die beefchepden 
Ban hare wijben fliepeals fp ſouden inter: 
lige gaeu/boechg tap, 12.tal.zs. 

_ Dan Oordeel in Burger: 
lijcke dingen, 

_ Dan het ghebzuock ber Oberieheden:imetz 
ten ende oozdeelen onder de Chriſtenen. Dat 

td, ftenen gheoorlooft is haer recht 
boorde Oberichept te verbolgen / ſo verre het 
—— fonder de Godfalichepdtofte liefde 
9 ak amis Bereozten/ boeck 4, cap · zo.tal 

Datmen altijdt maet weaeckgierichendt 
ſchouwen / in alte handelinghebiemen boor 
den Gictter berboleht.tar. o. 
Dat het gebot Cijzifkt van doe den mantel 

te gheben den gheenen Die onfen cock neemt / 

Regifter. 
ende biergelijckefententie, niet en Berbieden 
Bao de Ouerichept ziju recht te vervolgẽ / eñ 

be Gutve Dee Overichept te ghebzuncken rot 

de beſcherminge sijn Der fatsen,tal,zo. 
Bat Pauus niet gantſchelyck alle rich⸗ 

tingen eñ oleptingen en verbiet / maer Dac hy 

be onmatighe raſexye te richtenende plepren 

ſtraft m de Corinthen / tal. ꝛi · 

Dau het laetſte Oordeel. 
Pan de ſienlijcke tegen woordicheydt Chri⸗ 

ſti / als bp ſal derſchnnen ten laetſten daghe: 
ban het dordeel Der lebendigen ende dooden: 
ende dat onſe gljcioode te rechteop dien dach 
denckt: Ende ban den upt nemenden trooſt 
pie onſe conſcientien Daer upt hebben / boet. 
cap.is.tal.i .ende 18. 
Pan de onbegeypelijcke ſwaricheydt dec 

wrake Gods tegen de verworpene/ boeck. 3e 
rapezsetäl,lze 
Dan Ooꝛloge / Soeckt Crijch: 

Pan Ootmoecdichept / 
ende vernederinge. 

Dat wp ons niet war achtſthljck en hers 
ootmoedighen noch Bernederen (ghelyck het 
Godt van ons cpfcijt (ten firdar Wap ons ſel⸗ 
ven bekennen gantſthelc pdel van alle goet 
ende EEE RACER te fijne / boeck 3,Cape 
12etäleóe 

Een erempel Defer oormtoedichepdt wort 
beweſen wurden Publicaen.tal. 7. 

Dat wp moeten de hooveerdicheydt ende 
fözaclaofgendt taten baren / om der roeviu⸗ 
— plaetſe te gheven boeck 3e cap· 12 · 
tal· . 

Dat het niet te bzeefen en is dat de men⸗ 
(che hem (elven fat te Beel ontmemen/ fa verre 
hp teert het genedat hem gebreeckt / in Bodt 
te ghecrijgene Gen wort dat den menfchen 
hem (elven verheft / dat is eendupvelfche 
wooꝛt/hoe Wel het ons foet ig: om iet welce - 
Ke te weder ſtaen / Gele ware fententien ver⸗ 
haelt wordẽ upt De Schjnftuere/haog De Welt: 
ke de menfche fwaectijck te neder geflaaben 
wort: eñ bele beloften doo? De welcke alleen 
lijck dien menſchen genade belooft wort / Die 
Booz het gheboelen haerder acmoede bp nae 
vergaen / boeck 2ecap,zetaleros 

Item ſommighe ſchoone fententien Chei⸗ 
ſoſtom en Auguſten / van De warachtige oot= 
moedichept boeck/2.cap,2.tal.r Le 
Dan de op clinunighe Chaiffi ten Hemel / 

Soeckt Hemel vaert Thꝛriſti. 

Van de Oplegginge der 
handen. 

Pan be oplegginghe der handen in de ver⸗ 
— Dienaren / boeck 4. caps 140 
tal. c. 

Dan de oplegginghe ber handen / alſmen 
Papittifthe Pꝛieſters maeckt) boeck 4e cap· 
19 tal. 3e Â 4 

Pan Opperbiffchoppen ende Patriarchen / 
Soeckt boeck/ acap· · tal. 4. 

Dan de ordenen der Die⸗ 
narender Pauſelycker 

Ghemepnte. 
„Det teerde der @jden baert Den Paz 

piſten eben ander Saccamentkens / ban 
welcker namen ende onder fchept ſy noch ons 
gens zijn / boeck. 4. cap. r o. talezze 

Haer godlooſe ſpottelijcke dwaeſhepdt / 
Dat ſy int alten deſen / Chriſtum haven mede⸗ 
gefelle maken/tal,23. 
Dan de Brden der Acoluthen / Deurbaer⸗ 

deren ende Teſeren boeck 4, LAP, 19, tal, 24» 
Ende met wat Ceremonien ſu gemacct Woz 
Deir tal,27. 
Dan De ogden der Befweerders / bacck. 4, 

cap· i.tal.⁊q. 

Dat de ordenen der Pſalmiſten / Deurs 
waerderen / cf Leſeren / pele namen zijn inc 
Pouſdom / dewyle fp ſelbe ſulcke dienſten 
niet en bebienen / maer een eenich kindt ofte 
menſche / boeck. 4. cap. 1ↄ.tal.24. 
Dan De crupne der Clexcken / ende haer bez 

dupdinge upt de leere Der Papiſten / boeck / . 
cap· io.tal.ꝛ5. 
Bat fp verkeerdelijck vergheleken worden 
— een belofte Boen de / zyn hooft 
gele — hreft / ofte tot de oude Aazarcen 

26 

Pot Auguſtino wort beweſen waer upt de 
crunne haren ooꝛſpzonck heeſt / tal 27. 
Pan dedzie meeſte ordenen : Ten eerſten 

ban be orden des Prieſterdoms: Waer be⸗ 

weſen wort dat de Papiſten deorden die Ban 
God in geſtelt ie / feer fchandelijck berkeert 
hebben, ende dat ſp Chriſts den eewigen ende 
— — Prieſter oncecht Doen, boeck, 4. tap · 
19.tal. 8e 

— de hlafmghe als fp Prieſters maken/ 
eñ vat fa verkeerbeljck mer ſulcke cen Ceres 
mome Chriſtum nae volgen: Waer ghehau⸗ 
Delt wort Dat de Heere veel dinghen ghedaen 
beeft in de welcke hp miet en heeft willen 
ons een erempel gheen, boeck · 4· cap· to · rale 
29 Le 

Dan het onunt wiſſchelijcke teeckẽ der hep⸗ 
ligher olpe / Daer mede de Papiſtiſche Pziez 
fters gefimeect worden : eñ Dat ſy berkeerde⸗ 
le aren eoefgrone nemen ban Aarons kinz 
deren: Ende dat fp af ballen ban Chriſto / Dez 
Wwijle fp begeeren nae bolgers der Achiten te 
zijne/baeck 4cap· r 9.tal 3043 1e 

Dan de Obericheden. 

Dat Be dienſt der Oberichept nictalleens 
lich voorGod heylich ende behodrlick is / maer 
oack ſeer heylich ende ſeer eerlijk in bet gaut⸗ 
ſche leven der Goſaligen: Dit wort beweeſen 
door vele plaetſen der Schriftuere / daer m 
fp geſpreſen ent verciett wart / eit door e xem⸗ 
pelen der hepligher mannen Die de burgerlt⸗ 
ke macht bedient hebben boeck 4, capit, zoe 
tal 4 · 
Dat de Bodfalighe Overicheden behoor⸗ 

Den door deſe gedachten berweckt te worden 
tor haer ampt/ende Dat het een vertrooſtinge 
is / om de fwarichepdt haers ampts te ver⸗ 
ſoeten boeck 4. cap. zostal.6. 

Tegen De gene Die eggen z Hoewel voor⸗ 
tijden onderde Wet Conmgenende Lichters 
het bolck Gods geregeect hebben / dat noch⸗ 
tang ſulcke Dienftknechtelijcke wijfe Der re⸗ 
geeringhe niet ouer eenen coemt met De Lala 
maeckhepdt die Chriſtus met zijn Euanghe⸗ 
Tium gebracht heeft / boeck 4,Cap.zoetales Ant 
felfde. Ö 

Dat die Dwalen Die niet en Willen dat De 
Overichept forse drage taaz De Aeligie / de⸗ 
wijle haer ampt tot dende de tafelen Dec 
Met ſtreckt. Bot de Schriftuere mort bewe⸗ 
fen dat de Oberichept gefteltis / bepdeont 
den dienft Gods / eñde de gemepne bzede ende 
eerbaerhept tebefchermen : Het welche fp 
niet en tonnen alomme doen (onder macht 
Des ſweerts boeck 4 cap· 2o. tal.9 
De vꝛaghe hoe De Oberichept can godſa⸗ 

lich zijn/en het ſweert gebrupcken / ende mens 
fchen bloet ſtorten: — verclaerdt upt de 
Schꝛiftuere / ende bewefen dat fp niet alleens 
lijc niet en fomdicht de boofe ſtrafſende / maer: 
dat dit eenCaninclijcke Beucht ende bewijfinn= 
ge haerder godfalichept is, De Obericheden 
moeten twee feplen vlien / te weten / te groo⸗ 
te fivengichept / ende fuperftitieufe begeerte 
om neels geacht te zijne/ boeck 4 Cape 
20.tal. 0. 
Dat de onderſaten ſchuldich zijn een goet 
rerljck gevoelen ban De Obericheyt / gelijck 
Dienaers ende Stadthouders Gods/te heba 
ben/fo heel de orden aen gaet / met dat fpde 
fevlen ber menſchen moeten boog deuchden 
achten / boecka.capᷣ.ꝛo.tal ·2· 

Itein Dat de onder ſaten moeten haer ge⸗ 
Yoorfaembepde bewijfen met goetwillighen 
herte / wanneer men den geboden moet onder⸗ 
danich zijn ofte fchatinge betalen / etc, Dat 
ſy haer falichept ende boogfpoet moeten Gok 
bebelen/ateenen oproer maken / noch in het 
ampt der @berichept treden/tal, 23. 
Datmen oock de Pzincen Die boos ban 

leven / eñ Wzeet in vegeeringe zijn / ſulcke eer⸗ 
biebinge ſchuldich is (fan beel De gemeyn gez 
hooraemheydt aengaer) gelijck Den ſeer goes 
Den Eaningen/baeck 4etap.2oetale24e25e 
Bant (p en hebben De macht niet onder 

Be voorſieninghe ende het fonderlijcke werck 
Gode:het welcke Doo: Verfchepden getupgea 
niffen ende exempelen der Schriſtuẽre bebea 
ſticht wort: Eñ daer wort betwefen met wat 
aenmerckinge fp haer onlijdefaemjept maes 
ten bedwingen / die onder fulcke godlooft ende 
boofe twyannen gheſeten zijn Cal, 26274280 
2943 1e Ë 

Dat Get Den geenen die gheen Overichept 
en zjn / niet geoorlooft en is tegen de Cpꝛan⸗ 
nen op te ſtaen / maer alleenlijsk den genen bie 
nade Wetten Bes rijckr ofte Des lant / tot 
beſchermers Der vrvhept des volckxgheſtelt 
zijn boeck gecapszo.talazie 

Bat de Beere door wonderlijcke goethept 
ende goedertierentbept fomtijts dienſtknech⸗ 
ten verbaect om DEE pzannen te ſtraſfen /e 



Bat hp feintijts de raſerie dev menſchen Daer 
toe ahebruerkt / hoetwel fp pet anders in den 
fin hebben / boect: qe capezo.tal.zee 

Darmen in ve ghehoorſaemheydt Die men 
Den Coninghen en Átadtijouderen ſchuldirh 
is altijts moet upt nemen : Dat (Pans miet af 
en Icpden ban be gelioogfacmbent Gods: ende 
Dat hen geen onrecht cu gheſchiet als Lup Ien 
wergeren ghehoorſaem té sijne in het gheene 
Datfp tegben Bad ghjebieden : Ende dat wp 
ſchuidich zijn Gode meer ghehoorſaẽ te zijne/ 
hoewel den ghenen D:e Daer in ffantbafrict, 
blijben/ ſtaet in fcer groot ende fcher perjckei 
te komen/ boeck 4.cap,zostal3 2e 

P. 
Jan Pardoen, Socckt Aflaet. 

Dan den Paus. 

„Dat Be hoogheydt des Foomfchen ſtoels 
miet en is upt De inſettinghe Chriſti / boeck 4e 
LAP. 6. tal. 1, 2. 3 4e 

Ende dar Petrus geen heerfchapvpe ghe⸗ 
hadt en beeft in de Bhemepnte / noch onder 
Be Apofteten/ tal.s.6,7. 

Dat het oock niet nut en is / nach oock ghe⸗ 
ſchien Kan Dat cen menfche fp overde gant⸗ 
ſche Shemernte/tal.S.gs1oe 
tf fehoon Petrus heerſchappije inde ghe⸗ 

Mepnte ghehadt hadde / ſoo en fauve daer upr 
wiet bolaten / dat De stoel Dier heerſchappje 
foude moeten te Roomen zijn, boeck Hcap. 6. 
tal, 11, 12413 

Dat Petrus geen Biſſchop te Koome gez 
Wweeſt en is/ dat wordt voor Hele argumenten 
bebweſen / boeck 4. cap· s.tal· c 4. 15. 

Dar de heerſchappye Des Koomſchen 
ſtoels niet en komt upt De ghewoonte der 
GBlhemepnte/ boeck 4erap.ostal.16e17e 

Wan het begin eñ De waſdom Des Boom: 
then Paus / tot dat hp hem in deſe hoogheyt 
erheben heeft / door de welcke De bephepdt 

Ber Bemepnre verdruckt / ende alle matichepe 
wech genomen is / boeck 4, caps 7. 
Dat de Koomſche Bifichoppen/noct hare 

‚ Zlegaten inbele Concilien de cerſte plactfe 
miet ghehadt en hebbben/ boeck qecap. 7, tale 
Je 2e 

ande hoobeerdighe tijtulen eñ namen Die 
De Paus her (elben aen treckt / wanneer 
ende hoe (pop gekomen zijn / boeck 4, cap.7. 
tal. 3. 

Gregorius fept: Datde naem Algemeyn 
Biſſchop / ig banden duybel bedacht / en ban 
beu berkondigher des Antichzifks verkon⸗ 
dight / boeck 4. cap. .tal.i 4. F 
Dat de Moomfche Pausfepbt / dat hp ju: 

riſdictie heeft over alie de Bhemepnren/ 
Dat wozt beweſen balfch te zijne upt het ghe⸗ 
—5 — ber ouder Ghemeynte / boeck 4. cap. 
zetal, ss 

Aifa wel inde ordeninge dee Biſſchoppen/ 
tal,6. AIS in beemaningen eñ ſtraffen tal.7. 
„Ofte oock inde t'famenraepingen der Lou: 

xilien / tal. 8, 
Ofte in het recht / ofte iide macht or Die 

apellatien te hooren / tal. 9. roe 
Dat de oude Moomfche Pauſen in bele 

beieben haren ſtoel heel te eergierighlick ver⸗ 
heben hebben / maer men heeft hen aock daer 
in geen geloobe gegeven / Dat fp oock ſoinmi⸗ 
ge gheſchriſten ghedicht / ende den menſchen 
an De handen geſteken hebben / gelijck of fp os 
ber langen tijt ban heylighe mannen geſchre⸗ 
El geweeft hebben/boeck qerap.7.taler 1 eft 

20e 

Hoe wel ten tijde Gregori be autoritept 
Der Aoomſcher Biffchoppenfeeravoot ghe⸗ 
Worden was / fo was {p nochtans berve van 
Die ongebonden heerſchapphe eñ wrecthept : 
Dit wodt beweſen unt De Boecken Ezeuori/ 
BOECK 4e sap. 7, tal, 12, 13, ende tals zz 

De Conftantinopolitaenfche Biffchop ef 
De goomſche Bifreijop / hebhen:teahen mat: 
Handeren om De hooghent gheſireden / boeck 
Ae CAPe 7e tale ra. 15, 15, 
Cot bar Photas den derden / Bonifacio 

zoe liet Dat Asome foude Het hooft aller Ges 
mmcpften zij : het welcke Pipmius daer nae 
Vebertighe beeft / als hy de Boomfchen ftoel 
Heerfcliapppe gaf over alle de Ghemepnten in 
Drancherijck, tal, 17, 

Dat man dier tijdt aen De wzeetheydt des 
Scomſchen ſtoels meer ende meer gewaffen 
ig/eenfdeels Dao? onwetentlent/en eeufoeels 
Door ondeugenthepdt ber Biffshopper: welce 

Kegiſter. 
ke verwoeſtiughe Der gantſcher orden ber 
Ghemeynte Beinardus veweent / ende Den 
Pauſe vᷣexjt / tal. re Heerde 22. 

Vande hoobeerdicheyt ende oubeſchaemt⸗ 
heyt des Aoomſchen Biſſchops inde berhef⸗ 
finge hgerder opperſte macht ende autori⸗ 
teyt boeck 4. cap · .tal.i9.20. 
De welcke wederleyt wort unt Cypriano 

ende Gregozia/tal, 21. 
Dar Meome niet en Can een moeder aller 

Gemernten zijn / dewyle fp geen Bemepnte 
enig £ ende Dar de Boom(clje Biſſchop niet 
en can De opperfte Biſſt hop zijn / Deijle In 
abeen Biſſthop enis/ boeck 4.£AP.7.tale23e 
2de 

Dat de Paus is bie Antichriſt / dat Wort 
bewefen upc Paulo / boeck 4 capittel.7e 
tal.5. 

Al hadde de Noomſche Ghemeynte boor⸗ 
tijdende opperſte eere ende hoochent gehadt / 
fo en moeſte deſe eere ende hoochendt aen De 
plactfe niet ghebonden zjn / boeck 4. Cap.7 · 
tal· ꝛo . ende 29. 
Dan de zeden der ſtadt Roome / der Pau⸗ 

fen ende De Cardinalen / ende ban haer Cheo⸗ 
logie / boeck 4 · cap.7 · tal. 27 . 2 . 

Dat ne Boomfelje Paus cerft ve Conint⸗ 
rijcken / daer na aac bet Hiepfer vijcke ingenoe 
men leeft : het welcke Dien niet on betaemde 
Die wil cen nacomer der Apoſtelen zijne Dit 
wordt beweſen uPt De (ware bermaeninaljen 
Bernardijboeck 4ecap. 1 1stale 11e 
Pan de gfte Conſtantini / Daer mede ve 

Paus zijn tooberie wil bedecken / tal 12. ende 
dat het noch geen vijf hondert jaer gheleden 
is / Dat De Pauſen noch den Pemcen ondere 
worpen waren : ende dõor wat oorfake fp De 
onderdanichept afgelept hebben/tal.: 3 

Dat ſy de Stade Loome haerder macht 
onderworpen hebben / ontrent oberhondert 
ende dertich jaren / tal. 4. 

Dan Penitentie. 

Dat de Penitentie roemt unt Den gheloo⸗ 
— niet voor het gheloove / boeck 3.cap.3. 
tal. 

Wederlegginghe Ber redenen Der genen die 
Anders gheboelen. Dat nochtans Haer doorz 
niet bebupdt en Woet eenig he tijt waer in bet 
geloobe de Penitentie baert: Maer dat alz 
teenlijc beweſen Woet dat niemant hem ſclvẽ 
en can eenftichtijc tor Penitentie Boegen/ ten 
ſy dat hp weet Dat hy Gore toebehoort. Gre 
bande Dwalingije fonumigher Wederdoope⸗ 
ren / Jeſuyten en diergelijcht/ Die haren nieu⸗ 
welmũghen fekere Dagen berordenen om Pez 
nitentie te doen / boeck 3. cap. g · tal. 2. 
Dat ſommige geleerde ooc voor deſes tijt 

tweedeelen Der Penitentie gheſtelt hebben / te 
weten / De doodinge (De welcke men gemeyn⸗ 
ljck noemt Contritie) eñ levendichmakinge / 
De welcke fp berkeerdetijck uptlegghen / dat 
ſy is een bertvooftinge upr het gevoelen Det 
bavnbectichepdt Godts: Want fp bedupdt 
meer een begeerte om wel ende vecht te leben / 
boeck 3 · cap· z.tal· 3. —* 

Dat andere tweederley Penitentie fretlen/ 
te weten / een wet relijckejende Euangelifche: 
eude ban bepden worden erempelen gheſtelt 
upt de Schriftueresboeck 3.capsz tale, · 

dEen waerachtighe beſchryvinge der Peui⸗ 
tentie ugt De Schãſtuere: endedat De Peni⸗ 
tentie hoe wel (pr miet en can verſcheyden 
Worden banket abeloobe / nochtans moet 
ban het geloove onderfchepden Worden; boeck 
3.cap. tal. 5. * 

Een claerder uptleggiughe Der beſchrij⸗ 
binghe Der Penitentie : Daer ten eerſten bez 
weſen wort Dat Be bekeeringe tot Godt daer 
naoDichis : dat is de bexranderinghe / niet alz 
leenlijtk in uptwendigh / wercken / maer in De 
ſiele ſelve boeck 3. capg . tal. 6. 
_ (Cen anderen / dat fp coemt upt eenernſti⸗ 
ghe bzeefe Godts, Daer oock ghehandelt 
Wordt bande droefheydt Die nae Godt ig, 
boeck 3.Cap.zetal.7, 

@Cenderden wort daer watghelent het gene 
Dat boben gefept was/dat De Pemtentie ghe⸗ 
tegenis in twee Deelen /te Weten/in Leodinge 
Des vleeſths / ende levendichmak ighe des 
Gheeſts/ boeck 3,cap.z.tale 3e 
Dat wp bepde deſe dinghen hebben unt de 

Deelachtichept die wp hebbeninChzifto / te 
weten het eerfte ujst De Deelachtichepdt zijns 
doots / ende Ict laetſte / upt De Declachtichepdt 
zinder Wederopftandinge, Ende dat alſoo 
De Penitentie is een vermeuwinghe des 
beelts Godts in ons / ende cen wederoprich⸗ 

„tinghe tot vechtheerdichendt Daar de wel⸗ 
Dace Chrifi / cute dar aefz Wieveroprichtinz 
ghe niet op cen Wijle tits in ons bolbzache 
El Waat, boeck 3. cap. 3. tal. . 

… AMaer bat im alle De Lepligen/ fo Lage ſo 
in Dit ſter fſelje ichaem bi oonen/ nos) mates 
re blijft am tegen haer blecfch te frrijden 
Dat alle rechtfuunge oude Aeeraers alfo gez 
Boelt hebuen:Boornemelijck Auguftiius/vie 
deſe boncke Der boefjept ende fiechte Der bez 
geerlijcheptinde uptheecozene nacmt Swac⸗ 
hendt / ende oock ſomtijts Sonde / ende var: 
ka waerachtichlyck (ande i3/ boeck 3. cap · 3. 

lelO4 » 

Dit wort bebefticht Pao? De ghetupgeniffe 
ende upr De ſomma der gheboden. Ende dat 
Godt gheſent wort zijn Bemepnre te vepnie 
hen banaite (onde / datmoet meer ban de 
chult / dan ban De marecie Der fonde verſtaen 
zijn de welcke met af en laet te woonen in De 
wedergheborene (maer lact af in hemte reg⸗ 
Meren) boe wel fp niet taegereekent en woet / 
boeck 3.cap.zetal.: 1e 

Berclarmabe der ſeven oozfaken / afte evn: 
den / ofte bruelten/ofte Deelen der Pemtentie 
De welcke Paults verhaelt ende zijn Defe /te 
weten: gheerftichept /oft fo2chfuldichept sont 
fchuldinge verbolgenthent / bacefe begeerte / 
Dperichept ende zake, Daer oock unt Paus 
us gekeert wort / Batinen moet mate houden 
in futche ſtraffe ende beecfe/ende Dit wozt vock 
berclaett Doo, fchoone bermarungbe Bernare 
di / boeck 3 · cap· zetaleise 
De vꝛucht ber Penitentie is liefde tat 

God/ende hefde tot de meſchen: Item hepz 
lichent ende veonichept m bet gantſche leben z 
maer alle deſe dughen moeten beginnen baar 
De mwendighe gheneabentbepdt des herten / 
Waer unt Daer na De uprwendige getupgenifs 
{en comen. Daer oock ghehandelt wozt ban 
ſommighe uptwendige defſeninghe der Penia 
tentie / De welcke De oude Leergers ſchij⸗ 
— — te feecte Drijber / boeck 3. cap . 5. 
tal,16, 

Dat de bekeringhe des herten tot God het 
boomeemfte hooft-ffuck Dec Penitentie ige 
Dat De fack ende aſſche / Ende eenen; ef ba: 
fen Dickmael ban Oude hoo? de comſte 
Chꝛiſti geb2upekt zijn/als teeckenen der open: 
bare Penitentie ; ende De tace laet fien mogen 
noel plaetfe Gebben om Den toorn Bodts af 
te biddenin ellendige ende dzuckeljcke tijdens 
Der Gemeynte / boeck· 3. tal. 17. 
Dat de naem Penitentie onepghentlijck 

Defer uptwendiger belijdinge gegeven wort. 
Deopenbaer belijdinghe der (rbe en is niet 
altijdt noodich / maer de hepmelijcke belija 
Dinghe boor Goden mach nemmernteer ach⸗ 
ter gelaten Worden: in De welcke Wp niet alz 
leemick en beljoozen De Berfche fouden te bez 
lijden/maer Boog het miſhaghen eenige ftuas 
er ſonden behooren kay te comen tot het oz 
verdencken Der boogleden fondene Dan ſon⸗ 
Derlijcke Penitentie Die ban boofdoenders/ 
ende ban ſommighe andere gheepſcht wort / 
ende van de ordentljcke Penitentie / im De 
welcke De kinderen Godts (oock De alder 
bolimaecktfte) hen ſelben moeren haer lez 
bar lauck oeffenen / boeck 3, Cap, 3e tale 
Il, ” 

Dat de Meere De Zijne daerom onverdient 
rechtbeerdicht / om bat hyſe oock mede ſou⸗ 
de door de heulichmakinghe zijns Gheeſts / 
tot warachtige rechtveerdicheyt bernieuwe: 
Dat Joamnſis Chꝛiſtus / ende De Apoflelen 
daerdm ghepredickt hebben Penitentie ende 
beratjeinahe ber (onden/ ende be cracht dez 
fer wijſe vam ſpreken Wezet claerlijcker uptgez 
tept boeck z. cap · 3. tal. ro. 
Dat de EChuftenen moeten hen ſelben forte 

Det ophouden in Penitentie ocffenen / ende 
Dat Die grooten vooztganck gedaen heeft / die 
geleert beeft hem felben geoatclije te miſha⸗ 
gen Boeck 3. cap· z. tal. o⸗ 
Dat de Penitentie een fonderlijcke gabe 

Gods is tot De welcke Ip alte menſchen 
roept / de welcke Da gheeft allen den ghenen 
Die hy Wil ſalich maken/ ende de welcke ghe⸗ 
lijck de porte betupycht / nenumermeer en 
fal gegeten worden alten moetwillighen 
afijckeren/ der welcker booſheydt onbere 
gijebetijck is/ dat is/ den ghenen die ſondigen 
iden 1. Geeſt / boeck 3etaps3etalez 1e 
Hoewel De ghebeynſde Penitertie Gode 

niet en behaecht / foo ſpaert Godt nochtans 
fomtifts boog eenen tijt de Hppocrijten / Dik 
eenigen fehijn ber bekreringhe geen: niet om 
harent wilte/ maer een ghemeyn ecempel/ou 
dat wite blijmoedigher teeven ons felben tot 
ongeveyuſde Penitentie bocaen, Dit wort 

bebaeſen 



beweſen Door het exenwel Achab / Sſau / ende 
„Ber Iſraeliten / boeck 3. cap.zetal. zoe 
Dat de Schaoltevaers fchaudelijck dwa⸗ 
Ten in de befchjzijbinghei der Penitentie Dre ſy 
Sheen / ende Dat ſpſe oock onbeguamelijc : 
deelen / ais ſyſe Deelen in (mere ende in mur⸗ 
ſelinghe Des Gerten / belijdinge bes mondts/ 
ende boldoemnge Des Wertks, Daer oock 
gehandeit wordt Ban famm:ge bzagen Dic ſy 
dryven / upt De welcke men ſichtelhek mach 
berfFaen Dat fit ſuateren van dinghen Die ſu 
niet en kennen / als (p bande Penitentie ſpre⸗ 
ken / boeck 3.cap.4.tal.: 

Als fp Defe Dzie dingen eyſſchen in De Peni⸗ 
tentie/ foo {tellen fp oock de verghevinghe der 
fonden vootſaeckelyck daer bp: ende ift Dat 
het alfoois / foo en iſſer met eĩlendighers dan 
wy / dewijle wy nemmermeer en mogen ghe⸗ 

ruſte conſcieutie hebben. Het welcke ten 
eerſten beweſen wordt in de murſelinghe des 
en en / die ſu willen hebben/ boeck 3. cap. 4e 
tal, 2, 

Dat daer een groot onderſcheydt is tuf 
ee fulcke leere der conc entie Ofte vermur⸗ 
elnge Des herten / ende De verſlaghentheydt 

“biede Scheiftuere epſcht van de ſondaren / 
te weten / op dat fp nae De barmhertigheydt 

‚ Gods hongeren eñ doꝛſten / boec 3era.4e tal3. 
Hoe het te berftaen is / Dat de Oude 

ſchrijbers mennden Dar niemandt De openbaz 
re Penitentie die Doe bad: fware fanden ghe⸗ 
epfchjr werdt / niet meer en mocht tweemacl 
Hoen / Dan deu Baop twcemael ontfanghe / 
boeck 4. Cade 1e tale 20, 

Dan de Penitentie daer ban 
de Papiſten cen Sacrament 

maecken. 

Van het ghebꝛuyck der ouder Ghemennte 
in De openbaer Penitentie : ende ban De op: 
tegginge Der handen tot berfaeninge, tem 
Dat De opleggiughe Der handen metter tijdt 
oock in hepmelijcke abfolutien is ghebruytkt 
geweeſt / baeck 4. cap. ↄ.tal.i4. 

PBerfchepden mepningen der Schoolleera⸗ 
ren / hoe de Penitentie een Sacrament zp: 
Ende Dat de befchzijbinghe des Sacraments 
op Hoe niet en flupt / boeck 4. cap, 19, tal, 
15e 16e 

Dat het leughen ende bedroch was dat fp 
„ban het Saccament der Penitentie ghedicht 
=p „ende Dat fpfe met eenen _ongodlijcs 

n ende ſchandelijcken naem bercieten / als 
fe ſegghen dat de Penitentie ig nae den Boop 
een plancs om Daer op. gelijck ban ſchip · bro⸗ 
heugt te ſwemmen / boeck 4, cap. 10, tal, 17» 

Dan Politifehe veghees 
ringhe. 

Datmen de Politiſche regheeringhe moet Onderfchepden ban deinwendige regeeringte 
—* —* — F * en moet hooren Die 

Holit ſche regeringhe te n:ete 
te maecken ghelck of fp ben —— niet 
noodigh en Ware / ofte ghelijck of de gheeſie⸗ 
Wiske bephepdr der ziele Daer door vecdor ven 
Wozde. Item datmen oock de plupmftrijc: 
kerd met en moet hooren / die der or:t: (cher 
tegeeringue heel te beel toe fchzijben / ende 
tegen de heerſchapppe Godts frelten/boeck s, 

Par be Doi at ì olitifche vegeeringhe een gave 
Godts is /ende den —— — gbeflathse 
heel nuts aenbzenabt / ede gijeen Klepn bez 
bulpfel en 18 om Den frandt Ber Geligie te bez 
Schermen. Wat de Politifche regher nge Drie 
Beelen heeft / te weten / de Gber heyot / de 

Ì —— | ende het bolck / boeck 4 cap. zoe 
te je 

… 3Dan Dgiederlep burgerlijcke regeeringh 
teweten/ Ariftocratia / ——— ai 
—— /datmen niet enckelijck en kan 
‘befchzijben welcke De befte zp: dat het noch⸗ 
„tans door De feplen der Menſchen komt/ 
Bat het beter ende berdraeghlijcker ig / bat 
fommigbe regheeren / dan dat eenalteen rc- 
Beert, Maer dat alle dzie De boorfchzehen 

ban Godt zijn / ende menighfins 
berordent worden / ende datter bolck 

moet onderdanit ijn / ende niet na zijn goet: 
— uwughe ſoecken / boeck.g.sap, 

vryheyt bie de Paſt ſtiſche Clercken 
felben en — /de — — ouden 

o bape idee te on e ent was / 

Bat in faken bes gheloofe boog en de 
— te De kenniffe naem ende bordelde 

niet de Princen / hoe wel fp de Bzincen oat 
in De fake der Bemepnte debzuptin 

eben? alleenlijck tot. befsbermünge / ende 
wiet der orden der Gernenrs — 

Nn ——— 

Regiſter. 
te/ boeck 4.capertetalsensero. 

VDan het recht Des ſweerts / dat de Biſ⸗ 
ſchoppen im het Pauſdom Hen ſelben aen ghe⸗ 
trocken hebben: ende hoe ſy uyt cleyne beg.ns 
ſelen metter tijt foo grootẽn Lao:tganck ghe⸗ 
hadt hebben / boeck HEAD, 1 1,tal,g, 10e 

Van de Predeftinatie, 

Dat de kennifte der leere bande Prede- 
ſtinatie kein (eer focte vrucht is «+ ende heeft 
booziemelijck Drederlep nuttichept. Ende 
Die Worden vermant Die Doo2 eemgbje curicuſ⸗ 
hept ghedreben zynde / boen De paten Der 
Scheiftuere treden tot tu het veeborghtn det 
godijcker wijfpeptsboeck 3ecapez1efalereze 

Itein De Gene die niet en Willen ce Prede⸗ 
ſtinatie gemeider hebben, tal.3.4. 
Wat de Peedefiinatie fp / erde War De 

oog wetentſchapGods (p/ ende dat d'een ver⸗ 
keerdelijck onder d' ander gheſtelt wozt. Een 
erempel der Predeſtinatie in het gantſche Az 
brꝛahams gheſſachte / alſment met De andere 
Hepdeuen bergbelijekt / boetze CAP. 21e 
tals. 

Dan de ghene Die De boo? wetenſchap dee 
berdienften Taken een oorſake Der Peede⸗ 
ſtinatie / Itein Ban andere Die tegen Godtky⸗ 
ben / dat hy ſommige berkieft / ende De andere 
herlaet/ boeck 3. cAgezzetal,t, 

Dat defe twer dinghen nier en ſtryden / te 
weren / dar Bede dooz de vercondinghe zijns 
wooꝛts bele menſchen roept / ende Daerentufz 
ſchen weynighen de gabe des geloofs gijzelt 
boeck 3 cape22.tal,: 0e É 

Teghen de ghene die alſoo de verkie ſinghe 
toe frac / Dat (p fegaben / Dat viemantban 
Godt verboorpen en Wozdt/ boeck. 3e tap · 23e 
tal 1. 
Dat de verwozpene te vergheefs teghen 

Godt kijben/ Devuijte Gode ven niet ſchuldich 
en is / ende geen dinck en Wil anders Dan 
rechtveerdichlijck / ende De wijte fa rect deer: 
dige oorfacken haer Der verdoemeniſſe in 
ben ſelven binden, boeck, cap · 23· taleze3 04+ 
5e , 
An woorde op De godloofe „bzage ſommi⸗ 

ger menfchen/Die bzaghen waerom Godtden 
menfchen die dngheñ tof fonden rekent / tot 
ve welcke fp dooz Ben noot zijn Der Pzedi⸗ 
ftinatie comen/beetk 3.cqp. 23, tale 6e ende 8, 
ende tal.o, nerf 

Beſchenvinghe der Pzedeftmatie/ boeck ze 
cap· 3.tal.. 

Teghen De ghene Die uptde leere Prede⸗ 
ſtinatie beſlupten / dat Godt een uptnemer 
Ber Perſoonen is / boeck 3. cap 23e tal 10. eude 
114 

(Eeghen de Slwijnen die onder het deckſel 
Der Predeftinatie gheruſt in Hare fonden 
boozt gaen : ende teahen alle de gene Die ſeg⸗ 
glen / dat allteneerftichepdr om, mel te leven 
moet ballen / foo Langhe als deſe leere fract/ 
boeck 3erap.z3skal 12. 
Ceghen de geve bie ſegghen / dat alle ber: 

maningtjen tat een godſalich leben / Dooz Dez 
fe leere te niete ghemaeckt worden: Dat de 
pacdikinge haren loop heeft / ende dat noche 
tans. be kennifje ver Predeftinatie met Beez 
hindert en wozt/boeck 3ecap 23.tal 13e 

Darmen De Wijfe omde wãerhepdt te lees 
ren in bit hooft ſtuck der leere / moet alſoo 
matigten/datmen foo beel alft mogheljck s / 
ergherniſſen ſchuwe tal :4, ‘ 
Woe Wel tet door Der menſchen booftepdt 

ende ondanckbaerheydt abefchiet / Daf ſom⸗ 
mige der predikinghe Des oorts Gods gljez 
hoorfaem zijn / ende de andere Dit felbe Verz 
maden / ofte Daer Doo2 meer berblint ende 
erhart worden: foo moetmen nochtans oock 

mede weten / Dat fulcke berfchepdenthepdt 
coemt upt Den berborgen ract Bods/ende dat 
het onateoo:loft is een hoogher oozfake te 
foecken/boeekg-cap 22. tal 13, 
Dpt legginghe fommiget plaeifen met dez 

Welcke Bodt ſchynt te kennen te gehen/ dar 
het met en gheſchiet Doos zijn berogdeninigtez 
Dat de ongerechtighe bergaën, anders Dau foo 
verre fp teghen zijnen wille / ſelbe ban ſeiſs 
De doot op hen halen / ende Daer wort beweſen 
Dat deſe plactfen niet in ſtryden teaten de 
deere der Pzedeftinatie, boeck z.cap· 4,tal 154 
16.417. 

Dat de al ghemeynhepdt der beloften der 
ichepdt miet en ſtryt teghen de leere Der 
zedeftinatie ber berworpenen: ende dat ſy 

nochtans niet ſonder ſeer goede ooꝛſake als 
Pet zhe ghedacht wogden/boeck 1 cap.:4. 

10e 

— —— xe ghenen oo, 
Pte — a J ft da > PAM tr. 

Dan het Prieſterdom 
Chꝛiſti / ende zijn Kycke 

ende Prophetiſth Woost 

_ Dat Wp moeten boognemelijck drie dinden 
in Chriſto acmmercken / op Dat wp wtelt 
Waer toe Ip van den Dader gefonden iS / te 
Wweten/3iji Prophetiſch ampt / zijnvijchejen” 
De zijn Prieſterdom: envedar de naem Chi⸗ 
fius (orte Meſſias ende Geſalfde) deweſc⸗ 
ke hem gegeven wozt / ban de drie dinghen 
te berftaen is / hoe wel ip fonderlijck om des 
Ayckr Wille alfoo abenacmt Wordt. Hoe 
Wel Ip attijdts Pzopheren ende Leeraers 
ſyn der Bijemepnie gegeven Leeft / foo heb⸗ 
ben nochtans alle De Godiſalighe het 
botte licht des verſtandts becwatijt : ende 
Bat hy Doe becfcheen / is een Prophete ales 
ſalſt gheweeſt / niet atleenlijck boog hem ſels 
ben / matt oock boog zijn gantſch ſchaem / 
boeck 2. cape1s.taleisze 
Aengaende zijn Rücke / moetmen ten eer⸗ 

ſten aenmercken dat zijn natuere gheeſtelyck 
18 : waer Uptoock verſtaen wort dat het ecu⸗ 
wich is / ende De eewicheyt is t weerley / waer 
in Deen Den gantſchen Lichame der Ghe— 
mepnte/toe coent / ende Dan der comt epgent⸗ 
lijck eenen pegelijcken utmatetoe. Zp Wwor⸗ 
Den bepve Verclaert door getupgeniſſen der 
Scheiſtnere / tal.3. — 

Gat wp de Huttichepdt des rijcx Chꝛiſti 
hiet en connen anders haten / dan als wt 
bekennen Dat het geeftelijck is: eñ Dat De nut⸗ 
tichepde in twee Dingen beg: nemelijck ghe⸗ 
legenis : te Weten / Dattet ons in alle goet / 
Dat tot De tewige fal:chepde der fielen noo⸗ 
Dich is / vijcke maeckt ende Dattetons ſterck 
maeckt ende wapent tegen Den Dupbel ende 
alle zijn gheWweit : ende Dat Chriſtus daer⸗ 
om meet hoo? ons dan boo: Hem ſelben 
regneert: waerom Wp niet fonder oozfake 
Cheiſtenen genaemt worden. Dar het tegen 
de ecwibepe Des Aijcx Chzifti niet en is/ dat 
ban hem gefept Wozt/ Dat hy ten laeſten dage 
fal Gode ende Den Dadere het vijcke ober gea 
ben/ende biergelijcke fententien/tal, 4.5» 

Nengaende zijn Peieſterdom / daer Work 
bewefen Darmen moet beginnen ban de doodt 
EChaifti/op Dat wp der cracht ende nuttichent 
Daer ban deelachtich wozden / Dat hier UPE 
volcht Dat hp een eeutwicly voor bidver isf 
doo? Wiens boorſprake wp gonfte gecrijgens 
Waer upt by ffoutichept om te bidden/ ende 
geruftichept Der confcientien gecrijgen- / ters 
taerften Dat bp alfoo een Priefter is / dat hu 
ong oock zjne mede gheſeſlen in ſulcke gcoote 
eere maeckt / op dar de offertjanden Des lo s 
ende ghebets Die wp offeren / hem aengenagem 
zyn tal.· 6. 5 

bd 

Dan de Kechtbeerdiehma⸗ 
kinghe des Gelofs. — 

Dan de rechtveerdichmakinghe des ghes 
loofs / ende teu eerften Ban De befchzijvinate 
„Des naems/ende der oorſake boeck 3, cap.r re 

Dat aen Dit hooft ſtuck Det leere han de 
stechtbeerdichmakinge des gheloofs (eer Geel 
gelegen is/boetk z.raperretal. te 
Wat het fp Gereihiveerdicht te worden 

Doo: De wercken / Gtem wat bet fp Gerecht⸗ 
betdicht te worden door het gheloobe dit 
„Wort bemefen uptde Schafiuere / boeck 3e 
cap‚tretaler.3e4e 4 \ * 

Tegende dwalinghe Oſiandei / Lande Wwez 
fentlijcke rechtveerd cheuydt / Waer doorde 
menſchen ban bet gheboeten der onberdiene 
der ghenade Cheiſti berooft worden / baeck ze 
cap· 1etales 6.7. etc· tot 13e 

Tegen het ghedichtſel Oſiandei / de welcke 
ſeydt dat Chiſtus dewijte hp Godt ende mês 
{che is / ons is nae zijn godlijcke natuere} 
ende niet nae zijn menſchelyck natuere tof 
—— ghewozden/ boeck z.cap. 11 
tal. 89. 

Ceghen de gene die een rechtbeerdicheydt 
dichtẽ die upt het geloove ende upt de werckẽ 
te famen gefmett fp : Daer mort betwefen dat 
Deén moet Gallen als dander ſtaet / boeck ze 
EBparTetal,n 3.14.15416.17. 18. 
Pat bon Doo? het geloobe alleen gerecht⸗ 

beerdicht — | vat wort bebweſeñ upt DE 
Schziftuere/boeck 3 capisstaleigs2oe 
Dat de rechtbeerdichendt des aveloofsis 

Be berfoeninate met Bode / De welche in de 
Bergebinat;e der fonden alleen geleaen is/ Dit 
twozt miet ghetun enifſen dee Schziftuere bez 
befticljt/boeck 2 cap. r‚tal.: 1.22. 
Dat wp doo? de eenige booz ſprale Der 

vechtbeerdichepdt Etyuftn / aecrijgen DAE wa 
Dooz Godt gherechtveerdicht wozden / boecit 

rr \ al 



Bat wy om be Onserdiende rechtveer⸗ 
Bichmakiuge baft te ghelooben / moeten onfe 
hecrenopbeffen tet Den richt· ſtoel Gods door 
Den welcken gheen dinck aen ghenaem en is / 
anders Dan Dat allefmg gheheel ende vol⸗ 
macckt is / wiens berfchaickelijeke majeftept 
befchzeven wordt vpe verſcheyden plaetz 
fen der Schauftuere boeck z.cap. 12. tal 1.2. 

Dar alte de godjalighe Schzijbers bewy⸗ 
fen dat alfmen met Godt moet handelen De 
eenige toeblucht Der conſcientie 18 in De onz 
becdicnde barmhertichept Gods / alle betrou⸗ 
Wen ber wercken upt geſtoten zynde / dit wort 
bewefen door de ghetupghemiſſen Auguſtini 
ende Bernardi / boeck 3. cap· z.tal3e 
Darmen om De onberdende rechtveer⸗ 

Bichmakinghe moet twee Dingen genmerc⸗ 
ken:re weten / Dat De zerlijck jep: Des Heeren 
ongheſchent blijve : het welcke gheſchiet ſoo 
wanneer Ip alleen rechtveerdich bekent wort 
Want foo baie in hem fetben conit / Die coemt 
zegen Godt / boeck z.cap. 3:tal.i. · 
(Cen anderen /Dat onfe conſcientien liefljck 

Booz Zijn oopdeel ruſten / tal. . 4. » 
Doe dauich het begin Dee rechtveerdech⸗ 

makinge (p/ende zijne geduerighe voortganck 
boerk 3.rap. Lgegebeel, 

den coste fomma deg fondaments Der 
&h:iftelijcke leere vpt Pauls /boeckz ·cap· 15e 
ale. 
Dat Be Wwijfe timmer lieden vecht ende oz⸗ 

Bentlijck op Dit fondament timmeren het ff 
der Daer leere oft vermaninge / oft vertroof⸗ 
tinge /noodich ſy / tal. v. 
Sat de goed: wercken niet te niete ghe⸗ 

maeckt ent worden door be leere Dec recht⸗ 
veerdichmakinge / boeck 3. cap · ñ6. tal · i. 

Dat het ſeer valſch is dat de herten der 
menſchen ban be gheſintheyt tot goede wert⸗ 

… ketaf gewent wozdem als wp hen be mep s 
mingde baate verdienen benenten/boeck 3.cap 
16,tale-43s 
Dat het een valſche beſchuldinghe is / bat 

fp feggen Dat de menfclenberweckt worden 
tot fondigen / als wy De onberdiende verghe⸗ 
vinghe der (ouden berupgen/ ende feagen/Dat 
Be rechtveerdicheyt Daer m ghelegen is/boeck 
Zelap, rs· tal 4e } 

Wat het bedupt Dat Be ſchriſtuere ſom⸗ 
tijts (ep:/ Dat de gheloobige gerechtveerdicht 
— Dog, De wercken / boeck 3. cap· 7. tãl· 
11 14124 

Item dat de doenders Des Wets ghe— 
reihtveerdicht worden / boeck 3e CAP, 17. tal. 
13e —— 
Item / dat de ghene Die in Sijn gheheelheyt 

Wandelt/rechtherdictjis taluse 
Petleaginge famm:ger plaetſẽ / in De welc⸗ 

ke de gheioobige Baer rechtheerdicheyt ſtou⸗ 
telijck voor het oordeel Bong ſtellen om te 
Haren onderfoecken:-ende / Daer wort beweſen 
Dat fp niet enſtrüden teghen deonverdien⸗ 
Be vechtbeerdichmakinghe des geloofs /boeck 
z; cap · 7-tale 14» en, 

Dat be woorden Chꝛiſti / Iſt dat ghy Wilt 
tot het levencomen / fo onderhout de ghebo⸗ 
Den, niet en ſtryden teahen De onverbiende 
gechtberdichmakinge Des gheloofs / boeck 3, 
cap. 8stal,os 

Wan de Aedenen des menſches / Soeckt 
Dernuft. 

Ban dekKeligi. 
De noot dwinght de verworpene te bes 
— bat Daer een Godt ig / boeck i. cap. 4 · 

4e 

„Dat bie dwalen / bie ſegghen vat de Mes 
Vigie ghebonden ig doop kiftichepdt wepniaher 
wmenfchen / om Get fiechte bolck mregtel te 
bouben/boeck 1.Eap.3.tal, >, . 
Dock worden De aobtoofe menſchen bez 

Waonghen te bekennen dat daer cen Bodt ig/ 
oeck 1,cap.3 tat.ze 
Ende wat Bavidmepnt / ale bir fept/ dat 

{b miet en gbebolen dat daer cen Bodt (p/ 
er i — Ze 

an bet Bijche Cheiſti ſoeckt Drieftera — ĳ heiſti (£ Driefter. 

Dan de Koepinge. 

Dan De crachtige ofte inwendig he roepin⸗ 
ge) de welche een ſeker getupgeniffe ber berz 
Kiefinabeig / ende op De eenighe onberdiende 
barmhessicjent Gods ſtaet / boeck 3. cap‚:4, 
Ale Leze 

Eeghen de ghene Die fn de Pzedeftatie ben 
menfchemaken Gods mede wercker: Item 
Die de verkleſinghe aen het geloove hangten/ 
boeck 3.cap.24etal3e p 
De fekerhept onfer berkiefinghe moetmen 

Régifter. 
ketnet upt Gods woordt ende roepinghe: 
ende Wp en moeten niet door beken tot den 
eeuwighen cact Gods boeck ze cap, 4. tal. 4. 
De Bader heeft ons inden cenigtjen Enziz 

fla upt ercoten / foa moeten Wy Don de va⸗ 
feuchept onfer beckiefingte in hein aenmerc⸗ 

en/tales. 

Ende dat alfao / dat wr Baer upt oock coz 
men Daft te betrouwen Dat Wp (uilen tat 
De eyndebol herden / boerk ze rape 24e tal· 6e 
74540 

Daer ig tweeberlen voepinabe / te weten 
de uniberſael ofte alghemeyn / ende fpecrael 
pal fonderlijcke voepmgte / boeck 3, cap, ze 
tall. 

Dat De upt berrozene baoz De roepinghe 
geen onderſcheyt en hebbe van de andere ; en 
dat het balfch 18 dat ſommighe broomen dat 
ban Der gheboorte aen / cen:clj zact ber ber⸗ 
kiefugbhem hare herten geplant is / Dit wort 
bewefen Door menigerlen exempelen ende gez 
— der Schriftuere / boeck 3.cap. :4. 
tal. ioi in⸗ 

Ghelijck De Heere De falichept zijnder ur: 
bercazen / tat Be welcke hÿſe Booz zijnen ee⸗ 
migen caet verordent hadde / Lolb;enat doo 
ve cracht zijnder roepinge: gifs beeft bo ooc 

zijne oordeelen tegtjen de verwoꝛpene / Doo, 
De welcke hp zijnen raet ban hen volbrengt / eñ 
zijn Der Pedeſtinatie eenen wech maect : dut 
wWoꝛt baect behandelt / boeckz· cap. ⁊4. tal.i zo 
138⸗tt. 

S. 
Van den Sabbath. 

Dpt legginge des bierden gebots / zijn eyn⸗ 
de / ende drie odrſaken Die Daer im aen te meccz 
ken zijn / boeck tap.d.tal.ꝛb. 
Be cerſte oorſake/ is de af beeldinghe der 

gheeftelijcker ruſte / Dat is / onfer hepyũc hma⸗ 
kmghe / dat deſe de eerſte plaetfe ghehadt 
beeft / wordt bewefen wpt beefchepden viaet⸗ 
ſen Int (elfvestal, 9. 

Waeroni de Heere Den ſevenden dach 
verordent heeft / Int felflae/talezoe3 1. 
Dat Dit deel De wijle het be teremonien aẽ 

Binck / wech genomen ig door de comſte 
Chꝛiſti / Int ſefde. 
De tee andere oorſaken/ te weten / dat 

daer ſekere geſette dagenzijn / om in de Bez 
mepnte te berfamelen / ende Dat Den Dienftz 
knechten ruſte ban het werck ghegeben woz: 
De / Defe twee dicnen allen ceuten / boeck z. 
cap. ·tal. 2. 
Dan be daghen / in De welcke de Gemeynte 

bergadert om het woort Gods te hoogen) eñ 
ghemepne ghebeden te doen : waer bande on: 
Der houdinghe bes Sondaechs ghehandelt 
Woogbtjboech be in aante 3 rit — 

men hier in moet ſuperſtitie ſchouwe 
Int ſeifde tal.34. * 

Dan de Sacramenten. 

Wat een Sacrament fa/boet a. cap. 14. tal.i. 
Hoe De oude Ueeraerg Dat woordt ghe⸗ 

penn hebben in bedundinghe / tal, z. erde 
tal. 3e 

Datdaernemmermeer geen Sacrament 
en 18 / ten ſu Dat daer eeft een belofte ſy / 
be welcke De Heere Daer mede verſeghelt / 
alfa ouſer onwetenttept ende traechept / ende 
pockfwaerhent te hulpe comende / tal 2, ende 
56.ende· 12 
Dat het Sacrament gheleghen is in het 

wooꝛrt ende Upt wendich reecken:maer anders 
nemen Dan de Papiften mepnen / boeck 4. 
caper4etalege k Kl Ar 4 
Dat de Sacramenten niet te min zijn ghe⸗ 

tupgeniffen der aljenaden Gods / hoe wel fp 
goch den gudloofen ghegheben Worden / Die 
daer upt fwaerder Berdoemeniffe ghecrijgen 
boeck arap. iq.tal. · 

Dat oufe gelooke alſoo beveſticht wozdt / 
dooz de Sacramenten / Dat de beveſtinghe 
nochtaus in be inwendighe tracht des Hep⸗ 
ligen Gheeſts gelegenig/ boeck 4.cap.: getal, 
9ekoe 1 Te ende Dat geen tracht gefteit en Loar 
in De creatueren/tal,1ze 

Cegen De Dupvelfche leere der Sophiſti⸗ 
ſchen ſchole / te weten / dat de Sacramenten 
der nieuwer Det vechtbeerbichept ende ghe⸗ 
made ateben / foo herre Wp Dat niet hoo? be 
enig ſonde en verhinderen / boeck 4, cap‚14, 
tal.14. 

Een goet anderſcheyt Auguſtini tuſſchen 
het Sacrament ende De fake dee Sacta⸗ 
ments:waer Doo beoefen wozt / dat be god⸗ 
laofe niet anderg en ontfangen Dan het Saca, 

ment Datis het pt wendich teecken/ toe oel 
GEyziftum waeraaitichtijck aa de Sacre 
Menten boo? (Telt / boeck 4, CAP. 14e Kale 15e 
los 

Datmen niet en moet meynen dar cenighe 
berboggen cracht aen De Saeramenten ges 
hecht ende gebonden ſu / Waer daar fp ſonden 
boo? haer flben ons de gaen des heplighen 
Gheeſts geben / boctk 4.cap.14etale17e 
Godt Geeft voor tijden Den zijnen forami⸗ 

ghe Sacramenten boo: geftelt in micacuten/ 
ende ſommighe in naruerlgeker Dingen; van 
Den boom des lebeus / ende ban den reghen⸗ 
boge/bocc.k 4.cap. 14. tal. . 

Sacramenten zijn ban Des Heeren wegen 
getupgheniſſe der genade ende falichendt ende 
wederom Han onfent wezhe teeckenen ona 
fer belijdingte/boect 4.cap.1q.tal io. 

Dat de Sacramenten der Jodſcher ghe⸗ 
rcpnte onder De Wet Dar (ele epnde had⸗ 
Den Dat de onfe ebben „te weten / Cheiſtum / 
Den welcken onfe Dacramenten nochtans 
tiaeclijcker hoozftellen. Daerom moctmen 
de Schoolſche ieeve verworpen / te,weten/ 
dat De Daccamenten ves ouden Teſtaments 
de genade Babs af ghebeeldet Hebben : maer 
Dat onfcSacramenteu de genade tegen woor⸗ 
dichlyck geben/ boeck 4. cap‚1a.tal,zoeziezze 
3, 
Votlegginge ſommiger vlaetſen der Schrif⸗ 

tuere / ende ghetunghenſſen ver ouder LTee⸗ 
raten / ur De welcke De fake ſehjnt andecs 
RAR te zijne / Ant ſelſde / tal/ za. 250 
26e 

Van bijf Dacvamenten. 
balschetijck alſoo genaemte 

Vis wp feggen dat De vijf Saccamenten 
Die De menfchen gebonden hebben / geene 
accamenten en zijn; foo en ftrijden wp niee 
ban Der fare felae & Want De Papiften wil⸗ 
Ten Dar defe Sacramenten Zijn ficulijcke gez 
Daenten dec onfienlijckec genade / boeck qe- 
cap. r o.tal. i. 

Deel redenen waerom Be menſchen niet 
en moghen Sascamenteninftelten : Item 
Datmen moet een onderſcheyt maken tuf= 
fchen Sacramenten ende andere cecemonien 
boeck 3.cap.i 9. tal. 2e 
Dat men dooz de autozitepdt der ouder 

Ghemeynte niet en can bekaijfen dat ghetal 
Det ſeven Sacramenten / boeck4.ca.19.tal, ze 

Boe wel de oude Ghemeynte boor tijden 
meer Sacramenten gehadt heeft / foo moet 
nochtans de Ethziften Ghemeynte te hazede 
Zijn met de twee Sacramenten die Chriſtus 
in abeftelt Heeft tende dat Ben menſchen niet 
eoozloft en is andere Sacramenten te mae 
en / ofte pet tae doen tat Defe twee / boeck 4 

cap.i Befal zoe 

Dan den Danck ber Keres 
ken 

Dat De ſtemme ende be ſanck Ban geene 
Der Weerde enig inde gebeden / ten (Pp dat 
De beweginghe des herten daer bpfp/ boeck 
3. tap· ꝛc.tal. LENDE, tale 33 · — 

Van het gebrunck des Sangs in be ghe⸗ 
menten / boeck 3.capezoetal,3 2e 

Van de Scheppinge der 
Werelt. 

Woe mel Godt behoort uyt de ſcheppinghe 
Der werelt bekent te Wazden / foo heeft ha 
nochtans de hiftozie Der ſcheppinghe Willen 
in be Scheiftuere ſtelen / ende Den tijtaert= 
Wijfen/boeck 1 „£AP.: getal, i. 
Daer wederlept wordt de onbeplighe laa 

ſteringhe ber ghener Die beaaten/Waccou het 
Gode niet eer_inBen fur ghecomen enig dent 
Wemel ende de Werde te maken / Int felfde. 
Daerom oock berljaelt wort Dat Get werck 

Der fcheppinge niet in cenen oogen bt / maer 
in febsen Dagen is halkacht gheweeſt / dat 
Daer nae De opden beſchreven wort / te Weten/ 
Dat dam niet en is gheſchapen gheweeſt 
get Bodt de werelt met allerlep goet berciert 
ende berrijct hadde/boec 1etap.1 getah 2, ende 
22e ï 

Wederlegginghe der dwalinghe Manic⸗ 
hei ban de twee beginfelen / boeck 1, CAP, 140 
tal.3e T 
Dat de henniſſe Gods / die in het fehepfet 

der werelt haren fchijn geeft / ons niet en can 
door haer ſelven tot Den vechten mech breu⸗ 
ghen/ bit woordt beweſen upt de Schriftuere 
geek .cap· ſ Kal, 13e ende Dat wy noch tans 

gheen ontſchuldinghe en connen Gebben / tate 
Ide \ 

Sjoe wel be aentnerckinghe des ets 
ende Der Aerden / ende der regheringhe daer 
an/ ong verweckt om Godt te Lienen / —8 



Zijn nothtang de dingen oock den alderi: 
fien Phũoſophe / fonder waerachtigten voort 
ganck bergaen / boeck 1.cap.sstal.ro, 

ier upt comt de outelljcke menichte der 
Goden / en oneyndelijcke fecten/ende meyniu⸗ 
gen dee Phlloſophen van Godt / de teghen 
malcanderen — cap.v5 .tal. Le 

Bet weſen Bods is onbegrjpeljck:maer 
Heeft hem ſelven ceuichfms fientijck vertoont / 
fekere teeckenen zijt der eerlijckijepdt in zijne 
wercken upt drzuckende / Boeck 1, caps stalere 
De wijfhept Gods en woꝛt niet alleenlijck 

betupcht door het gheue Dat De Philoſophen 
ende gheleerde mannen aenmersken in Den 
Hemẽi ende Aerde, maer oock door t’gljene 
Dat Deghemepne man met zijne ooghen fiet / 
boeck 1.tap.s.tal.z, 
Dat wp om met Warachtigen gheloove 
te baten tet gheue Dat ons noodich is / ban 
Gadtte metein/ moeten de Diftazie Der ſchep⸗ 
pmahe weten / atelijck fp ban Moſe ghez 
fchzeben is / Wiens vogrneemſte hooft ſtuck 
int cogte verhaelt wort / boeck. 1, cap, 14, tal. 
20e 

Dat de genmerckinghe Der wercken Goos 
(bat is de ſcheppinghe aller dingen) Dient 
oog nemelijck cot twee epnden. Cen eer⸗ 
fen / op dat wy zijne crachten Die hy opent⸗ 
tijck in zijnecreatuecenbertaant / niet daor 
ondanckbare onacitfaemiepdt of verghe⸗ 
teiheyt hoo bp en gaen / baeri 1 cap. 14, tal 
21e 

- Een anderen / op Dat wyleeren de felbe 
ong toeboegten om daer Dao? verweckt te 
worden om op hem te betrouwen / hèm te 
genroepen/prijfen /ende Lief te hebben/ boeck 
1etape1 4utalez2e : 

Dan de ſchꝛiftuere / ende Gods 
wooꝛt/ ende de outoꝛiteyt daer Ban, 

Dat de menſchen niet wel unt De aenmerc⸗ 
Knabe der gheſchapen diughen Godt en bez 
Hennen / noch onderfchepden van De gedich⸗ 
te goden / ten ſy Dat (P doo} iet licht des 
Goddelijcken woordts gheholpen worden: 
ende Dat Godt de zijne leerende / Die orden 
ghehouden heeft / met alleenlijck fint dat hp 
De Joden fot zijn ſonderlyck bolck vercoren 
Heeft / maet oock banden beginne aen / A⸗ 
Dam / Noe / ende ander Baders /ondertwijs 
fende/boeck t,rapit.óstal,1. i 
Door Goddelijcke aen ſpraken ofte ghe⸗ 

fichten ; ofte andere menfchen dienſt / heb: 
ben De Baderg het woort ghehadt / DWwelck 
ſy ſeker ende vaft ghelaaft hebben dat het 
Gods woort was / dooꝛ het welcke fp hem 
bekendt Hebben den warachtiaten Godt / 
Schepper / ende Aegeerder alter dinghen te 
Zijne, Welck woort hp daer nae tot nut 
ende voor Deel Der menſchen in allen eeu⸗ 
Wen / im de Det ende Propheten / ghelck in 
openbare tafelen verſeghelt / boeck 1 cai: 
tal··ende · z. 
Baer oock Booz ghetungheniſſen der H. 

Schziftueve bebeſtight wort/ datmen bp de 
aenmercking he der Creatueren oock moet 
De leere Des woorts ſtellen / ap Dat wp gheen 
Le ende manckelbaer kenn ſſe Gods en heb⸗ 

Dan De ghene Diefeggendat Be autozitept 
beer Schaftuere gheleghen is in het oordeel 
dee Sljemepnte : ende Hoe qualijckt het met 
ons (oude gaen / waert dat het alfoo ware / 
boeck LeCape7 stalen 

Dat dit ghedichtſel feer wel weder lepdt 
fort upt De plaetfe Pauli / Eph · > datde 
gheloobighe zijn ghetinmert opt fondaz 
antent Der Apoftolen ende Propheten / boeck 
1 ap.7staleze * 

„Wat Auguſtinus meynt dat hp ſeydt dat 
ta Evanghelio niet ghelooben en foude 

fare dar de authoriteyt der Ghemeynte 
Gem daer toe voerde / Welke plaetje ſy ver⸗ 
Keerbdelijck dzaepen tot befchermingte haer: 
Der dwoalinghe / boeck 1,cap. 7 tale 
“Ml iff dat daer beet ander Argumenten 
zn daor De welcke crachtelijck bewefen 
Wi dat de Scizifruere Wan Godt ghe⸗ 
— Eea — nochtans onfe 

B brrunabenik bes geoliben Geet» bat e eplig / 
Der Godt „is Die in de Wet ende Propheten / 
ende-in het el ed … ende Dit 
een en Eſaie bebeſticht / boeck 

7 « ENDE: e 
Del ) mahe der God: 
1 ü leere Die geen aertfchje (ma 
Kenendeeft / De ſchoonover eencominge allee 

ſtucken onder malcanderen / ende boomemez 
int / de neder heyt Det berachtelijcker woorde 

ke 

Regiftef. 
bie Be hooghe verborgheutheeden Des rijcr 
Godts upt ſpreken / zijn De tweede behulpin⸗ 
gen am hetgheloobe der Schriftuere te bez 
—— boeck 1e cape 8. tal, 1, ende 2. ende 
talei re 

Item / de outheptder Schziftueve/ dewij⸗ 
le De boecken ban andere Keligien jongher 
zijn dan De boecken ARofis / de welcke nocij- 
tans niet eenen nieuwen Godt en Dicht/ 
maer heeft den Afvachten den Bodt haer Dec 
Daderen voor gheſtelt / boeck 1, cap, 8. tal, 
3eENDE 40 
Dar Moſes de onckre Hebi zijns Daz 

ders noch) De murmureringhe Aarons zijns 
bzoeders ende „Marta zijns ſuſters meren 
Berfwijcht / noch zijne epatjene Kinderen en 
verheft / Dat zijn bewyſinghe dar m zijne 
boecken niet en is dat ban menſchen ghe⸗— 
dicht / ſy / boeck s+caP.stal.4. 
Item alle De mivaculen die gheſchiet zijn! 

alfoo wel in de ghebinghe Der Wer / alseen 
andereu rijde/boeck : „cap.sstalss. 

Welcke MWraculen De Hepdenſche fchzijz 
vers miet en hebben connen verſaben / maer 
hebben gheſerdt dat Moſes ſulcks dooz 
tooverije ghedaen hadde: welcke balſche bez 
ſchuldinghe Boer ſeer ſtercke redeneñ Wez 
Derlent wort / boeck 1. cap. .tal · 6. 
Item Dat Moſes in Jacobs perfoou ſpee⸗ 

kende / Ben gheſlachte Fuda de heerſchap⸗ 
pie toe fchzijft / ende dE voepinghe der Benz 
Denen bog? ſeudt (Waer ban het eerſte Bier 
hondert jaren daer nae/het ander bp na twee 
Dupfent jaren daer nae gheſchiet is )de fe din⸗ 
ghen beboijſen dat het Godt ſelve iS Die in 
Moſis boecken ſpreeckt boeck 1.cap.8‚tal.7, 
Dat Efaiassde ghevauckeniſſe Der Toe 

Den voor ſeydt / ende oock haer kertoffina he 
Dao: Cprum / De Welcke hondert facen nae 
Zijn doot gebaren is)dat Jeremias / eec bet 
bolck ghebauathen wech gijctept Wert / hoor 
ſeyt eenen tit van tſebentich jaren / welcken 
tt lanck fp fouden ghebanghen Llijken: dat 
Jeremias ende Ezechiel m verſchenden 
plactfen zijnde / in alle hare woorden Wel 
Qbereen comen / endedat Danieltoe comen⸗ 
De dinghen voor ſendt tot her fes hondertſte 
jaer toe z deſe dinghen zijn feer ſeker belwijz 
ſinghen om de autogitepdt Dec Prophet⸗ 
ſche Baecken te bebeftige/boec 1, cap‚8, tal.3, 
Ceghen ſommighe onbevliahe beſpotters 

Die vraghen / hoe Wp weten dat het de boec⸗ 
ken MWoſis ende der Propheten zijn die wp 
Onder Gare namen lefen : Item hoe ap Wez 
ten of Daer opt cen Möõſes gheweeſt fp/ 
boeck 1 «Laps3.tal.o. 

Item Die zagen waer ban Wp de erempez 
laven der Gepligter boecken hebben / dewijle 
Datfe Antiochus alte Heeft Doen berbran- 
“en : Waer oock gheſproken wordt Lan de 
wonderlijcke boefieninghe Gods / Door de 
welcke De boecken foa bele cculmen tak 
bewaert zijn onder foo bele branden ende 
wꝛeee ve berbolaingen/boecke! sap.t.tal, zo. 
De eenvoudichepdr Bec woorden der 

Deien Euaungheliften de hemelſche miſterien 
verbatende / Dè boorden Loannis met ſwa⸗ 
re fenterntien Ben hoogte Donderende / de 
bewelfche Majeſterdt in De gheſcheiften 
Pauli ende Petri Haren fchijn ghevende / 
de onvooꝛſieũ roepuighe Matther/ ende 
Joannis unt hare fchipkens tot de predikiu⸗ 
She des Ebanghelij / de betzeeruughe Pauli 
die een vnaut des Etiangelij was / ende zijn 
roepinghe tot het Apoſtel ampt / zijn teec⸗ 
kenen/Dat de Geplige Bhjeeft die is/ die m have 
geſcheiften ſpreeckt / boeck 1.cap,B.tal,ise 
oo hele ceuwen / ende foo menigherlu 

volcken ende foo berſcheyden heeten eens 
drachtig gevoelen in het aennemẽ Der Schꝛrif⸗ 
tuere / tem de untnemende godſaliche ndt 
ſommigher menſchen moeren de autoritendt 
der Sdjaftuere bpous bebeftighen / boeik/ 
Leap sta ele 

tem / het bloet / foo heler Martelareu 
Die am de belijdinge Der Schriftueren hebben 
wiet ffantbartiatjen ende verſtandighe bpe- 
richepdt tot Godt de Doot aenghegaen boeck 
1xcap.ꝰ tal·.i 3. 
Eeghen de onherlighe die het leſen ende 

pe leere der Schriftuere Bertatende / op den 
Gheeft roemen ende tor Openbaringten” 
vlieghen / boeck : «cap‚otal.r ende ze ' 

Weberlegainahe haer dev teghenworpin⸗ 
geste weten/ Dat het onrecht is Dat He Gheeſt 
Gods! den Welcken alte dinghen moeten onz 
derworpen zijn / foude der Schriftuere onz 
pertuoppen Wo2den/boeckt 1 Eap.o.tal >. 

Stemt bat fp feagen Dat bon op De dooden⸗ 
De letter freunen/Lezch 1.cap.oetal3e 
De Heere heeft De fekevtjept Der leeve ende 

Ae Geeſts aen malcanderen gebonden / Aut 
elfde, 

Sulck als Godt ons door de aentmerckin= 
ghe Bes hemels ende der aerde / ende ande= 
re creatueren wozt af ghebeedet / fulcr wort 
bp ans oock ban de Schziftuere boor ocz 
ghen gheſtelt/ te meten / Dac In ſyecuwich 
bol goetheyt / goedertierentbjept / barmher⸗ 
tichept/reedjrbeerdicijept/ oordeel Waerbepdt/ 
ende oock tot het feite epnde boeck 1,capsice 
tal. rende ze 

Watmen moet ghesoelen ban de macht 
Ber Glemepnte m De uptlegginghe Der 
fchziftuere boeuk 4. cap. o talerze 
Dat de Koomſchen verkeerdelijck de boor⸗ 

wendinghe Defer macht miſbrupcken tot bez 
veſtinghe heer Ber dwalinghen ende laftez 
einabhen/td!e se 
Dande Siete· Soeck Ziele. 

Dan Sende. 
Wederlegginge Dec fententie Platenis/ 

Dat ce menſſehen niet en ſondighen anders 
Dan Be02 ouwetenueydt / Grem Dee gijener die 
feggen vat” in alle fonden beer gijenomten 
bosſhendt is / baeck ·· cap· ⸗ · tal. 23425. 

Ceghen het onbequaem onderftijepdt det 
Soplſiſten vuffchen doodt cke ende verghe⸗ 
belijcke fande / ende teghen haer valſchẽ bez 
ſchuldinghe / als fp feggten dat Wy de fona 
— alle eer groot maken / boeck 3, cap. 4e 

Ceghen haer verkeerde fantafie ban den: 
becaebelijcken fonden (dewelcke fu ſeggem 
Dat de begbeerijckheden zjn / Daer mnede 
menfclhj met Loor bevaet met en bewillicht / 
ende Die niet lanck int herte blij en / wort bez 
weſen / Dat alle fanden (oock de alderminſte 
begeerlijcktepdt) den doodt verdienen / ende 
Dootlijtk zijn / behalben in den heloovbighen / 
Die Doo? de barmherticheyt Beds vergifje= 
ar Daer ban bererijgen / boeck 2.cap. state 
987 Ge 

doe men dat moet berfraendat Godt de 
ongherechtieheydt Der aderen vefoeckt in 
De Kinderen. in het derde ende Lierde geſlach⸗ 
te / en oft ſuicke wzake der Gonlijcher vecht⸗ 
beerdichept betaemt / boeck 2e cap, Stal. 19e 

VDan de Erf-fonde, 
Vytlegginghe ende verclaringhe der Erf⸗ 

ſonde / boeca can.i setal.Lourser ze 
Een warachtighe beſchryvinghe der Erf⸗ 

ſonde ende cen verclariug ſe Dec beſchryvmn⸗ 
ghe / Waer beweſen wort / dat niet atleen!ijck 
De ſtrafſe en is ban Adam op ons qhecoa 
melt / maer dat oock de ghemeyn berdor⸗ 
benthept ban hem is in ong gheconten / ende 
hoe (B ons is een bzeembde / ende nochtans 
oock onfe eyghen ſonde. Item / dat deſe 
berdobentherdt ende ſmerten niet eu Heeft 
alleentijck Den tuft ende de begeerljckheydt / 
maer oock het berftant ende binnenſte herre 
bevanghen fao dat gheen Deel der fieie ban 
Dek nermoglsente en enis / boeck ze cap 
1, 9 

Ceghen De abene Die beſtaen Godt met 
ee ſonden te beſchtildighen / om Dat lop 
egghen Dat De menfchen ban natueren ſon⸗ 
Dich zijn. Ende daer wort bewefen dat de 
menſche natuerlijck verdorben is (op Dat 
niemant en dencke Dat Dit gebzeck Doo? boo⸗ 
fe ghewoonte oft berkeeringhe ateercalen 
wozt)ende Dat Befe berdorbenthepbt noch⸗ 
tans Ban Der natuere nieten coemt / maer 
Dat fb een toe gebalen diuck is / ende gheen 
— derſubſtantie / boeck · Cap. 1e 
Alst o.Ii. 

Dan de ſonde ín den Den? 
hgen Geeſt. 

Warachtighe beftijzijbinaten dec fonden 
uden Heplighen Geeft / ende evempelen upt 
de Sclyziftuere/boeck z. cap · ¶tal · · 

Dat fp uiet en is een fonderlijckfept ofte 
twee / maer een al gemepn afwijckinge wiens 
befchzijbingte upt den Apoſtel verclaert 
wordt / dat het gheen Wonder is Dat Godt als 
tijts fat onherfoeutijck weſen den ghenen die 
alfao berbatten zijn/boeck 3,cap.3.tal.=3e 
Want hr belooft De vergebinghe Her ſon⸗ 

Den Dienalteenlijck die berouwe hebben / ende 
beteringe doen: het weltke de fulcke nemmer < 
meet en fullen Doen, dEnde hoewel ve Scheif⸗ 
tutere fommigert fulcken toefcijzijft / Dat ſu 
gefucht ende gheſchreyt hebben / fo en vs dat 
nochtans ghẽen penitentie noet bekeeringlje 
gheweeſt £ maer eer blinde quelliughe upt 
bertwwijffetnabe ende wanhope / Gur feifde 

1,240 4 tal,z4 5 ö Dan 

- 



“Dan Duperftití. 
Be Sucerflitien en worden Door haer 

ſlechtheyt mier onſchuldicht / Want haer blinte 
hepdt s met vdelheyt / hoobeerdieijent ende 
he enge Doek Lecape4stal, 
aende 3e 

Als de Suverftitie wil Bode behagen / ſoo 
befgot fp beurt met leugenachtighe vercierin⸗ 
ghen / boeck 1. cap· 4. tal 3. 
De Superſtiticuſe en comen tat Godt niet 

anders Dan ongewillich / eñ Doo: dienſtknech⸗ 
telijcke vreeſe / doeck 1.cap.4.tal.g. 

Alle Die De (uper Aeligie verbalſchen / die 
wijcken af ban den eengen eñ waerachtigen 
Gode al iſt ſchoon dat fp Be eendrachticheyt 
Ber Ouden / ofte de ghewoonte eenigher ſtadt 
volgen / boeck cap. .tal.rz. 

Hoe De Superſtitie berſcheyden fp ban be 
Weligie/ Dat wort bewefen upt De bedupdinge 
Der woorden / E uperftitie/ eligie / eñ Enfez 
bie/boeck 1.fap‚12.tater, 

Van de liftichendt vee Superſtitie / als ſy 
Den eenighen Gode He opperfte plactfe toes 
laet / ende eenen grooten hoop minder goden 
rontomme hem ftele/boeck 1. cap.u2. tal. 10 
Ende tal.3, 

Danfweeren, Doeckt Eedtſweren. 

T, 
Dan de Tempelen. 

Dan de Tempelen Der Chziſtenen om de 
gemeynte daer in te bergaderen/ boeck 3.cap, 
20,tal,zoe we 

Dar Get niet nut en ig in De Tempelen der 
Ehzifteneneenige beelden te hebben / Dit wort 
door De authoritept Der ouder Leeraren / ende 
Daoz de redenen Augnſtini bewefen / boek 1 
Cap. ric tal · 3e 
De godioofept des Aitceniſchen Conci⸗ 

liums Dat don 't bevel der Keyſerinne Jre⸗ 
nes gehouden Wert/ De ſtiuckende ongeſchict⸗ 
heden ende dwaeſheden in het beſchermen 
Der beelden in De Eempelen / ende Der acus 
bindinghe der beelden / boeck 1. cap. 15, tal 
14.1541 6. 

Pau de verſinghe der Tempelen in de ou⸗ 
pe Gemeynee boeck 4ecapeg. CAL Se ende Tape 
5 «cal i8. 

- Dan het Teſtament oudt 
ende nieu. 

Pan de gelijckheyt ende ober een cominge 
bes Ouden en Aieuwen Teframencs / waer 
beweſen wordt Dat fp inder fubftantte ende 
te ſelve bende een zijn / ende alleenlijck in: 
be bebieninge verfchepden zijn. De gelycheyt 
is Boog nemelijck mdgie ſtucken gelegen/ boec 
zefaperoetal, lere 

Het cerſte / Dat de Daders int oude Teſta⸗ 
ment miet en fronden op de aerdifche gheluc⸗ 
kichepdt / maer dar fp boomemelijck het tocs 
coemende Ichen aengefien hebben. Dit wort 
bewefen upt Paulo / De Welcke fendt dat de 
beloftedes Euangein Daer in berbaet zijn/ 
nt felfde/tal.3. 

Dat felbe Wort oock beweſen upt de Wet 
— Er daag het aenmerc⸗ 

en DES berbondts/ Ack ben uwe Bodt: Aut 
ſelde / tal. .8. —* — 
Item / Ickſal de Godt uwes zaets weſen 

naustal.o, 
Boven Befen oock upt het lebak Der Hey⸗ 

ligen Daderen/te weten Adams, Abels / ende 
Aoahs tal 10. 
Ubeabams / tal.rt. Iſaacx ende Jacobs / 

tal. ⁊2.13.14. 
Item eeee Betungeniffen Davids tal, 

15 «16417. 18e 

Ptem Hobs/tal.1o,Endeder laetſter Pzos 
Peten int gemepu/taì zo. 
Maer boogmernelijck Ezechiels / talszr. 

fate ende Baniels/tat,z2, 
Gen epnde tort bat geheel befloten : waer 

—* re ge — upt 
f eftament hoogt zac 

tmogben/ Fut felfde/ralz3. voer en, 
Het tweede / Dat het Oude Teftament 

niet op meuſchen berdienfte / maer op de oriz 
—— barmhertichept Gode freunt / Int 

al. 4. 
Het derde / Dat het verbont der Baderen 

met Godt / oock gheleghen was in de kens 
mire Chal des Middelaers / Int felfde/ 

kin Ad 

Dat be Iſraelitenonder de Wet / oockin 
De bebupbinge der Sacramenten den Chrif⸗ 
kentoolchen gelyck waren / boeck ascap.1c.tal 
Sede 

Regifter. 
Derderlep onderfchepdt tuſſchen het oude 

Ceftament ende het meuwe / bpde welcke 
men oock Het Bijffte mach fretten. Wet eer⸗ 
fie / hoewel De Heere oock voortiden de fez 
ten zijns batckr heeft wilten tor de Hemel⸗ 
fche eene ſchicken / foo beeft hyſe hen noch⸗ 
tang onder aerdiſche weldaden eenichfing 
laten fien eude ſmaken / opdat ſy mochten 
te Beter inde hope Daer ban gheboet ende 
gheſterckt worden: maer nu als De genade 
beg toekomende levens Kiaeclijcker Door het 
Euangelium aheopenbaect:s / foa verheft 
hp one ijerten rechts weechs om Die tebez 
dencken / De minder oeffeninghe / die hp bp De 
Iſraeliten ghebrupckie / achterlatende/ boeck 
zee lr efAle le 

Waerom oock de Pfcackitifche Gemepnte 
is vergeleesken bp eenen jonghen erfgenaem 
Die ban De Boochden ende Boor-mönderen 
geregeert wozt/tal.>. ì 
Dat de oude Daders om deſe oozfaecke Dit 

leben eñ De ſegginghen deſes lebeus foo groot 
geacht hebben/tal, 3. \ —F 

Het tweede onderſcheyt is in de ſigueren / 
dooz dewelcke het Oude Teſtament eẽ beelt 
eñ ſchaduwe der geeftelijcker goeden toonde / 
maer hec iieuwe Teftament ſtelt ons Daer 
ban De teghenwoordighe Waerlepdt / ende 
het lichaem boor oogben. Wier bp koztoock 
gheſeydt / waerom de Heere deſe ogden onder 
houde heeft: ende Daer nae oock cen beſchrij⸗ 
binghe bes Ouden Teſtaments gefteit/ Fns 
felſöe / tal. 44 
Dat hierom glefepdt wordt / dat de Joden 
Zijn donzde leydinghe der Pet ror Chrſtum 
gheleydt gheweeſt eer Dp in het vleeſch ver⸗ 
toont wert / tal. · 
Pet welcke oockin de uytnemenſte zoz 

pheten / endedie met fondectijcke gaven Des 
Geeſts begaeft waren / plaetſe ghehadt heeft / 
tal. 6. 

Her derde onderſcheydt Wozdt ghenomen 
upt het 31. cap. Jeremie / ende upt her 3. cap· 
des tweeden Sentbziefg tot de Coꝛinthen:te 
weten / Dat het Oude Teſtament letterlyck / 
ende Het NQieuwe geeſtelijck is: Item dat het 
Oude is cen inſtrument DES doodts / ende het 
JRieuwe een inſtrument Des lebens/etc. Fut 
feifoe/tal.7.8. * 

Wet vierde onderfchept is / dat de Schrif⸗ 
tucre het Oude Teſtament noemt een Teſta⸗ 
ment der dienſtbaerhepdt / om Dat het De herz 
ten bzeefachtich maecktsende het gRieuwe een 
(Ceftament det bzphepbt / om dat het De her: 
ten tot een goet betvouwen/ ende tot gheruſ⸗ 
tigheyt brenght · Deſe dzie laetſte onderfchepz 
Dingen zjn Bergelijckingen Der Wet met ben 
Euangelio / eñ het onderfchept verbaet oock 
De beloften die door de Wet ghegheben zijn. 
Dar de Daders onder De Het ende onder het 
Oude Teſtament alfo geleeft hebben: dat ſy 
niet en zijn Daer op blijven ffaende / maer al 
tijts na het Nieuwe geſtaen / ende fexer ghe⸗ 
meynſthap Daer in ontfangen hebben / tal, 9. 
ENDE 104 

Het vijſſte onderfchepdt ig / datde Heere 
boo? de komfte Cheiſti beeft eén bolck afghe⸗ 
foudert ende uptgijenomen / om daer in zjn 
berbondt te ſtellen / ghelijck of hp daer-en- 
tuffchen de andere berabjeten hadde. Alſoo 
is be roepinge Dèr Heydenen een merckelijck 
teecken Doog het welcke De uptnementhepdt 
Des zRieuwen Teftaments boben het Oude 
foude berklaert Worden: welcke raepinghe 
Der Hepdenen foo onatjeloobelijckeen ſaecke 
was / dat fp oock felfs Den Apoftelen fel: 
be/ die in het Tefen Der Propheten gheoefſent / 
ende met den 13, Geeft begaeft waren/ noch 
nieuw ſcheen / tal 111 2e 

Beflupt deſer plaetſe / ende antwoorde op 
bele tegenwozpinghen ſommigher menſchen 
Die deſe veranderiñghe in de Ghemepnte/ en⸗ 
De foo verſcheyden Wijfe ban teeven / ende 
foa groote verandermghe Der ceremonien 
bea? groote ongheſchitktheyt achten / Waer 
beweſen wort datde geftadighept Godts in 
befe —— gheſien elen / ende dat 
be gheen Binck ghedaen en heeft anders dan 
wifelijck / vechtbeerdiahlijck / ende in barm⸗ 
hertighept/als hp zijn Gemepnte anders re⸗ 
gheert in haer kindtfhepdt/ Dan als fp opghe⸗ 
Waffen is « Item dat hy de openbacvinghe 
zijnder genade heeft voor de komfte Chri⸗ 
(ti in een bolck ghehouden / De welcke hp 
daerna beeft op alte natien uptgbeftozt / tal. 
13e 14e 

Dan Tolende Tribupt. 
an Eribupten ende @olten enbe ſchat⸗ 

tinghen / etc. Diemen den Vaincen betacit/ 
hee De Puncen die maatenmer goeder con⸗ 
ſcientien ghebaupeken/ boeck 4ecap. zeetal.r 3e 

D, 
Dan het Dagebier. 

Datmen De leere ban het Baghebper niet 
en moer Door de bmgberen fien / Dewiie tet 
een verderfſelyck gedichtfel des Duvels is / 
dooz bek welcke het krupce Chriſtete niete 
Waart/etc. boeck z5.tcap. .tal. 6. 
Vptleggnge ſommiger practfe bee Schrif⸗ 

tueren Die De Papiſten berkeecdeiijck drapen 
tot beveſtinghe hares Bagebpers/ boeck 3: 

arte sorteren utwoorde op de teghenworpinghe Der 
Papiſten / Dat het een feet out ld Der 
Ghemepite is / Datmenfoude voor de doode 
bidden. Waer beweſen wort Dat de Dude das 
fonder Godts woordt ghedaen hebben / door 
eenighe verkeerde Dperighepdt / omdat De 
Chꝛiſtenen wiet en (ouden fchijnen booſer 
te zijne Dan De Heydenen / waert dat fp lup 
waren inde ſorghe Hao? De dooden, Dathiere 
entuffchen groot onderfchepdt is / tuffchen 
dat feplder Ouden / ende de hartneckighe 
dwalinge Der Papiſten / boeck 3 caps tal.:oe 

Pan het Vaften, 
Van dat deel der Difcipelen der Gemepn⸗ 

te Dar gheleghen is in De berordeninghe des 
baftens / ofte ber Bede dagen / ende hoe de 
Paſtoozen Datbetaazen te Doen / boeck de 
eene — 13 bet b 

atmen moet toefien / dat in het 
geen (uperftitie en komen/tal,1 9, en 

Bet Hepligh ende oprecht aften heeft 
drie eyuden / boeck 4. cap. 12. tal. 5e — 

Befchzijvinghe des Daſtens / boeck 4. 
tape 2etale 1 8e der 

Ban de fuperftitie Des beertiah dagifchen 
Daſtens / ende ban de berfchiepden ondere 
houdinghe daer ban/ boeck 4, cap‚1a: tal. zoe 
zi, 

Dan de berdienften dev 
Wwercken. 

De becheffingte der verdienſte der Werc⸗ 
ken / maeckt alſos welden lof Godts te niete 
ban zijn ghevinghe der ſalighept / als De fekes 
heyt der (aligepr/boeck 3, cap.1se 
Dat Die De oprechtighepdt des ghelooſs 

qualijck gheboozdert Gebben / die den naem 
berdienfte / den goeden wercken boor Godts 
oogdeel toe ghjefclzeen ebben £ ende Dat 
De Leeraers Wel Dien naem ghebrupckt 
hebben / maer alfoo dat pin bete plaerfen 
beweſen hebben/ dat fp den wercken De ſaligh 
en miet toeen (hzijben/ boeck 3, Cap‚ 15e 
tal, 2e 

Vytlegginghe ſommigher plaetfen/ met be 
Welcke De Sophiſten willen bewijfen / Dat 
ons bp Godt verdienſte toe gheſchzeben 
Wozt/boeck 3.cap.1sstal.g. 
Dat De toonder vecijcbeecdighepdt in De 

enckel goedighept Godts gheleghenis / die 
wordt Doos De autoritept Des Apoſtels ende 
Auguſtini beweſen / boeck 2. cap. .tal.ze- 
Wat het valſeh is dat Chriſtus ong de 

eerſte genade alleenlijck berdient heeft / ende 
Dat Wp Daer nae Dooz onfe wercken Hers 
dienen / boeck 3ecaper 5 · tal· 6.7 · 

Wan de Verdienſte Cheiſti. 
Datmen vecht ende epghentlijck fepdt/Dat 

Ehziftus ons de ghenade Godts ende ſaligh⸗ 
bept berdient heeft: waer bewefen baordt / dat 
Thꝛiſtus ong miet alleenlijck een inſtrument 
ofte Bienaer ner falighepdt / maer oock een 
Autheur ende Pzince Daer Han is: ende Dat 

De ghenade Godts niet berdupfterten wordt 
boog fulcke wijfe banfpzeken : Want De hers 
Dienfte Etzifti en ſtaet met teghen De bacme 
hertigheyt Godts / maer is daer in geleghen 
eude die dinghen die D'een onder d ander here 
haet worden / Die en fErij den tegen malkan⸗ 
Beren niet boeck »scap.17.tal.:, N 

Bit onderfchepdr tuſſchen de berdienften 
Eh zifti ende ghenade Godts / wort beveſtight 
upt bele plaetfen der Schuftueve/tal, ze 

Pele ghetupgheniffender WB. Schriftuere 
worden vᷣoortghebracht / upt De welcke gron⸗ 
deinck eñ fekerlijck bemeſen wort / Dat Chri⸗ 
ſrus ong voaeraehtichlck dooz zijn — 



ſaemheydt ghenabe by den Baderen vercre⸗ 
gen ende verdient heeft/tal.zedese 

Dar heteen dwaſe curieuſheydt is / dar 
fommiafje vragen of Eizifvus oock pet boog 
‚hem feiten Berdieut Geeft ende Dat het lichts 

ich aendel tal6, — Bat w Veerdichept ie fuer te Gouden ftaende / tal Caen 1D oe iziftu 8 de berloffingte boltzacht 
. Wan Herdraechfaembepde Des crupftes. 
‘®oeckt Wijde faemtsend 

Vande Derghevinge 
der fonden. 

Eeghen de ghene die fulck een belmaecktz 
heydt droomen wm D:t leben / Dat Ger niet noo⸗ 
dich ent ſy berghebinghe der ſonden te begee⸗ 
ten/boerk 3. tap· o. tãl 45 
Ban de bergebinge Ber ſonden / ende boe de 

fenden wozden Schulen genaemt/ ende hoe 
Wp abefent worden anderen te bergbeken Die 
tegen ons geſondicht Gebben/ Ant felfde, …— 
Dau ond erſcheyt tufrehen fchuit en ſtraf⸗ 

fe: en een ſeer ſtertke wederlegginge Der ra⸗ 
ferije Dee Papiſten / die daer ſeggen/ dat Sodt 
de butt beraceft / eñ De ſtraffe behout onde 
dat Wp die moeten met boldeenngen afcooz 
pen/boech 3. cap· getal, zoende tal.z «_ 

Waer oock beweſen Wordt dat ſy niet cn 
tonnen ontblien met haer onderfcept vat ſy 
— tuſſchen de teuwighe ende tijtlijcke 
ſtrafſe. k 
Wan fommiate plaetfen der Scheiftuere 

met de welcke fp haer dwalinghe Willen bez 
deſtigen: waer bewefen wozt Dat Daer twee⸗ 
Berlep oordeel Godts is / te weten / eer oor⸗ 
Deelder ſtrafſe eñ wzake / ende een ander der 
taftijdinge ende beteringe: welche twee mien 
neerftichtijck moet onderſcheyden / boeck ze 
cap.astal.3 re 
Dat He geloovige altijts ſeer geſocht hehe 

ben dat oozdeel Dev weake afte Bidden : maer 
Dat ſy bet oozdeel der caftijdinge hefiijck ende 

geruſtichljck onfangben hebben / om Par het 
ten getughemſſe dec liefde heeft. Stem Dat 
De eere gheſeyt weze toornich op De Zijne ce 
Zijn / dat en iS niet te verſtaen bam den raet 
ofte gefinthepot Gods dieſe caftijt;nraer ban 
Det groot gheboelen der ſmerte daer mede ſy 
ebangen Worden / ſos haeſt ais ſy eenigbe 

fttengichepde ban hein moeten draghen: ende 
Bat hen fulcks nut is, Maert de verworpene 
biee-en-tuffkhen beginnen eenfdeels De ſtraffe 
ende wrake Bes oordeels Bote tedzagten/ 
als ſy met sijn geeſſel gêflagen worden. Aile 
deſe Dingen wozden bebeſticht Dooz getupge⸗ 
auſſe der Schaiftueven / eñ door de uptiegain= 
ze Chapfoftomt ende Anguftin / int feïfde) 

Ze33e Ì - 

Dat Godt Dabids oberfpal vergheben 
hebbende / herh nochtans gheſtraft heeft tot 
ten gemeyn erempelen/ ende oock om hem te 
bernederen: eñ Dar De geloobigen Dien Bobr 
genodich is / hierom dagelijcks allen ellendic⸗ 
heden deſer werelt onderiuozpen zijn/ boeck. 
3etapsa stal,3 Se k 

Wtieaginghe des artijckels des gheloofs 
Den ee Bergebinghe der (onde / boeck.4scap. 
Je fAlszoerie k 

Dat der Ghemepnte de fleutele:t gegeben 
zjn am De fonden te Vergeven uiet alleentijck 
Ben ghenen rade tot Cheiſtum bekeert 
worden / maer der gheloobigen het gautſche 
teben lanck / baeck 4.rap.n.tal.22, 
Deſe leere wort met ghetupabemfren der 

Shziftuere bebefricht teaci ae-Fobatianos: 
ende ſommighe onder be Wederdoopers, die 
Dichten dat het bofck Godtsdoorden Doop 
wedergebozen wort tot een dEngelfch leven 
ude Dat Daer wa geen vergebinge meer eni 
ed ghene bie gebatten zijn /tal,23,24ez5» 
20 27e 4 

Tegen de gene Die ſegghen / dat het een an: 
berglebelijtke ſonde is als peraant Maillens 
Ve Pet obertreet / tal,z8. * 

Dan den Verloſſer Chꝛiſti. 
Dan be kenniſſe Godts des Scheppers 

ons onnut is / tenfpdat oock het gheloove 
daer bp kome, het welcke ons Godt in Shi 
fto tot eenen Bader ende Dertoffer boorſteit: 
—* — —— alle ape — be⸗ 

| Plattfe gehadt heeft onz 
. Ber be kinderen Bane waere ae 

Door menigerlep argumenten eitve gerup: 
geniffen det fcljziftuere wait bewefen/ bate 
gheluckige fant de ig —— 
Ehaift ndeert Watt ed 

— — inge eñ bewaringe ende 
Merloffecupt De perijckelen/ ende de — 

…— Regifter. 
richtinghe na de beeffropinae, i® altijt door 
de genade Des Middelaers ghekomen: ende 
alle-De godfaligte en hebben nopt gheen hope 
gehadt / anders Dart in Ehzifto/ boeck z,cap‚ 6e 
ral, ze 3e 4e RA : 

neerftigblijck moeten ober leg⸗ 

beeft / op Dat Wp in hem Binden / al war 
ons noodigh is, Detwelcke bee (ghelijck Ber⸗ 
nardus fept) ons is een Ticht,fpijfe/olie/ende 
zoutserc boeck . cap· 16.tal · i. 

Perklaringe hoe Het oder een komt / dat de 
fchaiftuere fcpdt: dat Godt onfe Brant was, 
tor Dat up doo: Chriſtum met hem verſoent 
worden : hoewel hp ons Cheiſtum gevende / 
en ons mer zijn baembertichept boo:comen: 
de / Daer mede zijn hefde toc ens beweſen 
heeft:ende Daer wort betwefen/Dat de Scheif⸗ 
tuere defe ende Diergelijcke wijſe ban fpzekien 
gebrunckt / om hem felben na onſe geboelente 
voegen / ende Dar (P nochtans niet t'onverkhte 
al fo cu ſpꝛeeckt. Dit wort al doo? De autor⸗ 
teyt der Scheiftuere ende getupgeniſſe Augu⸗ 
ſtui beweren) tal. .3. 
Dan vernederinghe. Soeckt ootmoedig⸗ 

heyt. F* wke 

Dan het beenuft des 
Menſchen. 

Datmen het menfchelijck vernuft wet en 
moet alfa gant fehelick verbuut achten / gelyek 
of et nn geonderlep dinghen eenigh verſtandt 
hadde: macr Dat het noch eenige ſcherpſin⸗ 
nighepe beeft, Deijle het natuerlijck- getroc⸗ 
ken Wordt ont De waerheyt te onderſoecken. 
Eñ dat nochtans defe geegenthevt terſtont 
ot pdelheyt berbalr/Dewijle Hec menſcheljck 
verſtant fo plomy is/ dat het nieten kan ven 
rechten wech houden/ omde waerhept te ou⸗ 
derſoecken ? Cen Anderen / en onderſcheydt 
Ber Dickmael niet z na welcker dingen kenniſ⸗ 
fe bet behoort teftaen / boeck zetap. z, tal, 

2e ’ Te — ad te 

Dat des menſchen vernuft verſtandich is 
in aertſche d ngen/ dat wordt doog exempelen 
bewefen: Een cerften/.nde burgerlycke rege⸗ 
ringe / ende m de hupſregeringhe/ Deijle dãer 
niemandt eu is dieniet en verſtaet dat de me⸗ 
nichte DEE menſchen moet onder. Wetten gez 
houden zijn / ende De begmſelen ende den gront 
deſer wetten Han éen pegelijck verſtaen / doeck 
2. cap.⁊ · tal. iI. — — — EN 
rem in ven menfche is cen bequaemheydt 

om De bape conſten ende hantconſten te leerẽ / 
eñ dock te vermeeren ende vercieren / hoewel 
Def bequamer is dan d andec·) Maer noch⸗ 
tans is het licht des vernufts cf verſtauis 
inden menſche foo gemeyn / dat het gantſche⸗ 
lijck een onberdiende gabe Godts is in eenen 
pegeljckenanenfche: het welcke Godt te kens 
wen geeft/als bp fommige dwafe ende orwer⸗ 
ftandige laet geboren wozben : Item als ip 
maeckt Dat D'een in fcherpfinnighept d'ander 
in oordeel _/ een ander in biebrfinniehepdt upt= 
neem: / Item als hy fonderlijcke roeringen 
ende genegentteden inde menſchen dzuppt/ 
nier alteendick na cens pegeljcks voepinghe/ 
maer oock na gijelegentbepdt Des tijdts/ende 
Der fake diete handelen is / boeck z,cap, stal, 
14e Ende tal, 17, ĩ 

De vindinge der konſten / de bequame teez 
ringhe ofte Dieper. ende uptuiiemender kenniſſe 
Die in De oude Det - ghelterdr Philoſophen 
ende Medichnen (Die boopkraer ongeloobige 
menfchen geweeſt zijn) gefien Worden / ver⸗ 
manen ons Dat het menfchetijck bernnft / hoe 
wel het feer Barr Zijn abebeeltjendt bervatten 
is / nochtaus noch met uptneniende- gaven 
Gobes Berciert ;5/ boeck 2,capezstal.n ss 
‚Bat de gaven des Heylighen Geeſts Zijn. 

Die De Heere geeft Wien Ip wil(oock den god⸗ 
toofen) tot ghemeyn nutdes menfchelijcken 
geflachte: eñ Dat wyrdaeront die moeten ate 
bzupeken / al ift dat (pons dao? Den Dienst 
Ber ongheloovigen toe ghedeelt Worden / den 
Welcken (p del ende berganckelijckstjn / bez 
wijle ſy felbe geer bart fondament der maerz 
hept en hebbeñ / boeck z,cap,zdalg 6. 
Dat het menfthelijcke vernuft Bindt ie in 

dingen Die het rjcke Gods aengaen / de welce 
Ke in Drie ſtucken berbaet Zi / Fe weten) 
Godt kennen Ende zijn vanerideht pido * 
ons / ende De Wijfe deß lebens die nae Den vez 
* pet taer gericht Kn/Voech 2 ,cap, 
zeta, 15e —— mak 

Bite toe woꝛden bele plactfen dec Schrif⸗ 
tucrevoortgebratht / tai 1.202 v * ik 

- An het derde ſtuck fehjjnt het menfchelijck 
heenuft wat fchérpfnniger te zijn Ban in de 
twee eevfte / Dewijle de menſche door Be Mak 

Der natuere tot eenen rethtẽ veger des lebenẽ 
onderweſen wodt : maer deſe ſeiunfſe is on: 
bolmaeckt/ ende en Dient in be oigeloointje 
nerghens toe Darrop dat fp fonder onſchult 
wozden / ende ſy enkonue door Dit natuerlijck 
hebt / De waerheyt m een vegelck guck niet 
fien, Waer oock De Sentent:e Chemirrij ver 
klaert boot / te weten / Dat Det nienfchelijcke 
vernuft (elden feplt in de achhmerckiugteim ’t 
gemepu / maer Dat bet feplt in De fondertijcke 
fte particuliere aenmerckitngte : ende vaec 
wodt bewefen Dat het oordeel Dat de men- 
fche heeft in de onderfchepdwate Des goets 
endeanaets / niet Alomn(e gheſont ende onz 
ghefchent is. Want het en vaet die dinghen 
miet / Die de poorueemſte zijn in De cerfte tafel 
Der Det / te weten / ban het betrouwen op 
Godt / etc. Ende hoe wel het wat meer: herz 
ſtaudts heeft in De tweede tafel / faa worde 
tet nochtans fomtijets bebonden abebzeckez 
Wiek te zjjn: ghelck als het acte tegen reden 
te zijn Dat men Die heerſchapppe die te hart 
ende weeet IS / moct Berdzagen / ende her 
ongelijck nict Wzeecken. Item / het en bekent 
De ſonde der booſer beghcerte miet in de gant: 
fee onderhoudinghe Der Det/boerk z,cap.ze 
tal.22,23e24e dns 

Dat De ſcherpſinnighent onſes bernufts 
in alle de deelen des ichens hiet gheacht en 
Wordt hooz Godt / ende dat de gabe Der herz 
lichtinghe onfen berſtande noodigh is / niee 
alleenlijck in het beain/ofte eeneñ dach fanch/ 
maer meenen egbelfjcken oogenblick thts / 
boeck 2,cap+zstal.25e 

Siet oock in het waort BVeu · goetduncken / 
fommige dingen Die hier toe Dienen, î 

Dan de verſaeckinghe 
zns ſelfs. 

det eerſte in onſe leben nae den reghel der 
Met te ſchicken / is aenmercken dat wp ons 
ſelken niet tag en Komen / maer Gode geep» 
litht / erde cot betu begeben zijn, Eude dat wa 
daerom moet@t Ons felben ende onfe rede 
nenende vernuft (het welcke aleen Wp fou: 
den nae Der Phuoſophen leere hoogen) berfas 
Ken / op Dat dop Doozt woordt ende Dooz den 
Geeft deg Heeren gevegeert twozden/boeck 3a 
SAPs7stalens 5 \ 

tem Dat Wp niet en moeten ſoecken dag 
ons toekomt / maer Dat na den twille des Dees 
ren is ende tot zijn eere Dient/ dat dit De bera 
fakinghe onfes felfsis / (onder be welcke een 
dweereldt bol ghebrecks in des menſchen ziele 
verborghen is: Ende of daer ſchoon eenige 
deucht ſchynt: Die wort dao? Gerkeerde eers 
gierighept gefchent, boeck 3,cap.7,tal,z. 
De berfaeckinghe of doodingte ons ſelfs / 
is eenfdtels De menfchen aengaende / ende 
eenfdeels (ende dat Boornemelijck) Godt aen 
gaende. De Schaftiere gebiet ons twee Dine 
ghen / aengaende De menfchen / te wetendat 
ople eet\weerdigher achten Dan ons ſeiben/ 
ende ons felben abeetouwmelijck begheven in 
haer voordeel ende nutte foecken. Doe hef 
eerſte Gier ban gheſchien moet / wort geleert 
boeck 3.tap.7.talsge î 
Ende hoe de ſchriftuere ons oock ghelijck 

metter hant lept rottet ander/ral,s, 
Siet ſommighe Dingen die hier toe Dienen? 

boeck 3.capszostals43e 

Van Be Wevfoerhingen. 
Dan berfchepden wiyſe der verſoeckin⸗ 

gen / ende hoe Godt gefepdt wort ong te ver⸗ 
ſoecken / boeck z.cap o. tal.46. wend 

„ Dan het Vormſel / Soeckt Formſel. 

Wan de Voorfieninghe 
Bes ora Beier 
Dat de ongheloobighe menſchen dooz het: 

vleeſchelick geboelen God 283 an⸗ 
ders bekennen Dat bp door het gljeloobe/ het 
welcke oock leert Dat Ip De Acgcerder aller 
Bingen ie / miet doop eenige algemepu voering 
ge / maerdooz een fonderlijcke poorſenghe — 
bie oock tot De alderminſte Muſſche ſtrẽckt / 
bdechr.cap· 16. talen > 
Dar de onlebende dinghen/hoewel fp eert 
pegelijck haer natwerlijck epgenfchjag hebven 
nochtans hare kracht niet en-gedsen/ Anders 
dan fa berre fp door be tegenwoogdige handt 
Gods belwéecht.aome:dit wort deweſen Dpt 
De Sonne / want eer de Sonne was / heeft 
God tietlieht boert zijn /ende be aetde met al 
—— — — — 

me twee Dagen gen / ends oock Doo 
el OE ii / ante 



Sodts bevel thien graden achterwaert ghe⸗ 
gaen boeck 1,02: 6.tal. 
Item wort de ſterren eñ teeckenen der ger⸗ 

te / ban de welcke de ongheloovnghe vreeſen / 
tal 3e 5 

Bat be almogenthepdt Esdte ſonder op⸗ 
Heuven in het werekis / fo Dat ſo oock in alle 
particuliere ende (ouzeriijcke weccken beſich 
is ende dat daer niet en geſchiet / anders dan 
noo; Garen raet: Ee gene Die Dit miet en beken⸗ 
nen / die bereoben Bod ban zijn eere / ende hertz 
Klepnen Sijn goethept / ende wy Daet-en-tegen 
ontfangijen dobbel brucht Daer upt / boeck 
cap. 16-tal.3e ej — 
Dat de vodꝛſieninge Godts niet alleenlijck 

eu aenfict war daer gefchiet / maer oock alte 
uprfkomfte maticht, Naer upt dat gedicht fel 
Hau de nacckte wetenſt hap nedergelep: wort / 
ende hande voorſieninge Die alteenlijck alges 
mcyn zy: Item de Dwalinge Dee Epitureen / 
ea der gene Die Gode geen ander heerfchpap: 
pre toe en ezen ban boen het middelfte 
Der tucht. Batimen nochtans wel mach ecu 
algbemepue boorfieningthe ſtellen maer alfoa 
dar De fanderlijcke boorpren.nge niet beedup: 
ſtert en worde / door dewelcke niet Alleenlijck 
ſommige / maer alle fonderrijske Handelingen 
ghereghcert woorden / boeck 1.LAP, 16e tal, 4. 
ende se \ 4 

Dat God niet alleen jck het begin Der roe⸗ 
ringhe en regeert / dat bewyſt de bruchthaer⸗ 

heyt des eenen ende De ouvzucht baer heyt des 
anderen jaers: dewjle hp een bzuchtbaer jaer 
fien fegen / ende een onbruchtbaer jaer zijn 
weake ndemt / boeck i. cap · 10. LLS. 

Datmen de boogf.eninghe Godts in de re⸗ 
geeringhe der werelt moet fonderlinge aeu⸗ 
mercken in het menſcheltk abeflacijte /ende 
eens pegelijcks men{ches verſcheyden condie 
tie / enge menigerlep ſchicknge Der uptkom⸗ 
flen/ boeck sfaper6etals6.7s 

egen de gene bie ſeggen Dat deſe leere bart 

“Be boofieninge Godts ig een leere der Stoi⸗ 
{chen Philoſophen Wan Den onbermijdelijt> 
Ken moot, boeck 1eCAp+16.taloe 
@f pet op gevalle atefchiet : waer oock de 

ſentent e Baftlij ver hãeit wort / te weten / Dat 
Gebat ende Fonuvne Heydenſche woorden 
zu ende Auguſtini / Dat het hem leetis Dat 
«Gu den naem Foztupne- ahebeupekt beelt. 

at nochtans foo beel ong dengaet / Die din⸗ 
“hen mogen geſeyt wozven bp eval te ghe⸗ 
ſchien / diein haer vatuere aenghemerckt/ of 
na onfe wetenfchap overleydt / ſu ck ſchy⸗ 
nen / aliſt dat ſyin Gods vecborgen raet naot 
(akelijck gefclpen « Stem dat atie tortomende 
Dingen mogven gevallich genoemt worden/ 
als Bie ong onfeker zijnboeck 1, cape 16e lal.d 
ENDE · 
Wat dinghen men moet aenmercken / om 

Defe icere Van de boogfieninghe Gods tot 
jaer vecht cynde te voegen / op bat Wy haer 
zucht wett. Ende als Wy De ooyfaken 

Der dinghen Die ghefchien / nieten fien / foo 
en moeren wp niet dencken Dat Die dinghen 
deo? Het gheweldt Dee natuere ghedreven 
Worben / noch teghen BoB murmurere: : 
snaer Wop moeten zijne verborghen oordee⸗ 
den in fulcke eerweerdichepdt houden / Dat 
Zijn Witte ons ſy een ſeer rechtbeerdighe ooz⸗ 
fake aller dinghen boeck. 1, cape: 7.tal.re 

Eeghen foinmigije bonden die op De leere 
Ban de Hooefieninghe Gode bupden fchelden/ 
Wozt wt de Schaiftuere betu: (:/hocel God 
zijnen witte in de Wet ende in Get Evanghe⸗ 
Tum alfo geopenbaert heeft / Dat bp de herz 
ter Dêr fijner verlicht Dooz het berftant des 
Seeſts / om de verborghentheden te berftaen 
Pie daer in bervaet zijn;de welcke anders onz 
begeijpelije zijn Dat nochtans dew yleder vez 
geeemge Der Werelt/ genaemt wort een Diepe 
afaront : want hoewel ong hare oorſaken bee 
bozaen zijn, fo moeté wyſe nochtans in groo⸗ 
te cerweerdicheydt houden / boeck, 1, CAP‚17, 
gal. 

Bat fulcke onheplige menfchen dwaſelijck 
opzoerich zijn/fegaende : Aſt dãt De leere Dan 
pe boorfieninge Sods warachtict is / (a zijn 
De gebebender Hepligẽ verkeert / met de weic⸗ 
Ke ſy om cemige toecomende fake bidden / ende 
datmen niet en Moet raetſlaghen van toe co⸗ 
syende dinghen / eñ Dat De menſchen die pet te⸗ 
ghen den wille Gods ghedaen hebben noch⸗ 
tans niet ghefondicht en hebben: deſe Dwalinz 
gen fullen Die fchuwen ende ontgaen/ Die in be 
aenmerckinge Der boozfieninge Bobs / ſullen 
maticheñ ootmoedich weſen/ boecki. cap‚17. 
tal3 ette 

Kengaende De toecomende dinghen / de 
Schꝛiftuere bewwijft bat De menfchjelicke raet 

…_ Regifter. 
ſlaghen wel oder een comen met de boorſie⸗ 
hinge Gods / want wp en wozden door fijne 
Ecuw:ge verordennughen hiet verhindert ons 
feluen onder fijnen Witte te boozfien / ende alz 
le onfe Dingen te beſchicken / want De ton⸗ 
ſten Dan vaeiflagenen toeſien / Zijn den mens 
fchen Van Bod in ghegeben / om daer mede 
zjnder voorſieninghe te Dienen inde bewaz 
Ee onfes epghenen levens / boeckn. cap· 17e 
al.4, 
Das alle de gheſchiedemſſen deg voozle⸗ 

Ben tydts nieren 351 gheſchiet fonder Den 
wille Gods ende Dat nochtans de ghene Die 
De baofvepor doen / niet enn connen dñtſchul⸗ 
dich worden / want fp worden Booz haer epz 
gen coïfcuentie obertupcht / ende zijn met 
Den Wille Gods / maer haer der epgtjener bez 
geerljchepr onderdanich · Ap zijn weliuſtru⸗ 
menten Der — hoogfieuing he maer al⸗ 
fa dat fm De booſhept getjeel in hen ſelven bez 
bindensende dat bp God niek anders Dan een: 
recht ghebruyck haerder bosflepdt ghevon⸗ 
den Wozt / hoeck. .cap.i7 ·.tãl.d + ENDE CAP» 
ab tal· 4. 
Waer tet felbe beweſen wordt inde ver⸗ 

kiefinghe bes Coninckr Ferobeam / als De 
thien ghefsashten ban het huys Dabids afz 
Weken / Item mve Doodughe der kurberen 
— inde oberleberũge Des Soons 

Ds, 
Een godfalighe ende heylighe bedenckin⸗ 

ghe ver boosf.eninghe Gods / De welcke ons 
de veghel Det godſalicheydt leert / is ten ters 
ſten Dat Wp feker zijnde / Dat gheen Dinck 
bp gheval cughefchiedt / onfe ooghen altijdt 
flaen op God/ gelijck op De voorneemſte cauz 
fe ende oozfake alter dingens te: anderen / dat 
wy niet en twijjele Dat zijn fonderlij:ke ao zs 
fieninghe oog ons wacckt'/ het fp dar Wp 
met goede ofte quade menſchen / ofte met an⸗ 
Bere creatueven te Doei: hebben. Hier toe moer 
men De beloften Gods upt be Scheftuere nes 
meu Die Dat ſelven betupgheun : Der welcker 
— verhaelt worden, boeck. 1 « cap· 7· 
tal· 6 · 
Ende daer by moetmen ooch be getupge⸗ 

niſſen der Schaiftuere ſtellen / de welcke lees 
ren Dat alle ve menſchen onder De macht 
Gog zijn / het fp vat wp haer bre.sdefcijap 
moeten abeccijghen/ofte onſer vpanden booſ⸗ 
heydt dwomghen ende wederſtaen: ende dez 
wle bp dit laefte menichfms doet / te Wes 
teit / hen famtĳjts haer verſtandt benemende 
fomtijts hen bevfchzickende Dart fp niet en 
aengaen Vat hole beeft Laten met berftandis 
ghen rade boopmemen ; ſomtijdts oock haet 
rafenbe gheweldt ter beguamer tijdt af bzes 
kende : nae Defe Kennifje moedt noodtſaec⸗ 
Kelijck Danckbaechepbt bes herten Lolguen 
in De Boorfpoedt / boeck. 1. capit. 17 etâl.7e 
ende ldtfaemhepde ende lieflijcke maticz 
heyt deg herten m teghenſpoet cats eng mens 
(chen hinder ofte (hade doen /_gvelijtk doog 
de erempelen Joſephs ban fijne broeders 
vercocht / ende Jacobs van be Chaldeen 
berdzuckt / ende Davids van Semei ghela⸗ 
ſterdt / beweſen wort · ft Dat het comt Dat 
Wp boor menfchen tae veen / doog eeuighe elz 
lend chepdt bedzuckt worden / ſoo fal deſe 
felbe leevé een (eer goede vemedie zijn tes 
glsen onlijdtfaemijepdt / de wijle de Schzifs 
tuere betuncht / dat oock be tegenfpoer ende 
het — ban Bod comt boet··· Cap, 17, 
tal. 8. 

Boe wel een godſalich man voornemelijck 
op De boozfiening he Gods fiet / ſod en fal ha 
nochtans De mindere oogfake niet boor bp 
gaen daerom / iff dat hp ban eenige menfche 
Wweldaet onfangten heeft / fo fal HP Lan herz 
ten bekennen ende belijden Dat hy aen Dien 
berbonden 18 : Iſt dat hp hem ſelven ofte 
pemande eenighe (chave re eeft Doo 
onachtfaembept ofonvoorfichtichept / Dat fal 
be hem felben wijten s Leel min ſalhy boofe 
flucken ontſchuldigen. In toe comende Din: 
abenfal hp boomemenlijck achtehebben op 
de mindere oft tweede oofaxe & nochtans 
alfo / Dat hy in sijne vaetflaaben zijn eyghen 
gheboelen niet enbolghe / maer hem felben 
Der wijſheyt Godebekele / noch zijn betrou⸗ 
Wenop de uptwendighe dinghen ſtellen / om 
Daer in gamfchelijck ghevuft te zijne / als hp 
Die heeft/ ofte bertfacchjt te zijne als hem bie 
gebzeken / boeck. s cap. 1 7etalsge 

den fchoon beſchrhvinghe Dee gheluckit⸗ 
bept Der Godſalighen Die op De voorſieninghe 
Gods rufen : ende wederom Der ellendigher 
benauthept met de welcke fp anders moeten 
bevanghen worden / dewijle fp door De ſwac⸗ 
hept deſes aertſche tabernakels / (a hele fiecz 

‘ten eñ cranchedenonderworpen zijn) dewijle 
te hupe ef bantjups, ce water/eude te lande / 
ban nieuſchen Ende bau de dupvel haer ieveit 
ende falichept beleghert is / boeckeiecap,17- 
tal. o. re 

* bexiſpt wert / boeck, tap. 17.tale ze13e 

Ceghen De gheue die foeckende matich te 
zijne / willen De vechtbeerdichepdt Gods Booz 
teugben beſchermen /(cgghende : datalle de 
booſhepdt Dic De Dupbel ende alie de Wera 

- ozpene Doen / Wel doop het toelaten Gods / 
maer niet Doo? Zijn booeftemnghe noch wil⸗ 
le gheſchiedt. Ende Dat de meufchen niet 
En doen anders Dan Dat Bod bp hem felz 
ben berosdent heeft / ende Boor zijn verbor⸗ 
gen regeeringe befchic:/oat\oo:t bekaefen we 
De verdruckinge Jobs/ ende bedrieginghe Ac⸗ 
habs / ende dodm ge Chriſti / ende uvt Avſa⸗ 
loms oberſpel met zijns Daders whven / 
ende met vele andere cxempelen / boeck Tcap· 
18.tal· 
Ende dat niet alleenljckin uytwendighe 

handelinghen plactfe eu heeft / maevaock in 
——— roerughen. Want Doo: de bere 
ardughe Pharasnis ende andere ghetup⸗ 

gheniſſen / Worde bewefen Dat Bodt oock in 
bet ghemoedt ende Geerte Der verworpenen 
werckt. Ede het en is hee teghen niet 
Dat Des duphels werck vork Dichmael daer 
incomt : want Gad werckt mer te min maer 
ha 3.» wife ende mate / te weren de recht⸗ 
— weake doeude / boeck 1, cap. 8. 
Ale ce 

So enig Ban God geen autheur Ber boofs 
bepr/ Int (elfDe/ ral, 4 — 

@at die onverdraghelnck hooveerdich zjn / 
Die ander eenen fchij:1 Ber ootmoedickept ende 
snatichept deſe leere uerworꝛpen. Wederleg⸗ 
ginge der tezhen worpinge Ber gener de feqs 
gen / ft Dat Daer niet anders en gefchjiedevan 
at BodWwil / fe zijn Daer twee berfchepden 

Willen in Godt / DEmijle hy door verboreghen 
raet berordeut / dat Hp opentlijckt in zijn Wet 
verboden heeft: ende daer wordt beweſen dat 
God niet En ſtryt teghen hem ſelben / Dat zjn 
Wille miet berandert wodt / dat he niet en 
veynſt gelijck of hy wiet en wilde het gene dat 
hp wil : maer datde eenige eude enckel wille 

ods / ous menighertep (chijudt / om dat Wyt 
doo: De ſwackheydt onſes verſtauts niet en 
tonnen baten hoe hy op verſchexden Wijfe 
een Dick Wil ende niet en Wil, Len laetſten 
wort tt de autogitept Auguſtini beweſe / Dat 
Be menfche famtijdts een diuck met goeden 
taille wil / dat Gon uiet en Wil / ende dat de 
meufche famtijste met eenen guaden Wille 
Wil / het gene Vat Bod wil met eenen goeden 
taille/boeck 1,cape: Setal.ze 4 
Neumerckinge der moghentheydt Bodg/in 

de vegeecmigije Des fchepfelg bes Hemels eà 
ber aerde / ende alter dinghen Die daer in zijn? 
boeck 1‚cap tale · $ 
Dat Bodt Doo? zin Boogfieningke alfa het 

gefelfchap det menfcheuregcert / Bat HP hera 
felben bewijft mübebaembertich/ rechtveer 
— ende ſtrenghe te zine / boeck i.cap.y. 
talese 

Pat bie ghefchiebenifren in het teen ber 
wmenfkhen / Die geachr worden doorgebal ofte 
foztupne te gheſchien / alie zijn teeckenen Dex 

boofieninge Gobg/boeck recap; tal. 
Enbedat wy daer door behooren berhscect 

te Werden * Dope Des toecomtenden lez 

ens / Int felfoeltal.ve 
ded heef werct in het heete der zjnder / eñ 

Be Sathani het hectedec Godlooſen / maes 
alfoo / dat fp niet onſchuldicht en worden / 
boeck zecapedetalere 
Dat Bodt oock inde godlosſe werckt / 

eflin Get ſelue Werc Daer inde dupbel werct⸗· 
eude Dat Godt nochtans nieten wordt een 

autieuc der (onde ghenaemdt / moch Bartel 



Bupbel / noch De godtlooſe onfchudichts 
masc Dat fp Ban mekcanderen onderfcijep: 
Ven worden beyde in het cynde ende in DE 
Wije deg werckens / boeck ze Capittel 4. 
ta + 

Dat de oude fomtijdts deſe dinghen niet 
Der werezen Godts maer zyn der boorwe⸗ 
tertíchap ende toelatinghe vroeg heſchreven 
Hebben / om Dat De godloofe niet en ſouden 
Daer upt oozfake nenten oncerweerdichlyck 
Han de wercken Gods te ſozeken. Maer 
Dat de Scheiſtuere nochtans als ſpſepdt / 
dat Godt den menſthe verblint / verhart / ette 
Waat meer Dan een toclatingje beduyt / hoe⸗ 
wel Goet op tweedeclep wijfe werckt ide 
berworoene / te Weten / dat hyſe berlact ende 
fijnen geeft ban hen weebneemt : Boven dez 
fenfbae hyfe oock den dupbele / Die Be dienaer 
zinder toornichept is / over geeft/ boet 2, CAP 
q.tal. 46 

Dat ooc des Satans dienſt daer toe co mt 
gin de verworpene te verwecken ende pric⸗ 
kelen / fo wanneerfe Bad door zijn boorſienm⸗ 
ge tat dit ofte rot dat ſchickt / boeck 2. cap. 4. 
tal,s. 

an bzeefe, 

Dat degeloovige dickmael met bzeefe ende 
onghetoob:ehendt bebangtjen worden uot het 
geboelen harder epgener fwachepdt/ boec 3 
tapezetal:1 7 j 

. Baer is een ander vreeſe Dice De gheloobi⸗ 
ghe ghecryghen wpt De evempelen Der zake 
Got8 ober De go ioofe, ofte UPE De aenmersz 
kinghe harer epghener ellende, Darfuicke 
vreẽ ſe met Alleentijsh niet eu is teaen her gez 
toobe, maer oock den gheldovigen feer acne 
grejen wort 2 ende Dat jer gheen Wanderen 
is dat in een gheloobige ziele /bepde vreeſe eñ 
geloove te famen3tjn/ Deijle daerentegen 
inde onabeloabighe is bepve onachtfaems 
Hept ede benautbepdt,boetik.3ecap.- tale: ze 
23e 

Dat be breeſe des Beeren upr tweederley 
ghebvoelen comt / te Weten, deijle wp Godt 
geren als onfen Dader / ende vrreſen ats onſen 
Heere ; ende Dat het geen wonder en1s/ dat 
bende defe gheneghemheden ineen herte cos 
men boeck .cap. etl <60 

Ende dar Dit cen ander vreeſeis / dan de 
Vzeefe der onahelaobigten /detwelcke men int 
Shemen noemt dienſtunechteljcke bzeefe) 

47 

Vande Chꝛiſtelijcke 
Dꝛrpheyt. 

Hoe nootfokelijck de kenviſſe bee Theiſte⸗ 
Ticker bepheyt ſy boeck 3.Laper ostal,1. 

Dat de Thꝛiſtelicke bepbept in drie ſtucken 
gelegen fp, Waer ban het cerſte ghehandeidt 
Wozt, boeck 3ecap.Ioetal.2.3 Het tweede/tal. 
4.58 · Ende het derde, tal.7.8, —5 
Dat de Chꝛiſtelijcke bephept een geeftelijc 

Binck is / eñ Dat ſp keerdeiijc uptgelept wozt 
Han de gêne Die hare booſe luſten daer mede 
beſchermin / ofte Diefe mfbzupcken met ber: 
ergeringe harer ſwacken bzoederen/ boeck ze 
cap· i9.tal.ↄ.. Os 

Dan het brꝛy · goetdunc⸗ 
ken ofte den vꝛpen wille, 

De menthe hadde zijn bep goecbuncken irt 
Dé eerſte conditie zijn «er frijeppinge , boer 1, 
cape.sstal,“. maer beeft bet doo: fijnen bal 
berlozen. Dat de Philofophen drenier ghe⸗ 
weten en hebben, en Dat Die gantſcheluck cuz 
Wijs zijn/ die de Philoſophen botaen / den 
menſche noch hef bzpe goe: Duncken toefchrij⸗ 
Bende, Int (elfde. 

We wanckelbare ende crantsé macht des 
epen goetduuckens Dekwelcke was inden cerz 
Bn menfehe/ en ontſchuldicht ſynen val nice 
oetk 1 «Cape 15 . tal.ð. 3 

Bat het met alteentijc tot de eere Gods is 
Dient/marraock ons nut ic / te weten /Dat alle 
anfecrachten eer vietftock / jae enckel coock 
Zijn £ maer bat Wp daer en tuſſchen moeten 
£oe fien Dat bop niet oorſake tot lup:epdt daer 
pt en u als be menſche alle rechticheyt 
gutnoemen wort / maer Wy moets lieber Daer 

ber jen om alle goedt in God 
te ſoeckẽ daer ban wp pdel zijn. Dat het b 
noetduncken ban fijne befcheemers —— F 

Zheleyt ban berfterct wort boeck 2 cap, 

De Dpiofopgen ſtellen Brie machten in 

Regifter, 
de ziele; te weten / het verſtant / de ſiuen / ende 
Den wille afte luſt / ende mepuen Dar de rez 
Ben des menfchelijcken berfrauts ghenoech⸗ 
ſaem 18 toc goede ende rechte veateringtje: 
ende Dat de Wille wei ban He ſinnen ghequelt 
Wozde tot quaet ( foo Dar hy hem felven (eer 
qualijck can Der reden onderworpen) maer 
Dat tp nochtans bzije berkiefingbe heeft / 
ende met en can verhiudert worden De vreden 
als eenen leyt man in alen dughen na tes 
bolgten : Item / Dar de deuct Den ende ſon⸗ 
Den in Onfe macht zijn / boeck z.cap. stal, 
243 ⸗ 

oewel de oude Aeeraers der Ghemeyn⸗ 
te bekenden / dat de gheheelheydt ende ghe⸗ 
ſontheyet Des vberſtants / ende ve oe2yheydt 
Des willes fwaertijck ghewonvt was door 
de fonde/ fo hebben fu nochtans Heette Phi⸗ 
tofopebeltjch ban De fe falke gefpzoken terees= 
fen am Dac fp niet en oude ſchhnen een duck 
teleeren Dat na de menſchen bernu't oughe⸗ 
(chickt Ware : ten anderen ede boorneme⸗ 
ek / om dat fp den vleeſche oat ban ſelſs 
tothet goede beelte traghe is / niet eu {cuz 
Den een nieuwe oorſake cot lupheydt aehen/ 
ghelyck bewefen wordt uvt bele ſententieu 
EClalfoftoru ende Hieronmu. De Geiec⸗ 
ſche Leeraers voornemelijck ende aldermeeſt 
Cheoſoſtomus / hebben Ger bzije goctdunt⸗ 
ken boden maten Verheven NHochtanc 
Zijn De oude alte (uptghenomen AHguftuus) 
fea ongteftadich ende Waickeloaer in Dit 
ſtuck Der lere / datmen bp nae niet ſekers 
upi hare boecken en can haten : ende De gljez 
ne Die Daer nae ghecomen zijn / De zijn o ven 
—* Ende Danvernae / tot ergher verbal⸗ 
en. 

Item verſcheyden beſchzyvinghe des 
bipen goetdunckeñs unt Orighene / Augu⸗ 
ſtino / Bernardo / Anſelino / ende Petro Loms 

„ende Thoman,/ boesk …… Cape ze 
al.4. 
Ju Wat Bingen men int ghemeyn den men⸗ 

ſche bet bzije goetduecken toeftijzijfk : ende 
ban Dzijderlep Wille deg menſches / boeck . 
cap · ⁊ Kales + 

Item ban het ghemepn onderfchepdtdes 
Begderlep Wilten/int ſelfde 
Oſde menſthen gantíchelijek berooft ſy van 
De macht om goet te doen / ofte dat jp nocly 
genighe ſwacke macht heeft : waer oock ban 
het ghemeyn onderfchept ber werckender 
ende mede werchender ghenaede ghehandelt 
— / aule Wat daer in miſhaecht boecit ze 
rap.-‚tal, … 8 

Dewijle ve menfche niet anders en can 
gefept worden zijn bzpe goeiduncken te Leb: 
ben / dan om Dat hp Willens quaet doet/ 
erde nict bedongen: ſao ware het der Ghe⸗ 
mepnte (eer nuf Dar dit woozdt bzp goetdunt 
ken/nopt gebrupckt gheweeſt en hadde (door 
welcke Woo;dt De meñſche tot een berkeerde 
betrouwen ghecomen zijne Deoude Leer⸗ 
aers derclareñ oock dicinael Wat ſy met dat 
woordt meynen / boorneme ljck Auguſtinus / 
upt Den welckén veele plaetſen voortgebracht 
worden / in Ve welcke hp de cracht des bzpz 
en goetdunckens wecij neemt / endeteniete 
maeckt / ende noemt Ger cen Dienftbaer goets 
duncken / ende verclaert De fake felbe hoe⸗ 
— ſp zy / met veele woorden boeck z,cap, 
zetal.7” +8. 

Boewel de cude Heevaers ſomtijdts het 
bzpe goetduncken brel te (eer bertjeffen ende 
ttwijfelachtich ende berfchepdelijck ban dez 
fe fake ghefwioken hebben / foo is het noch⸗ 
tang opeubaer upt haer fententien bele / dãt 
fp de macht dee menſchen niet ofte feet wen⸗ 
miel abeacht / ende alle den lof der goeder 
wercken den Deplighen Gheeſt toe gheſchre⸗ 
ben hebben £ ban welcke (ententien fonuniz 
ghe verhaeldt modden upt Cypeiano / Augu⸗ 
ſtino / Eucherio / eude Cheiſoſtomo / boeck 2. 
cap· tal. 

De macht des vryen goetdunckens moet⸗ 
men niet upt De upttomſte Det Dingen: maer 
upt de berkiefinghe Des oordeels ende ghe⸗ 
He hai des willes achten / boeck. cãp.q. 
als, 
Eeghen de befchermers Des vryen goet⸗ 

Dunckens wozt bewefen/dat De menſche noot: 
fakelijch fondicht / ende Dat het nochtans 
Daerom hem niet te min moet toegherekent 
Worben : Item / bat de menſthe willens ſon⸗ 
Dicht / eude nochtaeg De ſonde niet en can 
hermijben/boech ‚cap, tale, ; 

Tegen een ander tegentaozpinge daer inf 
feggen / da, het tegen redenis dat den ien: 
fche frcaffe opgelept oft loon gegeven wordt / 
iſt bat bepde De deuchden eñ (onde miet en co⸗ 

men upt Get hire berkiefen Des gaetdunckene 
boecke «CAP. al · — 
Item / tegen het gene dat (p fegaben/ijk dak 

de Wille des menſches niet en eeft macht 
pm goet ofe quaet te verkiſen/ fo ſouden alle 
menſchen moeten Boet ofte guact zijn boeck 
zel Ape tal. 3. ì 
Eeoen de ſelbe wordt oock gheleert dat: 

men net te vergheeſs Den Sonderen bere 
maent eudefchelt, heeel het in zijn macht 
niet en is ghehoorſaem tezjne / ende wat 
De beemamugbe ende beſchuldughen werc⸗ 
ken / beyde in De ongheloobighe ende in De gez 
loobigen / boeck CAP 5.EalegsENDE se 
Det de geboden Der Wet Goden moek 

men niet beſſupten / dat ve menfche zijn bape 
goetduncken yeeft / ende macht om per Se doen 
Want Godt en gebiet wet aleenlijck Wat wt 
moeten Doen / maer belooft oock ghenade OM 
aehaosfhem te zijne, boeck 2, Cap. tales · 7o 
ENDE 9e 

Wat tart alfoo wel bewefen in de ghebo⸗ 
Zen Dog De Welcke onfe eerfte bekteringhe 
tet Bodt greepfcijt wort / als in DE gheboden 
Die enchelijck ban Be onderhoudinghe Det 
Met ſpreken / ende oock inde gheboden DIE 
ghevieden ut De ontfanaten genade Wars 
te blijer. Mant De ſelbe Bodt / Die Def 
Di. gen van ong epſeht / Die betuprijt goe Dak 
De vekeeringtje des Sondaers / De heplchert 
Des Lebens , ende De ftaniMaftichrpotin bef 
volherden / zijn onberd:ende gaen zijn / ende 
Dat de Io; Dac Ban hem aliten rOEcomt/ ende 
miet en moet den menſchen mede gedeelt woz⸗ 
Den boeck „Gaper stel.sende 5, 
De code Der beleſten / DIE Dat ghu 

wilt / Oft Dat ahp hoort / ende dierghelycke / 
en bewijfen niet Dar De menſche cen pe 
wacht beeft om te willen ofte ljgozen : ende 
nochta S eu (pot Godt niet mer ven menſche 
als Degen nicke condiue ſtelt: ende Waer toe 
fuiche berupgingten bende tor de Godſalla 
genende godlooſen Dienen boerk 2, Cage je tal 
10e 

De plactfen Daecin Godt Ben Iſcael ten 
Berti: dat ger act ſchult allenlijck is / DAE 
fp wet allerien goet ban Gem outfanhen 
hebben / en bewijfen niet Dat Het in Det meus 
chen mit cit 15 Dat quaet te ontblië/ daer me⸗ 
De fp geguelt worden. Daer oock gehaudelg 
Wort ban het ghebrupck fulekec verw nin⸗ 
genbepbe tegen de ghene Die hartneckichlijch 
in hare (ouden boozrgan / alg teghende ghene 
die henlaten leeren eñ tat penitentie bekeert. 
Itemn vat de Scheiftuere fomtiits fchijnt ons 
g werck eenſdeels toe teſchryven / Dar doet 

allcenlijck om ons ban De luphendt ons 
eg vleeſchs be her wechen/ boeck -, cap. 5 tal 
Je 

Dat de plâetfe Moſis / Het ghebodt is nae 
bp in uwen mont / ende in uwe herte) etc de 
beſchermers Des beven goetdunckens niet 
en helpe / Dewijte he Daer niet van De naccte 
gheboden / maer ban De Euangheliſche ghe⸗ 
baden handelt / boeck zecape stals1ze 

Bat hen oock de plae:fenmict meer en hol⸗ 
pen / daer ghefendt Wordt Dat De Heere berz 
Wacht ende fiet wat de menſchen Doen ſul⸗ 
Ten boeck, zecapes tales 3 

Auoch oock De plactfen / Daer De goede 
Wercken gheroemt worden onfe wercken 
Ende Daer wp gheſeydt worden te doen hey⸗ 
lich ende Den Heere behagelijck is. Eude 
Daer wordt bewefen dat De gheeſt Gods al⸗ 
te goede roeringenin ons werkt / maer noch⸗ 
tans met gheljck of bop blocken waaren / boec 
2tap. stal,: 40 ; 

Dptleggnghe / ſommieher plaetfen dee 
Schrifruere / De welcke de brandeu ber ghe⸗ 
nave Gods mifbzupcken om Get brwe goet⸗ 
— te bebeſtighen boeck 2ecap,s talsrós 
17.18.19. 

Van Papiſtiſche boldoe⸗ 
ninge. 

Dande Valdoeninge/ Ber weleker de Paz 
piſten de derde plaetſe gheben inde Pen: enz 
tie / ban de behoudinghe der ftraffe als De 
fchult hergeben s / ende van dierghelijck⸗ 
lcughen / Dewelcke te neder vallen als be 
Ouberdiende berahebinghe dec fonden Door 
Den neem Chꝛiſti Baer teaben gheſtelt wort 
boeck 3.4.tal.zs, 8 
Teghen de lafterlijcke leere der Scholz 

leerareñ die ſeggen / dat De verghebinghe 
Der ſonden / enve de verſoenmghe eemmael 
gheſchiet in den Boop / maer datmen 
nae Den Doop moet wederopftaen daoz vol⸗ 
Doeninge/hoesk.3.cape4stals26e 

5 üf Das 



Dat Chꝛiſtus dooe fulcke dwaelinghe ban 
_ Zijn eere bevooft/ende de bzede der confcientie 

becaa:t «aardt / Debaijlefpt nemmermeer en 
mogenſeecker ende haft houden / dat haere 
ſonden vergeben zijn/ Int ſelfde / tal.57. 

Dat inde plaetſe Bamelis daer hp Jaz 
buchadnezar ghebiet fijne (orden door recht⸗ 
veerdigheydt te verſoenen / Dat verſoenen is 
meer ban den menſcheudan van odt te herz 
ſtaemende Dat Daer nietde oorſake der verge⸗ 
binge beſcheeven en wozt / maer veel meer De 
wipte der waerachtiger bekeeringhe. Dit ſel⸗ 
be wordt verhandeit ban ſommighe andere 
plaetfender Schꝛiftuere / boeck 3. cap. a tal. 
6 
8 Pptieaginghedier plaetfe in ben Evange⸗ 
lio Haer zijn Veele fonden vergheven / dat de 
hjefde miet eu 15 De oorſoke Der bevahebinghe/ 

aev een bewijs Daer ban/boeck z. cap· 4tal. 
374 
Dat Be oude Jeergers der gemepnte / niet 
ban De voldoenighe ahefpzoken en hebben 
fnet ſulcke mepninghe als De Papiſten: ende 
Dat fp verſtonden Dat be ghene Die Peniten⸗ 
tie Deden / Daer Door Den menfclen ende niet 
Gode bol deben/bocck z.cap. aetal.35.39e 

Van volherdinge. 
Ban volherdinge/ boeck ·cap. tal 3e 

‚ @egen Die feer booſe dwalinge Dat de bol⸗ 
herdinge den menſchen gegeben Wot na haz 
ve berdienfre/na dat een pegelijc hem ſelben / 
Wiet ondanckbaer bewefen en heeft der cerz 
fier ghenacde / Ende Daer wort beoefen Dat 
tweefins in Die fententie ghedwaelt wordt. 
Ende ban Dat gemeyn onderfchept tuſſchen 
Be werckende ende medeverckenden genade/ 
ende hoe Auguſtinis die gebrunckt heeft / de 
ſelbe berfoetende met een ſeer beguaem bez 
ſchryvinge / boeck zetapszstalerre 

wo. 
Vande de Wedergeboorte. 
@eghenfammige MWederdoopers die inde 

ſtede der Wever ebooete ch en Weet niet 
Wat wptfaminge oumaátiehept dichten te we⸗ 
ten / dat De kinderen Gods die wedergebracht 
Zijn tot Den ſtaet der ondoſeiheyt niet meer 
et moeten acbepden om Den luftdes vieeſchs 
te hedwinghen / maer dat fp moeten alteenz 
Wijck De lerdin ghe des Beefts balgen/boeck 3, 
TAP: 3. tal. 4. * 

‚Dan de wederopſtandin⸗ 
__— ge €heftt, 

Dat al wat wp ban het krunte / doot / ende begrabinge Chziftighetooven/ onbolmaechtz hept is (onder zijn Beberopfrandinge, Dat Wp driederlen bzuat Baer upt tebbê/te wetẽ / Dat hp ons vechtbeerdigtept berkeegen héeft boo? Godt, eñ bat (pong een pant her tote 
komender Wederopſtandinghe/ dat tp dooz zijn leben nu Wedergebozen Worben tot nieus 
Seas ——— ap.is·.tal.i · Dyteggiage der Hiſto ie ber wedevopftan: Dinge Cheiſti/ boecn ried 5. tal. 8. 

‚Dan De laetſte Wederop⸗ 
ſtandinge. 

Delwijle hope efilijtfaembendt de geloovi⸗ 
gen feex noodig zijn/op dar fpinven loop haer⸗ 
Det roepinghe met en beſwijcken / ſo heeft die 
gen geooten booztganck inden Euangelio gez 
Daen Die tot gheduerige bedenckinge Der falie 
aber Wederopftandinge gewent i8/ boeck 3 
Capezsetal 1e: 

De attijckel ban de laet fre Wederopſtan⸗ 
dinghe / berbaet eenleeve Dit ban grooter 
eerde / ende ſwaer om te berftaen ts : ende 
om Dat de gheloobighe ſouden deſe fwarig⸗ 
Hepbt oberkoinnen / (oo toont de Schaftuere 
tee behjulpfelen, te weten) de ghelijckeniffe 
Cheiſti / ende De almogentgeptBods/boeck 3, 

— Db: i degen de Sadduceen die de Wederopſtan⸗ 
dinge berfaecken / ende teghen de Ebihaften 
pie he rijeke Chriſti in dupfent jacen beflup= 
ten/ boeck 3.capezs.tal., , 
(egen be zg Der ghener die dichten 

vat de zielen niet en ſullen ten laetften daghe 
haere hehamen weder aennemen / met Dez 
welcke fp nu bekleet zijn / maer Dat fp fulten 
ee enige lichamen hebben/boeck 3,cap, 
25stalezabe 
Dan de wijſe ber laetſter wedero ſtandin⸗ 

ge boeck 3. cap.· · y tal.ꝰ. 
„Doede wederopſtandinge / bie een ſonder⸗ 

lijcke gave Gods ig DE godloofen et van Go⸗ 

Kegifter. 
De verworpen gemepn/ boeckz · cap. 25 tales 

Dan de wercken, 
Een bergelijckinge der vepmatevt Godts 

met De gantfche rechtbeerdighent der men⸗ 
(chen boeck 3.Caper>,ral.4.5 

Det gantſche menfcijelic geſlachte wort gez 
Deelt in bier Deelen / ende Daer wort bewefen 
Dat fp alte gheen heyligheyt noch rechtbeer⸗ 
digheyt en heboen: ten eerften in de ghene Die 
met geen kenniffe Godts begaeft En zijn / in 
De welcke / hoe Wel ſommighe groote gaven 
Godts gijefien worden / nochtans mier reyn 
en 1S/boeck 3 „cape: 4etale1.2e3e4essbe 

Dit ſelve Woe betwefen in de ghene Die de 
Sacramenten ontfangen hebben / ende met 
ben naem Ciziftenen zijn : maer Bodt doorz 
hare wercken verſaken Ftem/in de geveynſ⸗ 
de Lppocrijten die de baofpepdt Hes heeten 
met poel bedroch decken / boeck z.cap· 4. tal. 
7.8 
Dat oock de kinderen Godts die waerach⸗ 

tighlyck door fijnen Gheeſt wederghebozen 
zyn / mieten konnen door eenigh rechtveer⸗ 
digheydt haerder wercken boot het dordeel 
Godts ſtaen: want daer en kon gheen goet 
werck in hen ghetoont worden dat niet dooz 
eenige onrepniatept des vlceſchs beſprenoht / 
ende daerom berdoemelyck en zp : Ende al 
waert Datmen konde ſulcke wercken vinden / 
foo is nochtans een ſonde ghenoegh om alle 
ghedachteniſſe Der boorgaender dechtveer⸗ 
digheyt wech te nemen / boeck 3.cap.i 4. tal. ↄ. 
10. lie 

Wederlegginge der uptvluchten der Paz 
piften bande rechtveerdighept Dec wercken / 
ende Hooniemelijck Bes groutvelijcken monz 
ftecs han de baerchen / Die ſu mepnen te doen/ 
boven dat ſy ſchuldigh zijn / boeck 3.cap.14. 
talen 13414215. 

Als men bande wercken ſpreeckt / fo moet⸗ 
men twee fchadelijcke peften upt onſe hevten 
berdzijben / te Weten /Dat wp gheen betrou: 
Wen en ſtellen inde vechtbeerdichepdt Der 
Wercken : ende Dat wp oock Dein Werckert 
gheen eere toe en fchzijven / boeck 3. cAP‚ 14e 
tal, 16, 

Vierderiey oozfaken in onfe falighept Woz: 
Ben gheftelt ende berklaert upt De Schrif⸗ 
tuere / ende Daer Wozdt betwefen Dat order De 
biet oozfaecken De wercken gheen piactfe en 
bebben/baeck 3.cap · 14.tal. 
Hoe het te berſtaen zy / Dat De Heplighen 

hen felben (omtijdts trooſten Doo? De ghez 
dachteniſſe haerder omoofelhepdt ende ghe⸗ 
heeihendt: ende dat de onberdiende recht: 
beerdighepdt in Chriſto daer boor gheen: 
fins berkozten wozt boeck 3 ‚cap. 1 4 tal. 19. 
20e 

Daer de Schziftuerefepdbt / datde goede 
Werckender menfchen Bodt berwecken om 
ben deuchttedoen / daer en Wijftfp niet de 
ee rd meer De orden / boeck 3, Caparge 
tal, 21 

Waerom de Heere inde Schziftueve de 
goede Mercken noemt onfe Wercken / ende 
gergelbinge belooft /boeck 3.cap.1s tal,z. 

Eeghen der Sopbiften ghedichtſel ban De 
Wercken der zeven / door De welcke De men⸗ 
fchen Bode fouden beljagen eer ſy in Chriſto 
gheplant worden / boeck 3etapers. tal.s. ende 

Cape: 7etalege 
Dart het gene dat Godt dien belooft heeft 

Die hem felben in rechtbeerdigheyt oeffenen/ 
en wercken Der geloobigen bergolden wordt 
naer datmen driederlep oogfaecken Daer ban 
moet aenfien/boeck 3. cap‚u7.talss. 

Datmen moer tweederlep aenneminghe 
pes menfches bp Bodt aenmercken upt be 
Srhziftuere: ende hoe Wel delgetſte daer ban 
den goeben wercken des menfthes aenfiet/foa 
komt ſy nochtans oock upt De onberdiende 
barmhertigheyt Gods/boec 3ecaper7.tal.4ss. 

AIS Godt geſeydt wordt dien goet te doen 
die hem lief hebben / ſo en wort Dit niet geftelt 
al& een oorſaecke waerom hp hen goet Doet, 
maer om te bewijſen hoe hp hen goet doet / 
ende hoedanigh fp zijn Door Godts genade) 
boeck 3etap.17stalsó. 

Pptieaainatje ſommigher plaetſen / door be 
welcke inde Schriftuere de goede wercken 
ghenoemt worden Vechtveerdigheydt: ende 
Daer wordt betwefendat ſulcke plaetfer miet 
en zijn teghen de leere der rechtbeerdighma⸗ 
kinge des geloofs / boeck 3 tape: tal 7. 
Dat een ofte fommige goede wercken niet 

ghenoechſaem en zijn om rechtheerdighepdt 
boo? Godt te hebben/ hoewel cen (onde ghe⸗ 
noegbfaem is tot verdoeminghe /ende Dat de 
geontreden hier geen plaetfe en heeft / te Wez 
ten / dat de dinghen die malkanderen teghen 

ende contrarie zijn / onder eenen regel ſraen⸗ 
boeck 4cap· . tal. io. 
Waeromme De Heere fepdt / Dat hp dat 

Den weeken verghelt / Dat hj te boven boor 
Miet Ende onderdicut ghegheben heeft / boeck 
4cap. Betal.3 . 

Ende Dat hy alſoo anfer ſwackheydt te 
hulpe komt, op Dat vop niet en berflauwen 
ral, 4, endetal, 6 7. 
Dat de rechtveerdigheydt dee goedere 

Wercken Die De gheloovighe doen / daer in 
gheleghen is / Dat (p doo? berghebinge Bode 
gengenaem 3ijn/ boeck 3,cape: S.tal., „ 

Dan der Wet; 
Dat de Wet / Zat isde fozme der Weligie 

Die Doo? Moſen verkondight is / niet en was 
ghegheven om ter Bolk Stael daer inte 
behouden / maer omde Hoge der ſaligheydt 
Doo? Chriſtum in hare herten te boeden tot 
Dat hp quame / dat wort daer Dao? beweſen / 
Dat Get verbondt ſoo dickmael bp Godt ver⸗ 
haelt wordt bp Moſen: Item / Doog be cere⸗ 
monien bepde Der ofſerhanden ende Der af⸗ 
waſſchingen: Item Looz Het recht des Prie⸗ 
ſterdoms m her gheſtachte Hebi / ende Dooz 
De Comucklijche weerdighendt in Dabids 
nackomers. Dat oock De Wet ber thien 
Gheboden ghegheven isom de menfchen te 
berepden om Chriſtum te ſoecken / boeck ze 
cap.7etaleteze \ { p 

Ende dat Dit ghefchiebt Dewijte fn ons 
allefms banfonde overwint / ende alle onz 
ſchult beneemt / op Dat (Pans beweghe om 
verghevinghe te begheeren / boeck ze cay,‚ 7 
Eals 2e 4e 

Dat het onmoghelijck is de Wet te onz 
Berljouden / Dat wort upt be Sciziftuere bez 
Wwefen ende verklaert / boeck 2, CAP‚7+ tales 
Dat het gebzupek ende werck Dee Wet 

der zeden / datis / verthien Gheboden dzies 
derley is. Cen eerſten / Dat fp de rechtveer⸗ 
digheydt / Die alleen Bodeaenghenaem is / 
todnende / ons fp als een ſpieghel / waer in 
wp onfe onmacht ende fwacktjept/ ende daer 
unt onfe ongerechitiabepr / eude ten laet ften/ 
upt de beyde onfe berbloeckinghe moghen 
fien / ende Dat hier door met cenighe ondeuz 
ghentheyot der Wet beoefen / maêr de eere 
der goetdadigheydt Godis getoont wordt⸗/ 
dewelcke Dao? Zijn. ghenade ons te hulpe 
komt / dat wp mogten doen dat hn ons ghe⸗ 
biedt / ende doo? zijn barmhertigheydt onfe 
halten ende gebreken wech neemt : Ende 
dar nochtans Dit werck Der Wet niet gant⸗ 
fchelijck af en laet in be berwsogpene/boeck ze 
£ap.7e tal.6.7 .3.9. 

(Cen anderen / dat fr de berworpene bez 
dwinghe dooz vreeſe Der ſtrafſe / opdat fm 
De boofhepdr die ſy altijt in 't herte dragen 
ende tief hebben / niet Dooz ongebonden ſtou⸗ 
tighepdt en bolbzenghen / Stem dat fp oock 
de kinderen Gadts boog de wedergheboozte / 
dan uptwendige dertelhent aftreckt/boeck ze 
capezetale 10e! Le 

(den anderen / Dat de Det den gheloo⸗ 
bighen hoewel fp Dao? Godts vingher in 
hare herten gheſchreven is / hen nochtans 
noch tweefins boo derlck is: Want dooz be 
ghedenchingte dev Wet wozden fp meer. bez 
bevefticht m het verſtant des godlijcken wil⸗ 
leg / ende tof onderdanigheyt verweckt ende 
verſterckt / op dat fr Doo? DE ondeugentbepdt 
pes dleeſchs niet en veraerden / boeck ze cage 
stalerze 13e e 4 

— Want de vervloeckinghe der Metis den 
gtgeloobighen weet genomen. / op Dat (a » 
Daer miet meer. teghen Gen en derheffen Detz 
doemende ende verdervende / boeck ze cap · Ye 
le 14e . 

2 opt ve thien Geboden der Wet leeren Wijn 
bat felhe / Dat wy door het ingheben Des 
Niet Ber natueren alteemtijek een werpuich gez 
fmaeckt hebben. Ten eerſten dat wu Bode 
eerbieviriahe / liefde / ende zei 
zijn : bat hem de vecht eerdighepebebaecht 
ende De omrechtoverdighepde nufhaeglt, 
(Een anderen; dat wy / als onfe leben nae den 
veghel ver Wet onder ſocht boordt / niet weer⸗ 
big en zjn ouder De Greatueren Godts 
praerfe té hebben + ende Dat Wp ant. macht 
uermertkende / niet alteenlijck teach zijn 
om de Wet te Holbzenaben / maer oock 
gheen macht Daer toeen hebben, Veyde 
Defe dinghen maecken ootmoedighendt ende 
berftederinghe ions / waer door end 
teert woar tot De barmhertighept p 
re lien / ende hulpe zijnder. genade te bea 
geeren / boeck ze CAPs3e Lale1s203s ve 
Dewnle Bad een geeftelijck Tetgeker ik 

(dat is/alfo weltot de Haecht 



fazceckt) foo epfche ve Wet niet Allecnlijck 
uptwendighe cerbaerhexdt / maer oock mz 
Wendighe ende geeft rechtheerdigbepdt/ ende 
gantfchelijch Engelſche ſupperhept / boeck z/ 
faps8.ral,6e t 

Het welcke bewefen wordt daagde uptleg⸗ 
gingbe Cheiſti ſeive / daer hy de berkeerde 
ũutiegainghe der Pharizeen waederlendt / Die 
alleciũ̃ck Aick en Weet niet wat untwendie 
ghe onderhoudugije dec Hee / epſchten/ 
tale 7e 

Daer ig altijdt 8 meer in de geboden ende 
Berboden Der Wet / bande Wooden iptdruc⸗ 
Ken daerom moctmen om Die Wel ende vechte 
upt te legghen / acnmercken / welcke De oor⸗ 
fme ende pet crude eens pegelijis ghebodts 
fi / Daer naemoetmen ban het gene Dat daer 
geboden ofte berboden wordt / tor het cons 
tratie atgumenteren / opdat Wp berftaen 
Dat-niet alleentijck-het guade berboden is / 
maer oock dat het goe de geboden Wozt boeck / 
zecapesetal.k,o. - ‚ — 
Waeromme Godt in De gheboden zijne 

der Wet alfao met kozte Woorden gheſpro⸗ 
kenbeeft / beel meer berſtaende Dan hp upts 
druckt / tal. 10. Je 
Pan de Deelinghe Der Wet in twee tafe⸗ 

len/ ende Dat fp ons leert Dat Godt re dienen / 
fo het eerſte fondament (in de ziele) Der vecht 
beefdighepdt/ boeck z,cap.$.tal.: 1 
Pan de deelinghe Der thien aheboden ende 

hoe bele gheboden men moet ſtellen in De 
veerfte ende in De tweede tafel / Int felfde/ tal. 
12. ende tal.sos 

Vptlegginghe Ber gheboden Godts : waer 
bewefen Wwordt dat De Weere inſt begin der 
Wet dziederlep argumenten ghebruyckt om 
haer Majeſteyt te bebeftigen : ten eerften/ 
Dat hp bewrifende Dat hp De epperfte macht) 
recht / ende beerfchapppe ober ous heeft/ ong 
gelyc doorden noot trect tot gehjoorfaembept. 
Ten anderen/ dat Dy ons doo, De foetighepdt 
der belofte der ghenade / treckt ende lockt, 
(Een laetften / dat hy ons Door de ghedach⸗ 
teniffe dec ontfanatjen weldaet tot gtehooz: 
faembepot verboeckt / boeck 2, cap‚8e tal. 13. 
14. 150 

Dat de Wet niet alleenlijck eenighe bez 
ginfelen ber vechtbeerdighept en leert / maer 
pock haer waerachtighe bolepnbingthe de uptz 
druckinghe des beelt Sodts / ende bolkomen 
heplighepdt / De welcke gheheel verbaet wort 
in twee capittelen / te weten / inde liefde Gods 
ende des naeſten / boeck 2.cap.ꝰ.tal.y51. 
De Wet der natuere / boeck 3e Cape 8e tale 

22e _ 7 7 

Van Polieifche Wetten. 
Dat de etten niet en konnẽ fonder Obe⸗ 

righepdt / noch de Overigheydt (onder Wets 
ten sijn, Ceghen de ghene Die mepnen dat 
die burgherlijcke regheringhe niet wel ghe⸗ 
fchiedt en is / ten fp Dar fp door De Politiſche 
Betten Moſis ghefchiede : hier toe wordt 
De Wet Moſis ahedeeltin zeeden / ceremo⸗ 
en ers ess er ne aenmerckins 
ge es eens pegelijcken deels / wordt 
beweſen Dat het. allen Hepdenen zp is Pos 
—————— te maeclien / boeck 4. cap. zo, 

4 15e 4 3 

oo Berre fn gheboeght worden tat Die 
natuerlijcke gevecijtighept/Der Welcker reden 
in De Wet der zeden Moſis befcljzeen is : 
Dat Daesom de ſtrafſen mogen berfchepden 

Regifter. 
zijn na berſtheyden heydt des / andts der eeu⸗ 
We ende andereen circomſtantie / Dit boet be⸗ 
weſen dooz exempelen rale: oe 

Van den wille des menſches. 

Of de Wille allefins berdorven ende ghe⸗ 
fcheut fp / foo Dat Gp niet anders Dan quaet 
Cubare : ofte Dat Lp noch eengh bep zoete 
duncken behoaudt. Haer Die gheineyn (ens 
tentie bau den Philoſophen geñömen / ver— 
klaert woet / te weten / Dar alle duuck door na⸗ 
tuectijtke inghevinghe het goede begheeren: 
ende Daer wordt bewefendatmen Daer uyt 
met en kan De bepljepdr des willes bewiſen / 
boeck / 2eCapezetal.: ós 
Dat de zele nier alleenlijck krancke macht 

maer Dock gheen machten heejt om ban 
ſelfs nae het goede te ſtaene: ende hocwel De 
gantſche menfche onder het ghewelt Dev 
fonde lepdt / foo is boorwaer de Wille ſeer 
nauwe daer ban bevanglen z dit wordt bez 
Wefen Door ghetuyghemiſſen der Schziftuez 
re eude Auauftun/boeck 2. CAP, 2. tal, 27. 
wat Be menſche Doop fijnen batmiet Den 

Witte / maer de gheſontheydt des willes ber: 
tozen heeft / foo Dat hy them felben niet fetfs 
en kan vercieren tot her goede / beel murboe⸗ 
gien 1 matcdat hp van noodts weghe tot 
guact getrocken endeubelept worde (Loewel 
met bedwonghen / mact bo:liens) Dit wordt 
bewefen upr Auguſtino ende Barnardo / ende 
Daer wort met bele Woorden een onderſcheyt 
gezaont tuſſchen noot ende bedwanck / boeck 
zeCAReG stal,: , ’ 

Bewijle de Heere het goede in cnfe ber: 
ten begint ende volmaeckt / dewijte bp in ous 
bet Laillen werckt (Datis/ Den goeden Wille) 
dewyile hy een nicu berte in ons maeckt / tet 
ſteenen herte wech neemt / ende een vleeſchen 
herte gheeft: foo bolcijt daerupt dat De Wils 
le des menſches gautſcheljck berdorven is / 
ende niet goets en heelt; boeck 2. cap· 3· tal. 6. 
Met redenen ende verſcheyden ghetup⸗ 

ghenſſender Scheiſtuere / Wwordt ſeer klaer⸗ 
ick beweſen dat Godt den goeden Wille in 
de zijne werckt / niet alteenlijck Dien ban den 
“beginne aen berepvende ofte bekeerde ( foo 
Dat ha / Daer na upt hem felben pet aoets en 
Doe) maer De wijle het ban Godt alleen comt/ 
Dat De Wille / liefde tot het goede ghe— 
krijgt ende beweecijt wordt om Daer nae te 
ftaen : boven defen Dat De berkiefinghe / bez 
geerte ende neerftigtjepdt niet en befwijce 
ken noch berflacuwen/ maer tot het volbren⸗ 
glen toe booztbaren : ten laetſten / Dat De 
menfche frantbaftelijtk Daer in voort gaet / 

ende tot den epude toe bolhert / boeck 2,cap.3e 
talzete 

Dar het balfch is datmen nu bele eeu⸗ 
Wen lanck gheleert heeft; te weten, Dat Bodt 
alſoo anfen wille voert / Dat het Daer nae in 
onfe berkiefinghe fraet die roeriughe te vol⸗ 
ghen ofte te wederftaen / ende ondere dier⸗ 
gelijcke ſententien / worden door De autori⸗ 
tepbt der Schziftuere ende Auguſtini Wez 
derlepdt / boeck ze cap. ze tale 10. 11e 12e 13e 
i ò 4e 
Dat de tille des menſehes / oock in werckẽ 

Bie ín hen felben noch rechtbeerdigh / noch ons 
gerechtigh en zijn /ende meer tot het lichamee 
Tije dan tot het geeftelijck leben dienẽ miet zp 
en is / maer Dooz Godts fonderlijcke roeringe 
ebagen ef beweeght woꝛt tot goedertieren⸗ 
epdt/ barmhertighepdt / toornighe pot / vzee⸗ 

Eynde des Rigiſters. 

fe / ende undere verſcheyden gheneghenthee 
Den / ſoo wanneer | p wil zijnder voorſeinn 
ghe eenen wech maeckt / Dit wordt bewefen 
unt de Schriftuere / dageyckſche bebinnige 
ee autoritepe Kuguftini , boeck ze cap, 4e 
ale 6e 7e 

Dan den wille Godts, 

Ban den berborghen witte Boots : Item/ 
ban eenen anderen twitledie Ban ons ghe⸗ 
willighe ghehoorſaemheydt eyſcht / borck ze 
Eape-c+fAl, 43. ende boeck 3. Cap. 4. tal · ic. 
Han het Wowater. Soecht boeck 4e cap, 

Icsfal,zoe 

Z. 
Dan de Ziele, 

Dat de ziele of De gheeft bes menſchen niet 
allernlyck eu is eeu blacs / maer een onfterz 
ſelyck Weſen / eude nochtans gheſchapen: Dit 
Wogdr bewefenmer de caufcientie / kenmfje 
Bodts / ende foo bele fchoane gaben Haer mee 
de zele Des menfchen begaeft iS /-Ende oock 
Mer die dinghen Die De ziele door den droom 
Wi bet laven handelt, Item / doa bele ar⸗ 
gumenten upt De Schꝛiftuere genomen/boeck 
L.CdP. 1, Ealeze 

Boven defen Daer mede vat de menſche 
na het beelt Godts gheſchapenis / cal.3. 

Legtien de ghene Die De natuere voorwen⸗ 
Dende De booefteninghe / ende regheringhe 
Gods berfaken / Die Haer in foa borderiijcke 
ende bp nae ontallcke machten Der zielen 
vertoont/boeck 1. CAPsystale4ss. 
Wederleggnghe der dwalinge der Man⸗ 

cheen einde Serbeti / Die ſeoghen dar De ziele 
haecen oo2fpronck heeft upt De fubstantie 
Godee : Item der dwalinghe Ofiandzi/ die 
het beetdr Godts in De Zele niet en bekene 
fonder weſeutljcke rechtveerdigheydt / boeck 
Heer 5 stal.se 

Onder de Philoſophen en heeft by naeniez 
mandt feeckerlijck bande onfterffelijckhepde 
Bet Ziele ghefpzoocken / maer fp heetten De 
machten der ziele aen het tegtjenwoordiahe 
leben : Daerde 9. Schrifture haer alfoo de 
opperfte plaetfe inde regheeringhe deſes lez 
beng toefchzijft / dat fpfe oock Daer do vz bees 
weckt om Godt te dienen. Item / ban bele 
zielen ende berfchepdeu deelinghe dee mach⸗ 
ten seh ziele na de Philoſophen / boeck 1. cap. 
15.tal· o. 

Een ander deelinghe die met de Chriſte⸗ 
ljcke leere beter overten komt : te weten / 
Dat fp ghedeelt worden in verſtant ende wila 
le / ende ban Defer beyder werck ende macht 
in De cevfte conditie deg menfcheg / nt felfe 
De/tal,7,8, NJ 
Dat noch in de feplen ende ghebzeecken der 

ziele oberblijffelendegzaets der Heligie zijn 
boeck 1.cap.1sstal,6, 

Dan De dwalinghe der ghener Die mepnen 
Dat de gantſche menfche in de doodt vergaet 
ende Dat ten epndede zielen fullen met de 
— weder ouſtaen / boeck 3. cap, 255 
tal 6, 

Pan Ben ſtaet der zielen / ban Der doat aen 
tot den laetſten dach / Int (elfde, 
Vyt Barnacdoeen befchzijbinghe der els 

tendigheden der gheidovigher Ziele in haer 
felben aengemerskt : ende daerentegen harer 
ſekerder roeminghe in Chriſto / boeck 3. cape 
ze kle 25e 
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AVGVSTIIN MARLORAET, 
Wenfcht den Chriftenen ende de neer. 

ftige Lefers defes , faligheyt van den Heere. 

Lle de gene die defe twee navolgende Tafelen „ende fon- 
derlinge de tweedelefen ſullen, die ſullen hen moghen verwonderen wat my in 
den fin gekomen is te vergaderen alle de paffagien van der Schrift, die in de felf- 

A} de gealligeert ‚ ende voor den meeften deel uyt geleyt zijn , ende dat naer datter fo 
gl vele drucken uyt ghegaen zijn : daer dat dit (loo verre alft eenich profijt in hadde 

moghen brengen) behoorde vroegher ghedaen geweeftte hebben : fpecialijck 
over die Taren „ als den Autheur foo feer ghearbeyt heeft ovar defen boeck, dat boven veel profite- 
lijcke additien die hy in hout , is oock voort ghecomen de tſatnen ftellinghe van de {elfde additien, 
ende voleynt mer de gheralen: Soo dat hy de gheheele fomma der Chriftelijcker Religie begrepen 

heeft in vier boecken , de welcke onderfcheyden zijn in capittelen, ende de felfde in diverfche be- 
deelinge.Nochtans en loochene ick niersdat het profitelijckfte foude gheweeft hebben , hadder doe 
yemant getrouwelijck ghearbeyt om te vergaderen defe paflagien : het welcke ick felve voor ghe- 
nomen hadde tedoen > volghende de begeerte van den Drucker. Maer doen ick van mijn ampts 
wege elders beroepen was , ofte als nu het werck ghe-eynt wert ‚ ende anderfinsals voortijdtsghe- 
corrigeert ende gheordineert , {oo hebbe ick ghedwonghen gheweeft defe faken nacr te laten, ofte 
immersop tefchorfen. Want findert dat defen Boeck is uyt gegaen, foo wel in Latijn als in Fran- 
coys» ende over al wort geftelt ter vente ‚ om datick {ach dat daer niemant en was dic neerſtigheyt 
dede in het vergaderen van de paſſagien der Schrift, tot het gebruyck van een groote Tafelsendedat - 
ick verftondt wat een profijt dat daer af komen foude voor een yeghelijck ; {oo en hebbeick my 
niet konnen onthouden van alle mijn forghe daer inne te beftellen na mijn vermogen ; ende naede 
meeyte die my de ftorm van defe beroerlijcke tijdt toeliet. Maer op dar alle faken te feeckerder 
ende correêter voort komen fouden, (oo en hebbe ick ry niet willen betrouwen opde getalendie 
daer van den Drucker waren aen de margine geftelt , ende voortijdts gedruckt : want alsick die al 
hadde overfien ende geconfereert, foo bevontick datter vele valfch waren, noch meer achter ghela- 
ten, ende cenige en waren nict geftelt in hare plaetſen, ghelijck dar de Correêteurs lichtelijk ges 
beuren kan , te nemen het een voor het ander , die niet hervaren en zijn inde heylighe Schriftueres 
Als ick die al ghebetert hadde, {o vele als my mogelijck was , ende toe ghevoeght de ghene diemen 
naer ghelaten hadde, foo hebbe ick vergadert ‚ ende daer naer in ordene gheftelt de pallagien van de 
Heylige Schri fruere, volgende het Oude ende Nieuwe Teftament. Ende ift dat daer eenige naer 
gelaten zijn , her ſy door het vergeten, ofte anderfins (want het qualijck gebeuren kansdacr en gaet 
een hauwe verloren in eenen grooten Ooghft) foude wel hopen , dat daer feer weynighe ghevonden 
fullen worden , ende oock dar de Tafel diemen naer defe drucken fal, weynigh gheaugmenteert fal 
wefen : Nochtans bidde ick, ende vermane defe Lefers » iſt dat ſy wat bevinden, dat zijt den Druc- 
ker aen gheven ‚ op dat de faken daghelijcks volmaeckter moghen werden. Dat moetmen oock 
weten dat de veerfkens die in ’t langhe gheftelt zijn in de Tafel, en zijn in de Inftitutie niet geheel 
gealligeert , maet noch veel min ghe-exponeert ofte verklaert ‚ maer alleenlijck een deel , het welck 
wy nochtans nier te vergheefs ghedaen en hebben. Want het gebeurt fomtijdts dat in diverfche 
plaetſen van de Inftitutie » ghealligerdt worden diverfche paffagien die ghenomen zijn van eenighe 
deelen des veers. Ende om datmen (oude moeten hebben gebruycken repititien in het teeckenen 
van de plaetſen, ende van de ghetalen ‚ de welcke den Lefer verdriet hadde mogen in brengen, foo 
hebbe ick liever ghehadt het veers gheheel te ftellen ende achtervolghen , dan her {elfde te deelen in 
veel partyen, ende te ghebruyeken onnoodelijcke repititien. Soo vele de nutbaerheyt belanghe . 
die den Lefer verkrijghen mach uyt defe mijnen arbeydt, boven het ghene dat my de experientie 
gheleerr heeft door der ghelijcke Tafelen die ick ghemaeckt hebbe tot mijn ftudie ende exercitie 
op de voorfeyde Inſtĩtutien hier voortijdts ghedruckt : Ick mach ten minften verfekeren de gene 
die noch niet wel hervaren en zijn om te handelen de heylighe Schrift ‚ ende die goet herre heb- 
ben om hen lieden felven te imployeren tot den dienft der Kercken „ ende oock de ghene die da- 
gelijeks daer toe arbeyden: het (al gebeuren dat ſy hier vinden fullen groote openinge om wel ſeec- 
kerlijck ende gheluckighlijck de Schriftuere uyt te legghen » {oo wel van de Propheren, als van de 
Apoftelen ; ende de paffagien hier gealligeert, ende andere diergelijcke, te accommoderen tot haer 
lieders wacrachtige meyninge, welck is de ftichtinge der Kercke. Al iſt dat wy Commentatien ge= 
noegh hebben die ons verklaren den vollen (in van de heylige Schriftgere die wy lefen, nochtans d 
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Den Brief tot den Lefer. 
de (elfde ghefchreven hebben , ende in de felfde geluckighlijck gearbeyt hebben hebben te vrederì 
geweeft met de bloore ende puere verklaringe van den Text. Daeromme, degene diealleene ghe- 
bruycken de hulpe vande Commentarien , en fullen niet lichtelijck konnen verftaen , tot wat ghe- 
meyne plaetſe dar het argument t ghene dat ghchandelt wordt , gherefereert moet worden : ten 

{y dat fy wel ervaren zijn inde hooft-punêten der Religie. Maer die defe Tafel begheert teghe- 

bruycken » naer dat hy de pallagie ghevonden falhebben die de felve uyt leyt » fal fien, hoe ende tot 

war meyninghe die te verttaen is, het fy tor verfekeringe vande waerachtigeleere ‚ ofte tot weder 
tegginghe van de wederpartijen , ofte tot vereeninghe van de paflagien die teghens malcandereri 
fchijnen te ftrijden. Het welcke tor groot ghebruyck {al wefen, niet alleene tot verrijckinghe van 

eenighe materie » maer oock tot voldeeninghe van de gheene die begeeren gefterét te welen in de 

principale punéten der Chriftelijeker Religie. Her is wel kennelijck hoe cour ede flau dat haer 
lieder redene is, die niet anders voort en brenghen,dan datſe in de Commentarien ghelefen hebben, 
na dat haerlieder Autheurs, diede felfde ghemaect hebben (ick verftae de gheleertfte ende excel- 
lentſte) expretfelijdk ghearbeyt hebben cot corticheyt , op dat de Lefers ghebruycken fouden ghe- 
meyne plactfen » om die breeder te verclaren die fy cortelijck vinden uyt gheleyt in de Commen- 
tarien, Voort na dat wy dagelijcks in de hant niet en hebben tghene dat de Autheuren gefchreven 
hebben op den Bybel : ende oock dat daer noch veel boecken zijn op de welcke men gheen Com- 
mentarien en vindrsnamelijck van hem die Autheur is van defen boeck : So (al defe Tafel de Lefers 
feer behulpich wefen,door datfe duyttere ende (ware paſſagien verclaren al: Ofte fy ſullen mogen 
vinden een fubijte verclaringhe , ofte ten min{ten eenighe toeganck tor onderfoeckinghe van den 
waerachtigen fin. Soo vele als belangt de overftellinge,ick hope dat de Lefers niet vfeemt fal fchij- 

nen te welen,dat ick meer naer ghevolcht hebbe de woorden van den Bybel, dan al foo die Toannes 
Calvinus gheroert heeft in defe Inſtitutie. Want gelijck hy {eer geleert is,ende een man die vele ge= 
lefen heeft, lo zijn wercken wel betuygen , en heeft altijdts geen boecken van expofitien voor hem 
als hy fchrijft,ende dat om dat hy de {chriftuere vaft heeft : Want her niet noodich is dat hy alle het 
gene dat hy uyt her Oude ende Nieuwe Teftament verhaelt, mer fo vele woorden befchrijve : het is 
genoech dat den{in ſo getrouwclijck ghehouden worde ‚ ende de eyghenfchap van de vocabulen ſo 
neerftelijck in ghevolcht worde , dat hy lichtelijck de lafteringhe van een yeghelijck {chuwe : uyt 
geweert vande fulcke „ die gheerne begrijpen fulcks als fy {elve niet den minften deele niet na vol 
ghen en connen. Daerom ick geperfwadeert zijnde dat het den Autheur niet ondanckbaer wefen en 
foude, noch dat het oock den Lefers niet vreemde en foude fchijnen te welén , dat de paſſagien ges 
nomen fouden worden, gelijck fy ftaen in de laetfte tran{latie van den Bybel,foo vele her Oude Te-, 
ftamen: aen gaet uyt den Hebreeufche,ende fo vele het Nieuwe belangt uyt den Griecfche: En heb- 
be ooc gheen {waricheyt ghemaect de paffagien van de heylighe Schriftuere anderſins te ftellen (foo 
veel de woorden belanght) dan {omen die vint in de Inftitutie: So-dar tgene dat fomtijts gealligeert 
is in de derde perfoone, fal in de Tafel gheftelt worden in de tweede, J oock anders:altũjts ſonder 
cenighe veranderinghe van den fin,gelijck dar een yeghelijck ſal mogen jugeren ift dat hy alle faken 
neerftichlijck overleyt, fonder eenich quaet vonnille,ende begrijpende opinie „de welcke diekwils 
maect datde lichte ende curieuſe geeften , al ift dat ſy veel lefen , luttel profiteren in haer lieder ar- 
beyt. Soo veel als de namen ende de gheralen van deboecken ende capittelen des Ouden Terta= 
mentsaengact ‚ foo en hebben wy niet na ghevolcht de ghemeyne overftellinghe , maer de ghene 
die na den Hebreeufchen text overgeftel: is. Dat is de oorſake dar wy hebben willen den Lefer waers 
fchuwen,op datmen nieten neme den eerſten boeck der Coningen; voor den eerften Samuelis, en- 
dedentweeden der Coningen,voor den tweeden van den voorfeyden Prophete : gelijck die dick - 
mael ghedaen hebben,die tot noch toe her gheral op de margine gheftelt hebben van âle de Inſtitu- 
tien die ghedruêt hebben gheweeft rot defer tijt roe, {oo dat fy meer aengelsanghen hebben de groote 
Concordantien van den Bybelsdie ghemaect hebben ghemeeft op de ghemeyne overftellinghe,na de. 
welcke fommighe boecken des Ouden Teſtamants zijn anderfins ghenaemt » ende de Pfalmen an- 
derfins bedeelt dan nade Hebreeufche tranflarie, gelijck een yegelijck mach bekennen, Ténlact- 
ften, na dat het foo isdat onsin defen boeck alle hooft-ftucken van de Chriftclijcke Religie wijt 
ende rrouwelijck uyrgeleyt worden , ende dat wy door defe middel gemackclijck mogen wederleg- 
gen de valſche opinien van onfe wederpartyesalle de gene die hen begeven willen tor de lefinge de- 
fes,‚om daer inne te profiteren mer leerfaemheyt ende rechte affecte, daer en is geen twijfclaen,hy en 
fal overvloedelijck profiterensende andere oock mogen bate doen:wiens con{cientien hy {oo fterc- 
ken (al, dar de (elfde door geen faken en (ullen connen befmer warden, wefende verfekert dat haer-" 
lieder gheloove (teunt op her fondament der A poftelen, ende der Propheten , welcke hebben ghe- 
fproken ende gefchreven, begaeft zijndedoor den geeft Gods, de welcke gebier datmen zijn woort 
(tghene dar hy voor lief ende coftelijck hout) hooreslefe,handele, ende onfanghesin alle vreefe en- 
de reverentie fonder yer daer af ofte toe te doen van den onfen , op datwy ten rechten nier berifpt 
en worden van ydelheyt. Daeromme laet ons defe woorden Godts leſen/die foo profijtclijck ende 
nootfaeckelijek zija, mer alle eenvoudicheyt ende vreefe Godts, ende daghelijcks voortvaren inde 
gratie ende kennifeChrifti,die alleene Salichmaker is hooft ende Do@toor der Kercke, den welc- 
ken fy glorie nu ende inder eewicheyr.Amen, s vi 

7 — De/en eenſten in Mey · 1378. 
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Regilter der onderwijlinge der Chri 
ſtelijcker Religie Joannes Calbini. 

Det eerie ghetal wijk aen den Boeck: Det tweede de Capittelen: Loet derde 
De fectien ofte talien ban elck Capittel, 

A. 

Braam vader der gheloovighen 
boeckz . cap· ostal. 1e 
Abrzaham Wert alltene door het ghe⸗ 

loove gerecht beerdicht. 34113 4 
Aratiũs Biſſchop Lan Amida.4. 4.8. 
Achad / ende zijn leetſchap..3. 25. ende 34 20 · 

15e 

Acoluthen / ende haer lieder offitie.4+419+ ENDE 
de! Gee 

Adam de etſte / ſiet Chriſtus rde 
Adam ghehaiten Dooz Gods pzosidentie, 3. 

23e 

dam hoe hp gehaelen út, 241.4. 
Adams bal. k 2e 14 

Adminuſtratie bande Sacramenten / is een 
deel van De kerckelycke dienſt · 41320 · 

Kenbedmghenis men Bon alleene ſchuldich 
zeïelbe 

Yemen ende de ſorge Diemen ober Heu lieden 
Dzagen moet mi TE kercke · 3 

Menrsepinge comt vpt den gheloobe. 320 
zie 

Nenraepinge diemen Godt ſchuldich is alleez 
nee 284164 

A flaten zijn ghelapt tot de ſatiſfacien. 3es ere 
Aflaten ende haren oo ſpronck· 3e eis 
Afgoderie wort verdoemt · .aa .i ende 205 

16e! 7e 

Afgoderie ende aten oorfpeonckerese1 Lende 
IelraBe 

Allegorien bie onpzofijtelijck zijn moetmen 
naer laten, J Ze 48ende . 3 4.4. 

Ambꝛoſus ende zijn grootmoedichepdt 4. 
12.7. 

Anathema /wat het betceckent, 
Anfelmus : 242,40 
Anechziſtus ende zijn ſtoel inde kercke geze 

12e ì Î 

Antropomoꝛphiten. 40174234254 
Apoltinaems was een marachticg heretijk· 

Zelteli Ze 

Apoſtelen ende haer lieder mepninghe in haet 
ieder ſchriften. 420124 

Den Apoſtolen onderſcheyt ende haer lieder 
fuceefjeurs. 4 8,94 

Aſtoſtoien heben begaeft gheweeſt met de 
goddelijeke geeft/ende geſproken ende ghe⸗ 
ſchreben. 489 

Apoſtolen hoe worden fp meer gheachtet dan 
Joannes den Dooper. 2.945 

Apoſtolen —X zyn die epgentljck. 4.3 . 4.5. 
Archidisconnen / ende haer lieder oorſpz onuck 

inde ercke. 40345 
Aꝛ ſtocratia / datis / dart de befte ende De 

voornaemſte regeeren / is in ghefte!t ban 
Godt xuſſchen de Iſraeliten. 440.8 

Ariſtotels Philoſophie. .. ende ters. 7e 
ENDE 243034 df 

Arrius Ben heretijck Woet verſteken. 1,13, 
4el O4 

Articulen des aheloofs / Soeckt Simbolum 
Der Apoftelen. 

Autoꝛitent Ber Coucilien. 4 3e 104 11.ende.ſ 
Oel 14+ 

Lutozitégtendér Concilien. 4 Be 10. 11, ende 
Jel Ts 

Autoritert van de Aoomſche Rercke· 4. 6. 

enge Des Heeren hoe die in gheſtelt 
134017414204 

Wbontmael Des Heeren in twee faken ghe⸗ 
legaten, 441 74112144 
— bes Heeren in ghebzupck / 3.25 

Abont ael Des Heeren wijlent den kinde⸗ 
ren ghegheden / 41330. 
—— Des Heeren bevleckt in hetPauſ⸗ 

On Î 18e: 

Oude Teſtament ende ieuwe wáetin vat 

412410. 

fp ghelijek zijne ; 2elOele 
het Dude (Eefkament ig doo Chꝛiſto ghe⸗ 
confirmeert. 2.14 

B. 

te ſamen. 3414 .4 . 
Baſil us I.I4.220. ende. i. 10050 

Belachelijke openbaringhe Lan verdzaep⸗ 
ende meñſchen. Hegels 
Bediennghe des woozrts is noodich in de 

vergaderinge. 4. 145. ende. 4. 
3423. ende · 4411. 

Begravinahe: Doest Sepultuere. 
Beelden zjn gheoorlooſt / ende ongheooz⸗ 

looft. ’ Eel lele 

Bekeeringhe Die men bebinden / can in De 
atramenten. k 4il7elgelse 

Belijdmghe der fonden ig nootfakelijck, 3e 3e 
17é . 

BelBinghe der fonden is menigherlen / 3e 
29e 

Belofte ban Jephthe. 4.13.3 * 
Belofte der ſupperheyt.· 4.13. 18. 
Belofte Godts is voor niet ghegheben / ende 

18 het fondament des geloofs 32. 29. 
Belo ſten Godts zijn alleen crachtich in de 

upt vercoren. 33244174 
Belofte Godts ende haer ghebrupck. 245. 

104 

Belofte Gods zijn al ghefloten in Chꝛiſto / 
340432 

Beloften ende haer ghebruyck teghen de ghe⸗ 
toouigtje enbe ongtjeloobighe. ZeselOs 

Beloften Des Wers ende des Ebangheli⸗ 
jums / Goe Sp accoꝛderen tufjchen malcanz 

B Armhertichent ende Waethept hanghen 

Beren k Je Jelle 

WBelaften ende haer beteeckeniſſe. 4e13e1e 
Belofte der charuate. 44194264 

Belofte der gheloobigen / ſtellen Lier faken/ 
voort. Aen, 401344 

Belofte Der Moniken ig berbaaente 4. 13e 3e 
17+ 

Beloften Die verwaent zijn / machien ende 
moetmen breken. AVC 41340. 

Benedictie Gods heeft een groote cracht 
37.9. DN 

Wenefitien Wien datſe ghegheben zijn in het 
Pauſdom. 445 «Ge 

Berengarius. del 7erze 
Beriſpinghe vooz De overtreders Des Wets 

Zejelle 

Beroepinghe dee gheloovighen ende De mey⸗ 
ninghe. 306,2, ende. 3. 25.1. 

Beroepinghe der Heydenen. zellelel2e 
Beroepinghe der Paftozen 18 gheleghen in 

vier ſaken. 243 .11 
Beroepinghe is tweederley. 3.24. 8. 
Beroepinghe Lan een Pegtelijck moet aen⸗ 

mevcktwefele ) 310060 
Befmdeniffe Waer in verſchilt fp in den 
„ Doop. Belde 21.ende· 41643 

Beſweerders in het Pauſſom. 4419. 24. 
Betrouwen der gheldovighen. 324.7. 

ig men Godi alleene ſhuldich / 
4A416.4 

Biſſchoppen beteeckenen fommtijdts onders 
unghen / herders / ofte Dienaers. 44348* 

ifreboppen welcke men verkieſen moet/ 
4ezelze 

agóetoen zijn te berwachten. 4454180 
2Broot is ven lichame nõodelijck. 3.20.44 
Braot neemt aen De mame ban het iichaem 
Chꝛiſti. 417420. 

C. 

Aligula Was een ſtoute verachter des 
Godhepts. * 13 

Calunmnie wort verdoemt · ¶ 2· 47⸗ 
Canomken weick zijn Die it het Pauſdom 

465410, ö 

&apelanen inde Papifte kercke / 47+ 10. 
Wied boe fp verheben zijn in de Kere⸗ 

e/ 4471300 
Caſſius rechterſtoel / 4.23. 70. 
Cat harius: 41413. 
Catholjcke Lercke / 4.1.2. 
dato, 3.10.4. 
pr me int be kercke / 40194130 
Gelefttinfche Mecetijchen worden ter neder 
gelept/ Zeks5 ende · 3423. . 

Ceremonien die vau Cheiſto gheſepareerde 
u / die zijn onpzofijteljch/ 443 
win zijn gheweert doorde toecoms 

basf hie 1725 
en tomt boozt upt den abeaabes 

2241 

Chiliaſten/ ende haer lieder beuſelen Gan he 
Bijckelhafti. é ee 

Chaftelijcke bzpbept ie gheeftelijchs 3e 19,90 
—— — bephepdt ig in drie fakén gheles 

* lele 

Chꝛiſtenen gheloobighen ghenoemt. 55e 
Cheiſtenen met ver name/ 36.4. 
Cheti lichame nuten ofte eten/ / 4017460 
Cheiſtus communiceert altemete zijn nas 
me De iercke 4el7a22ó 
Gh lere ig De fiele ban be vergaderin⸗ 

Chaftug is bet baoft Ber Enghelen.3. 22,10 
Shafts doodt Heef een groote — ze 

et 

Chꝛiſt i vleeſch eten/ 441746. 
Cheiſtus lichame heeft een epnde ghenomen 

4el7e Oe 

Chꝛeiſtus lichame is een tempel ghenvemt 
Zelgede 

Chꝛiſtus lichame hoe worden in den Abont⸗ 
mael qheg zeten. 

Chꝛiſtuẽ veoeder alter gheloobigen / 212,20 
Cheiſtus alleene fondament der Kercken / 

3.153. 
Chziffus op dat wp med ate ur weſen ſoude / 
moeſte arnnemenmenſchelick vleeſch / 2, 1 zo 

lede 

Chꝛiſtus bonnaecke beelde Gods / 1.15. 40 
Chaftus vechter ban soe gheheele Werelt, 

Zelsl7e 

Cheiſtus fubftaatie ban de Sacramenten, 
Telde! GeCHDE 4017. 11. 

Cheiftus alleene middelaer tuſſchen Gode 
endede menſchen / 1. 14e t2+ENDE, ze 642030 
Eide ze 12e 1e IDE 2e 16e 16.ennde 17.41440 
ENDE 3e 0. 17. ende. 4. 20250 
Chꝛiſtus epghen teghen ſtellinghe ban ders 
Doop 4415464 g 

Chaftus Get bꝛoot Des levens⸗ 447.8. 
Chꝛiſti Prophete/ Coninck ende Peie⸗ 

er / 2elsele 
Chꝛiſtus warachtighe ſpieghel onfer ver⸗ 
kiefinabe 5 324.5 · 

Cheiſtus Pꝛieſter. 2e 12e qe ENDE 2. 15.6. ENDE 
4: 18e 2eENDE 401002 3 

Chꝛiſtus alleene Salichmaker ban alle upts 
bercozen/ É 3249⸗ 

Cheiſtus Sone der ghevechtihhept 2e 10. 
2OGPNDE z.25. 1. ende 308474 

Chriſtus voleyndinghe des Mets ze 7. ze 
Chꝛiſtus ontrent den dertich jaren gedoopt 

4216. 29. 
Giaittue veel tribulatien onder danich. zo 

ele 

Cheiſtus in Get Ebanghelie gheopenbaert / 
Zeelse N 

Chꝛiſtus ſonder eenighe ſonde / 2434⸗ 
ende 2.16254 

Chꝛiſtus heeft ons bercreghen De gratie 
bans ende het eeuwighe leben. 2e17ele 

Ehgiftug eeuwich Bodt / 2.13.7 ende. 2. 
14.24 —J 

Crits God ende menthe. Zelete 
Ehartus heeft twee natueren · 244.414 
— acrommeis yn Jeſus ghenaemt 

Zelbele 

Chritus een ander Adam· Le 15e 4e ende. 2⸗ 
12474 4— 

Chꝛriſt us ig een Advocaet· 3.20.17 
— iseen Engel ghenoemt. 1e3e 

ents ig deme autheur ban miraculen / 
4343«* —— 

chnue moet gheſocht worden in den He⸗ 

_mel/ 4174290 
Ohziftug heeft aen ghenomen Get warach· 

tich wefen onfeg ieefchs, zel3ele 

Eijriftus fit ter rechter handt van Godt zyn 
Vader. wr HE 43e 

Chuſtus alleene ig ghenoech boog alfe ghe⸗ 
oobighetn zel6 019 

Chꝛeiſtus 



Chziftug fal comen tertoosdeele «226174 
Shanks verciert met — — 

vleeſch. 7.9. 
Chꝛiſtus heeft Ong door zijn doot betteaen 

aengeb2ätht, 2416.5. 
Chziftusis ter hellen gedaelt. 2. 16. 99e 
Ghziftus heeft veertich daghen ghebaftende 
wacrammee 4el 2420, 

Epzifrus Geeft aengenomen onfer cranchez 
Den/ geweert de onde. 2el6elze 

heer begaeft met volmaecte q herechtir⸗ 
bep. 3414.4126 

chik verdienſte. Zelle 
iſti micaculen. 1.13313. 

—— heeft gheweert onſe ſonden dooz 
zijn onbedientie, 2416.5 

Chãiſtus offitie.ꝛ. s.2. ende.2. y.2.ende 2.412* 
GeENDE 301 2074 

Chꝛiſtus met onepndelijcke cracht begaeft 
Zel Se SeCHDE 2016016 

Cheiſtus Ancke ig eewich, 
Ende 3ezs ese 

Chꝛiſtus Ancke ie geeſtelick. 2. 15 .3. ende 4 
Se 17. ende · 4e 174 8 ende. 4. 20. 1. 12.13 . 

Cheiſtus is bander doot berreſen· 2. 16. 13 . 
Chꝛiſtus oberwinner van den Satan: · i q. 

1e 
Spijusis Nuthuerdeslebens, 2.417.41. 
Cheiſtus het hooft bande Rercke. 46.9. 
Chaſtus het hooft ban meufchen ende van 

nigélen ZelzelONDE 3.2241. 
BGP alleene bet voedtſel ban onfe (rez 

den. 417.1 

Chꝛiſtus alleene Doctor ende Meeſter ban 
Ver Kercke 4.3·3 · ende 4.8.78. 

Chꝛiſtus de fone Davis, 2413430 
— is eyghentlyck de ſone Godts, zele 

2. 1543 · 

Cius het epnde bes werelts 126.2. 
ende 2426.4. ENDE 247420 

Clap Der Giptenavenbelachelijck. 1.8.4. 
Glerchen welcke ware die — 444.9. 
Clercken bryhent. 4. 11215 
Concilien tegen malcanderen ſtrydende. 4e 
9e 

Eoncupifcentie wort verdoemt / 24849. 
Concupiſcentie is cen ſonde voer God. 33e 
42.13 

——— in de ghene die berbozen zijn 
3e lOe « 

* — ofte bozminghen ber Papiſten. 

— moetmen ghehoorſaem weſen. 4, 
2 048 «ende Ge2043 Ze 

Sonfiemasie hae die bebupdt wordt. 3. 19.15 
ENDE 410.3. 

Conſtautus. 4.114124 
Coſiautinus gabe. 411412. 

Continentie wat het beteeckent. 413417. 
— — is een ſonderliughe gave Godts 

4 

Goznclius Centurio waerom is Ip godoopt 
4q. 15415. 

@omelius was herboren eer bp hetdEuangez 
‚tum ghehoordt „vande ban Petro. 3, 24e 

Eonielijghetoobe, —D 323 2 
Crotes Thebanus ·· —— 
Exurs Chꝛiſti cen tramphante tagen. 

2416.6. 

Cruns / Soeckt trebulatie 3 
Erupneder clercken. F ——— 
— westen 4.19. 26. 

Menthc ke aram Stet Eoninc: 
rijcke ofte Coningen. 
Curieuſheydt moetmer N Ligur vende 
2 Held Lia 07eBe1óet deren jede EDE zele lo,efi 
2212.45 ende 2. 16.182ende ze17e ende — 
ende z. 2u. —— 
J— © Let * 

rr een fi iguece enne beent charts 
20. 25 

Panchfeggmabe ie ben gbeoobiggen 
Eijk. _3/z20fzgl 

Hieechetijche bifcipute, 4.1322 

eis, 

iſſenem inde Lercke, dd 
B zijn tweederlep. 44349 
8 ude bergaderinge ende paer lios 

Daken in * 
* de e 

Biesen k 248 45. 

——— 248.4 6* 

Sn nnee 

Okun ban be erelfje Hierachter 1 Le 
D ine derlieiche. ge ENEN 

Regifter. 
hd N 

Diſcipline der Hercke moet verſoedt worden 
Gelede 

Difcipline ban Die ban Hatedemonien fee 
4e13e8, 

et tuffchen Petrum ende Simo: 
nem Den tooveraers. 

Diffunulatie ban ſommighe wordt beeke 
49.13 . 

Diere manierie ban leeringhe in De erc⸗ 
ke naer Den eyſch Des tijts. 4.8.5.6.7. 
2 zjunootlijck in De Rercke· 4.3. 4. 
Doodinghe des vleeſch. 2416.5. 
Donaciſten zijn ſeer hãart. 4. 124124 
—— woden Wederlept,4e 1. 13. ende 

ie 

16 nl Boop ende haer beteechkeniffe, 4.15.1. 
Doop ban Cigiftoingeftelt. 40164176274 
15.14. Doop met Ceremonien, _4er5e19 
Doop in De plaerfe ban Die Befnijdinghe, 
41442.1. ende. ge 15 016460 
Doop hoe verſchilt fin bande Befnijdingte, 
5414.21. ende. q. 26.3. 

Doop hoe is noodelijck. 416.26. 
Doop en is niet te meerder te ac Bten om des 

Dienaers Lille. 4.15 .416. 
Doop bꝛenght met dꝛie ſaken tot het Chri⸗ 

ſteljcke Sheloobe. 4174. 
Doop ban Jodannes eñ dec Apoſtelen iS een · 

24225 

Doop en is niet te bernieuwen in het Pauſ⸗ 
Dom in hen tieden die eens gedoopt hebben 
gheweeſt. 45.416. 

Doop ofte ſy bedient mach weſen banen 
Prbaet menfche, ij «20e 
Bootflaen berboden. 8.39 
Deievuldicheydt der perfooneu is mo) 

Le3eleleze3ede 

Dꝛoefheydtis tweederlep. 3,3.7.ende ride 
Bwalinghe zjn dickmael metden gheloobe 

bermenat. 342431 
®Wwalinge der wederdooperen 2.2. 8.26. enDE 

ZelOele7 TL anho Erne AO 
1240NDE gel el EINDE 4020424 

den Duyvei ig een wefentlijck geeft. 1.1 ADEM 
Den Dupbel m Wat maneren bp boos 
3e : 

E 
Eriefafticus is een fchzijber han twijfel 

E achtige autozitept, 
Genen Godt, Lelo434 Ende 23434160 

Eerbaerheudt moet inde espert 

' Ser Diermen de ouders ſch hindich is. vaN 

Eek is driederlen. 2084364 
ie beeft Dibecfche beteeckeninghe «23, 

rte ghebozenfchap wordt altemets ban 
God berſmaet. 3.2245. 

Eedt iseen ſpetie ban Sodincke ————— 
240423e 

me Die privaet is / oft ſy toegelaten is of 
248427 

— Der Liercke. 215034 
Eewich leben Waerom dat het Toon wert gez 

naemt, 1Bezede 
bet Ceutwich leen is den doel daer Olen merz 

(chen naetfchieten. ) zeoel le 
Epgenfchap ban bege, natueren Chꝛiſti / 

Zegels 
Elie vaſten. 44124200 
het Epnde bunder moet aengemeccht 
Wweſen. J „849 
Epnbe ban onfe wedergeboone. * 9 
het Epideban elck gebodt, 248.35 36. der 
Engelen offities1erasóvrzende 3200234 
selen Waerom dat fa fooghenoemt zi 

e 1414 

Enghelen waeromme worden fe ———— 
ten genaemt. 1244 

Engelen worden altemets Goden ober 
Tel4eje 

Eogelen waeromme worden fp Crachten ge 
emt, 1445 

Enghelenen moetmen hiep senbidderis. «tige 

Ersen geese ent de falichepde Der 

Eng bam Godt geſch happen. 1 — 1 «4e 
— geſchapen nae en gelijckeniff 

Engeiispn Sheeſten ban weſentlcke nae⸗ 
.4.9. 

— hebben diberſche namen. 1. 14.9. 
Epicurien wat fn geboelen van de Godhepde 

LeZe2e 
Gpicurien jinee altijts bele. 1.16. 160.4. 
— 4.9.9. ende 4.21.454 

EA 

Zejeldan 

Erffonde. Zil; 5e END2, Gel S 1 Ce 
— -biffchoppen hoe fe ingperteit sn in de 

ercke. 4444. 
Efau ende fiju leet fchap, 3e3e25a 
Der Euangeliftenoffetie. 43.4. 
— Doo? een openbaer berdaz 

ringhe / bande berborghentheydt Cheiſti / 
209024 

Evangelium wordt altemet de verdoemde 
gebaotfchapt. JeZedele 

Euangelium fchilt ban de wet. 229.2.344 
Euagelie aenſiet het geloobe / 2,11,17, 
Enfebius/: 11,6 ende 4.6 ende 4.7. 26. 
Eutpches Heretick ze 4. 4. Be ENDE 4473. 
Ereommumtactie erfchitt ban WEN 

tie, 
— heeft Dzie epnden ee za: 

eten 
Erunerius Biffehop ban @botorfen 4: Ge5 ait 

F. 

Aatalſche noot der Stoicen· 116.34 
EF Fogupne 18 een woordt Der Hepdenen. 

lel 6418 * 

groetupne en beeft geen cracht, 1. 125.1. 4. ende 
1416. 18. 

Foꝛtunne en heeft gheen cratht.1,16s14venbde 
247-104 

en Der kercke. 1.7 . 2.eñ gezel z 
ondament Des geloofs/ is een belofte ban 
Godt hoog niet, 3e2e29e 

lenus, - Keja Ze 

Garuiſoen in de ſteden. 426.24 
Ghedoden Der Hppocrijten fijn wala 

abelje hoo? Bodt: 3e204294 
Geboden en Die geduerich. 3420474 
„Gebeden Der oberleden hepligen. 30. 
Gebeden Publijcke zjn Gode behagelijcz. 

20294 

Ghebedt fonder ophouden. 320.7. 
Gebedt ende zijn beteeckeniſſe. 320.2 
Ghebedt is alte geloobennoodelijtk. 3.20.20 
Gebedt is profijtelijc menigerlep. 3,20,2 
—— hoe dattet gedaen moet zijn: 3.20.4 

78.9. 11. 
Geboden Gods en zijn niet te vekenen eg 

De facultept der menfchen. zei sp 
Gheboden des Wets hoe fn te aenfien biz : 

Zebrde 

Geboden Godts en cOnnen ban de menfchen 
niet bolmaectelije onderijouden worden. 25e 

4460 
Geboden zijn depderhandens 2654680 
Ghebzupck der Aſtrologie 1.5* 5 
Gpebzupek der berthaninge 2545 
Gheeftelijcke goedinghe hoe fp boortijdts bes 

Deelt hebben geweeft: 1óe 
GBheeftelijcke bergaderinge noodich 23e 

3 Ze ENDE 4e 1.7. 

Gehooꝛt om te gelooben. 342460 
„Geloozfaemtjeptie Gone amerbegwaermite: ⸗ 

24845 

de Gbeloogfaembepdt Chꝛiſti heeft ons ſon⸗ 
den geweert. 21240 
Gehooꝛſaemhepdt diemen den ouderen ſchui⸗ 
dich is. 2838 
Gehooꝛſaemheydt diemen de Coningen ende 
— fchusdichis «4420450224230 

prionen hepdt tot de Deincen Re forgbe> 
643 31+32e 

Oprijchenie tuffchen Chriſtum ende Mo⸗ 
ſen. 21144.0 

Belofte ſoeckte beloften. 
Des Gheloofs diverſche beteerkenie ed 3 
Geloofs natuere. 
—— fondament is Gods beloſte * 

Shoßs waſſinge is noodich. 4.14.7. 
Geloofs tegenwoppinge, 33e 394 
ber Gheloobe voordt altemets genomen booz 

hope, 3eze43e 
Geloobe voor betrouwen. 32174 
es boo} macht ban miraculen te doene 

„29e 

Stove dat opzecht is 1.7.5 vende 3.2.6.7 . 41. 
Gheloove wapp Godts, 14745 sENDE ze 

3.2.ende Zee 1. ende 32. 3.4. 

Geloove coint dooz beekiefinge, 22 100 
pd — de doctrijne — 

7 Zezebe 

r verſtant niet. 3e2,3e 
. ‘be hope ghevoecht. — 
Geloohe moet ſeker ende baſt zijn. 32e 
Geloonejop wat maniere wordet wetik 
heeten. So 

Geloobe is moeder der aenroepiughe 3elOse 
Geloobe ig woꝛtel — 413. 20. 

Geloove· 



Seleen: ghenereert genitentie 3, 2. 1 Shez 
toode alleen maeckt vechteerdigt ze 1e 19:31 

17e Or 

Cheioore regheueert de menſchen / 3e 3e 1. 
Ghelooue van ve bevachte. Je2elce lie 
Geladbe ban Simon ben Coobenãer . 3. . 10 
Gslaohe der Sobhiſten is deurtrecut. zeze ze 
@hetaove Dar cen fchijn beeft : ofte iiet en 
… heeft upt De Sophiſtem Feedo 
hetooben Darter cen Uercke ig / ende niet 

nde Beecke, dele 2e 
De Gheloobighe worden rechtbeerdigh ghe⸗ 

ucent ende door wat model. 44150 10s 
Geloovige zijn Kinderen Godts. del7 42e 
ORDe zijn ſoudaers in defe Werelt. 3 
Jeet 2e 

wetoodige zijn Peieſters aleheeten. 2.15 45. 
Geloobige Sijn bau Godt aeleerr. 3.2.6. 

tebelobige mee bol gbepepfen bekommert, 
— 

Geloopighe zijn altijts beſchermt. 3. 247. 
Geloobighe zijn wede deelachtigt) inde doodt 

Ende berrijfeniffe Chriſtie ende Door wat 
middel. 3349 

Geloovighe beenghen altemets boort haer⸗ 
„ener onnoofelijept ende valmaechktbepr, 3, 
14,15 ,1Ge 

geloobighe waerom Worden fp Chziftenen 
genarmt. p 2455* 

Gheloobighe hebben altuts Oorloghe. c. 4. 
131518 ende 3. Fe 10. ende 3. 20. 46. 

ENDE 45. 11.12. 
er gheloobighen trebulatien. 3.4. 32. ende 

Jes. 1. 

Gheloobighen Doel, 2. 10. 10. ende Zer eze 
Sbelocevighen conditie. 2415.4 ende 
3 ende 3.9.64 

Gheloovighen breeſe. Zeer 1. 22. 
Sheloovighen begeerte, del zede 
Seloovigen weerdigheyt. I.ar · ende 2,16, 

16. ENDE 401724 i 
Geloovigen gljeluss, 2.15.42ende 3. 25. 10. 
Seloovigen deucht. 2.4545. 
Seloovbigen botmaeckthent. 3417. 15. 
Seloovigen ſacriſitien. 4.18.4.416. 
grelaobigle 5jn dberwiuners banden Sa: 

than. Heldere 
gseloobige berfmaden den doodt, 345090 
„Bemepufchau der Heyligen. 4.1.3. 
Serxrechtighent Ehziftus wolmaecht,3erg, 17, 
Sherechtigheydt Der wercken en mach niet 
vergadert zijn uyt Den loan, 318.1 
Gerechturerdicht worden voor Bodt. zer, 
2eceunde 17,1 2e arten | 
&etunatienifre des heyligen Geeft, 13e 

„ gebaoelen der Bodhepdt is in t*S menfchens 
„Dette geprent. rezezw ende 543. Te 
Ghewercken ende juftificeren den menſchen 
nmict/ 317.14. 

Sewercken des vleeſchs komen tot de erf⸗ 
ſonde / 4.4110. 

Ge wercken ſupererogatn / dat is / meer ghe⸗ 
daen dan men fchuldich 1e, 314.14. 

Gewerchen ende haer gerechtighent, z.18.1. 
Se wercken Die goet 5ijn/ komen door de gra: 

tie/ Godts. * 
Getwercken diegoet zijn komen upt den ghe⸗ 

F loove / 4.15. 204 
loze der geloobigen nae Dit leven. 3erjelos 
Glorie der geloobigen in defe Werelt. zere 

4ende 321341. 
Godt en moet niet bertoocht worden in een 

ſichtbarefiguere. Lertele 
Godt hoe wort bp gefent te wefen in den Dez 

mel, Á 3204404 
Godt kan tweefing bekent borden. 1.2.1, 
Gods ban fimpleende anepndelijck wefen/ 1. 

13e 2e ig 
Godt heeft met ons ende metde Daders 
verbondt ghemaeckt / maer met dwerſche 
middelen. 2410.24 

Godt en wordt niet gepaept met ghebepnfde 
leetſchap. 3325 

ein het bp berblindt ende verhart de gods 
4 

244 3 * hoe Dat hp werckt in des menſehen herz 
en · 24.154 ir” Die werckt tweederlenin De unthercore⸗ 

uee · 5 
Godt en geeft maer alleenlijck De uptrrce De weldaet, 2e200e ENDE 203e1de ir verrijckt De menſchen met zijn benebicz 

@onftort zijn genade în alle ceatuerêns * 
God regeert al Door zijn boorfichtigtept, 16, 
Godt beranght zijn gramfchap indeboofe, 3, 

Tiele st 330 

Sodt hoorkomt be menſchen met zijn goet- 
heytpoorniet. 5. ende 3e2e420 

Soͤdt aenſiet Lieber het berte ban. De getmeers 

‘ ⸗ en 

Regiſter. 
ken, Zer4,8e ende 3.220. Te 
Godt hoe bat hy de boofe gebzupekt, Teibzre 
Bod ſterckt tot De fijne im Dier ſche manieren 
Jelde he ende 3.1.9.5. ende 3. 20.12/19. ENDE 

447. 14. 1 

Godt mil dat zjn woordt altemets verkon⸗ 
dicht worde de godlooſe. 3414. 13. 

Godt en is geen uptnemer Ban perſoonen. ze 
23.410. 

God is ooꝛſpꝛonck ende fontenne alles goets 
Tete, „ 

Godt en iS geen Autheur der ſonderi. 14416, 
ende 141 ede ENDE 2e4e2e 

Godt kent alleene De herten. .8.23.eñ 3 .4. 9. 
Godt alleene is Schevper ban alle ſaken / ze 

1443 * 

Gods Leeraer der geloobigen. 3246. 
God is rechter ban De geljeele werelt. „16,6, 
Godt is een aceftelijche Wet⸗gever· 243,6, 
Godt is ban vatuerenliberaele 34200264 
Godris boorhemfelwen De Wet,  3e23e24 
Godt ie Amachtighe 146.243. 
Godt is Brupdegom bande Uercke · ·.8. 1 
Godt is een eeuwige Gonic. 3.20. 24. 
Bodt is altijts hem ſelben gelijck, Lede 

2434 CHOC zel roze a 
God Hoe macckt hy hem ſichtbaer in De Per: 

feone Chꝛiſti. 249ele 
Godt waeromme beeft hy de Werelt geſcha⸗ 
penn ſes Dagen. 1414.22. 

God Heeft Des menſchen leben met paten bez 
fchzeben. Hel 6494 ENDE 1.17.14. 

Goddelijcken Bienft is Het eerſte fondament 
Der gerechtighept. 228.11 

Godt Die is men atteen danckſegginge ſchul⸗ 
dich. 

Godfalighept banden Ennuchus. 3.231. 
Gods beelde in Den menſche. T. i543. ende 2. 

Zedelós 

12e Oe 

Gods gramſchap is meeft op DE booſe. zez5e 
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Dalla. wshserinod 6. 
Dalen tedt is veruioeckt. ne tt 28/24 
Barro. fi : 56 · 

… Pafteende haer befiteic, ess Bek Ee 
Daſten is bepliat ende — cude Deef: 

Dzie middelen. …; … waa vele flse 
aften ende haer aebzupek. zoep 08r8/17e 
Vaſtẽ in Wat maukereis (p void 4e 
aften van HRofes. 15 u Arslice 
aften ban dliag. — 2— 
Vaſten ban Cihziftus. 196% 2/2 
Daſten Der Papiſten. Ee À 
Bagni taedat gedicht is. 

eertigtj dagen te dndechouden zita Ben: 
BET — 

Perachtuwe bande. herch genius 
niet ongewsgoken blyven. delfse 

Derachtinge Des doots. 36 . 
Vercoꝛene allecne zón brquame de gene 

Godt /. tes , 
Verdienſte is conitarie de Mubereporbes 

geloofs. 42. 
Dereenuige Bod met be gelot bigenei Be 
ergabermge in den naenie C Chat 449, Ze 
—— tot ghtceſteluch — 

noddig kid 
Pergbebinge ber ſonden wort hebonden ats 

tecne in de ercke oft Re Toe 
Dergevinge bec fonden 15 deu e anc 
„tor De Lereke eñ het rijcke - 
ermee BE ein genereert hech — Ze 
33e4e Dektefutge wott — 5— nge 

geconfiemeerte 3/24/Af2e 
—— — 

1/4e ende 21 245, 
Bevloffuge ie Ehuſto ante ene. en 
Bermanigbenbip vadeet i/d adrie 

mider ietcke. 
Perrmaninghen zijn deil aheïsonbedstijs ja 
telijchk eñde oock nootiuck. ,247elze 
J—— t EE ef bidden. 4. — 
Berruyſen Ws 216.13. 
————— beg bleetipis hart om te — 

43. 

oei des btecfdyg ie beu gaven bide 

peen tene Dt weierijk goedhiebes je 
3225 8. 

ee —— hem nen 
{tant er crot 

Biet ef bile je —A ber ſi 
* Perftant met lasbe ger 
Verſtant Gent m / is Bn el 

ke Dingen. .·. 69. 
Perrellinge leit her getoobe Fade tiuoozt 

BoDs. 3e 246.293 rsEÏ. Zelle lZ4E 3 — 
Vettrooſtinge Dek Rea ied; Je 

16.3. ende 11701, „tf 2 zi/en 3 ‚1 EN 

Ef . 8.7. cude 09464 EH ksk dà htef ie 
cue 342504 /CNDE 4e1e3e 

erbolcht Loo, géverbitichent. Ee 
Serhat naan EEKE aa: 4 fr 
— geen —5 

ighen. 
Dermozgene en bzeefen Godt niet alfoot 4 

taenit. nit Srl: 
Bertwoapene eñ actlieder geloobergeist 
tr ende haerliedec acine onbitie 

ofte 
—— ende paer ſtraffe (al re 

efen zi3dasdtr. 
Derworgene mogten het woort maanen: 

Kell, pi A 
—9 Bertone noden wille Gob): 2 —* Ie 

irgillius. Í5e 

———— moetmen Leinders — 6 
ak — aſſchop / wat marie 

at Ip gebruprkt. 
Vier manieren van zuenſchen die BIE 

t 
—— ie meu od ten eerſten deden 

al ſchuldich. — * ak 8/16, 

tee Bleef rit tegen ben geen In. 
PDloecker mett verdaennt. al8/47/48e 
— der Papiſten. alafa7e 
Doe fichtichert Dovy, —— —— 



Poorfichtich3 Gods wat fp berekent 3/21/5. 
VDpleggin Bro handen oft een inr 

is. „al 141200 
Polegainghe der Handen inde berkiefinabe 

der Paftozen 4/3/16, 
Doverfte priefteren in de Wet was cen ſigue⸗ 

te Chaifti.4/ó/2/en 4/1: /2slende 4/ 14/ 21e 
Dꝛonwen en mogen met doopen. 44/15/20, 
3Pzouwen worden begrepen in de geflachten 

onder ben name ban de mannen  z/53/3 
Dꝛeeſe Gods hoedanich Die is in de berbloetz 

te, 3/2/27/enDe/3/10/23/ 
Pzeefe des Beeren. 3/2/ 
Sꝛeeſe Ber gheloovighen. 3/2/21/22, 
Dꝛydom Die De Clercken tot hem lupden gez 
trocken bebben, _ _alslise 

BIE wille ban dẽ mensche booz DE bal, 1/15/8, 
Bꝛve — ban dẽ menfche/s/s5/B/efi 2/1 2/3 

z/s/i/ 
Drpet Des bolckr in het beckiefen dec Biſ⸗ 

choppen … 44e 
VDt vepkinge Der hahden alſmen bit.3/20/16, 
Dtberkiefinghe is gheconficmeert Dao? bes 

roepinghe — 3/24l1/ 
Der DBtberkiefinge bolftandichept. 3/24/4, 
Wtvercoꝛnen alleene gelooben warachtelijck 

1/7/5 vende/3/2/1 1/ende/3/24/2 
Wtbércogenen alleene/bzecfen Bodt 2/3/4. 
Btberrozenen alieene/en contten niet bergaen 

3/24/6/7» Ù 
Bptbercognen alleene / bljben in dert ghe⸗ 

loobe 3/z4l6. 
Wtvertozenẽ (chillen bele ban Be verdoemde 
3/2}7 lende 3/4/32/en 3/816/efi3 9/6/ende 3 
13/3lende 3 /20/1/6/29. 

Wtberkiefinge Gods is eeuwich. 3/z21/1. 
Dtvertieſinge om niet. 3/22/1e 
Dtberkiefinabe 15 het fondament dex Herc: 

ken 4/1/ze 

De Tafel 
Bolherdiughe is epghenſchap Der gheloo⸗ 

vighen q 2/3/11e 
Bolherdinge ig een gabe Bons/2/3/11/2/5/3. 
Polniaecktijept Ber Bercken 48/12 
Pelmaeckthepdt der geloobigen. 317,15, 
Polmaeckthept des geloofs Zel7else 

hd 

Aken altjts 1/14/15, 
W Werck des heplighenBeeftS.4/14/8/9, 

Wederdooperſehe Dwalinghe : Siet 
Dwalinghe der wederdooperen. 

edergeboogte door het geloobe. 3/3l1/ 
Dedergebooꝛte eñ haecepnde 1,15/4/3/3/1/ 
Webergeboozreefi haer trappen. 4/16/31e 
Pedergeboore upt de Anabatiften. 3/3/14e 
Weduwen die out zijn/ oft ſy haerlieden hou⸗ 

Den moeten fonder trouwen 4113/18) 
WDeerbichept Bec menſchen. 1/15134e 
Weerdichept dec Gheloobighen. 1/14/2/ende 

z2/16/16/enDe/4/17/2/ ij 
De Werelt is geſchapen om het menfchelijck 

geflachte. j 1/16/6, 
Meerlijcke Priefters in het Paufdom/4/5/9° 
De Wet ende haer fomma,. 2/8/11 
Wet eude haer geb2upek. 1/12/1/ende 2,7/1, 
Det ende haer officies 2/7/6/3/19/z2/4/ 15 /12e 
ii Gods is ban Moſes m drien bedeelt. 

20/14 

Bet der der zeden beſtaet in tween. 4/z0/15/ 
Wet ban Moſes is miraculeuſeljck bee 
waert 1/8/9. 
MDet / waerom is fp geopenbaert · 1/6/2e 
Det / hoe is ſy ter neder gelepte 2/7|14e 
Wet Die geeftelijck is. 2/8/6e 
Met en can niet ghehouden worden om de 

ecanchept des bleef z/5/6/7 en! 2/7/4/5 
Wetten die ciopl zijn; mogten gheordonneert 

werden ban menſchen. 4/20/15e 

Beten die politijck zijn / Zijn ſtercke zenubꝛtẽ 
bande gemeene Welbaers glzo/1 

Witte Bobs is flecht. 3/24/1 
Wille Gods is tweefins te bemercken, 1/17,4 
Wille Godts is De meefte caufe ban alte D= 

gen.1/14/1/en uf16//ef 1/17/zpen/1/18)2 
Wille Gods / ig de noot van alle fdken.3/2303 » 
ille Gods moet naer gevolgt zijn 3/20/43e 
Wille Godts is de meefte veghel Der gerech⸗ 

tithept / 3423/3 . 
Dille ban de menfchen / hoedat ſy afgeno⸗ 

mie wert in De wedergebozenthept. :/5/Le 
gr vere berftant zijne wee Declen Der fiele 

1/25/7e 

——— be menſche is in Godts handen· 
2/4 /7 . 

Wilte in de gene Die herborzen zijn/2/3/6len ze 
slise 

Wijfhepdt die waerachtich ig. rlr - 
Make inoetmen Bode oer gheven / 2/8/57° 

ende4/20/2 / . 
Wraecgiericheptis berbodens2/8/5 7/4/20/29 
Wzaecgierichept in Samſon. 3/20/15e 

. 

Enepbhon. 1/s/r2/ende4/12/22e 
Eerres berbzant eñ worpt onume alle 
De Tempels ban Sreciens 4/1/se 

Palofie Sarce Zele, 
R 

7 ne Paus/ ende zijn ongetrouwic⸗ 
bept. 417/-7e 

Zele hoe fp verweckt wort hooz leet: 
ap. 3/3/15e 

Zele ongemerchte _ z/2/25e 
Zepherinug ende zijn ozdinantie ban te rea 
lebzeren het zaachtmael bes Heeren · / 17/46 

Een ander Tafel, innehoudende de paſſagien van 
den Bybel,naer de ordene van de boecken des Ouden 

ende nieuwen Teftaments. 
me 

„Het eerfte ghetal volghende terftont achter den text,wijft aen den Boeck 
van de Inftiturie: Het tweede het Cappitcl; Ende her derde de Bedeelinge. 

Geneſis Cap.:. 
de YT IPdenbeginnefchiep Godt Hemel 
I eude Verde. ii … 1/14f20e 

j Ende de gheeft Gods ſwebede opt 
Water. _1/13/14/01DE 1/13/22e 
3 ER Bodt fpzack: Bet worde licht; ende 
bet — — re 3/prede 1/16/2/efi — 

12. De Aerde late aen gras / endec 
dat hem befade, Kiki 5 / 1/16/2/ 

26. Laet ons een menfchejende beelt / naon⸗ 
fe ghelijchenifte maken. 1/13/24/ende ilt 13e 

27,od fchiep Dan den menfchen naer zijn 
Teelt/hp (chicpfe/ fegge ick/ ae de gelijchkenuf- 
fe Bods / bp ſchiepſe man ef Wijfer/11/14/ ef 
nf 1S33/eMDE: 2121 / ende 22/1 ,ende/z/12:6, 

28 Ende regheert ober be viffchen in det 
Zee / eñ ober Be bogelen des Hemels /efi ober 
Alle gedierte die hen op aecbe voeren. 1: 14322 
„3 Efi Bodt fact aen al wat Hp gemaeckt 
hadde / ende fiet / het was al ſeer goet : Doe 
wert upt abont ende mogen den feften dach. 
Ml4te zelde 332328, : 
Alſoo Wert bolbzacht Memel en Aerde / 
tet haer gebeelbep? _ * 1u44 ·.· 

geeen sept a ende 
aen Den —— dach van —2 wercken 
Die bp gemaeckt hadde, . de e 
wi 1 Godt de Heeremaecte ben menſche 

f Der Aerden / ende blies in Sijn aen 

Ben boom des levens midden 

Des lebens: ende alfo wert den 
J lebendige fieteszr14 sterk 13525 

in den boffen de booin Her enm ſſe des goeis 
Ede des quaets, fi Aden 

17» Gn boeltke bage dat ghy daerban cterf 
falt gip Den doot kerken, — 2 

——[0 n hulpe maken / Die hen 
gelijck fp, e Seep 

23e Zu is Dat been ban mijnen beenen/ eñ 
vleeſch ban mijrren bleefche / daeromme (al: 
menſe manninne heeten / om Dat fp ban den 
Man genomen is 281287 ENDE 42195350 
34, Be Slange ſprat torten wijver Bij en 

— ———— ie GS 1431 ) h 
Het Wijf Dat ſagh Dat den boom goet 

om eten was / ende hef aen te fen/eune 
een luftighe boom om wijftept te bercrijgen 
fp nam ban De veucht ende adt/ende gaf haren 
Man oock — bp ant. 214. 

15. Ick ſalvpandtſchap ſetten tuſſchen u 
ende den wijbe/ende tufſchen uwen zade/ende 
haren zade /dat ſelve u Dat hooft vertred en eñ 
ghy fuit hem in de verſenen ſteken. 140 
ende:2: 1020 ende 241222, 

17, Metcommer (ult ghy daer af eten / u 
leven lanck. 3ꝛigz ende 23010. 
22. Nu Dan op Dat Ip ſyne Gant niet vpt 

en reytke ende nente oock ban den boonn es 
lebens/ende ete/ en lebe eeuwichijt / laet ong 
beu upr worpen. 421431 2e 
ö gie Ende de Heert fach aen Abel ende zin 

hete | 3514: 
7, Sijn tille fal u onderworpen tefen/ efi 

ſult heerſchen oer Gent: 2353160 
8,Doe fp op tuelt oaren verhieft her Cain 

Bore broeder / eñ ſſoech hem vast: 110 
Se fleme DES bloets uwen broeders 

woept fot mp ban der aerdeu. 3:::74 
13. Rijn fonbe is grooter dan datt mp 

v gmach worden. 33:4 
— — en it, hy ——— 

eeuw menſche / ke eni 

le 5 Oe nu De Deere ſach Dat hee menſt boofiert geoon was op acten er cala 
bichten/en poogen haers herten o boo 
fer wert, miet; 23252 Se 

6. Doe beroudet de Heere dat hy den mens 
ſche gemaeckt hadde, 18178129 

gee u wit ich een verbondt maken? 
146. Rr pe rek 22, Erde Noe dede al wat hem Gott gee 

ke; * en 8 : \ * 2tro8ro. 
“&1z1:Dat vo an des menſchen 

herte — nchept op,z:222 5 sens 
232327 331433. ler Pen X 952. Be breefe ende verſchricken fr over 
Alle gediecteop aerden / ober alte bogeten ona 
der ben Armeende ober al mat hem op aer⸗ 
denroert ende alle biffchenin dec Zee, ziju in 
uwe handengegeben, Td 22e 

9, Siet ick make met u een herbont / 
met uwen zade nau. - 48143 
13, glfinen boge (atie ferreninme motekend 

welche (al het teccktzijn ban het beebonttufs 
ſchen mp ende de derde, , 41418. 

z4,Doe Joe opwaeckte ban fpnen 
Drie eben (nen clepnften perte 

e 25103 10e 25 (prach) Derbtoecht fp Caran 04 
jn een knecht Der. knechten ban 3 gen a ee blentan sijnen 
eren. … Milde 

27 · Godt bzepbe Japhet de late her ry 5 De nd ann —— 
Kei N - (er Isle 

„1254, Abgabam ginck gelijck be Heeren hen geſeyt hadde. Ln 24 
To, Saer quam Dieren tijt in dat tants 

ten/ere.defclfde 
och/ gp zyt mij 

„17e daer De Meere, dharad met 
— omi de wille 

—— twi tuffchen Derd 
HDerbere Kl bee / ende tufſchen 
—ú— — 241031 1e 

1e Aſod ſchepdenſe vem eenenvan Den an⸗ 
Beren int ſelfde. 

14313, Doe quam Daer een dieontcomen 
€ was 



was / ende bo otſchapt hét Abraham cen Bez 
breeuwer / Int ſeifde. 
Ende elchiſedech Coninck ban Sa⸗ 

lem bꝛochte broot eñ wijn / ende hu was een 
Pꝛieſter Godes des alderhoochſten. 4. 13.2. 

151Abraham en breeſt niet/ick benuwen 
ſchilt eñ uwe feer groote 19Diteze! Ter. ENDE 3e 

“25 vi O4 ENDE 441641 .ende 40160 24e 
ss Aenſiet nu den Hemel ende telt de Ster⸗ 

een/ cont ghyſe teltengalfe (fept Lp cor hem) 
sfal u faer zijn. Ì Zelle Ze 
17. ghae Dat de Sonne onder gegaen was 
Daer wert een dupfterdept / fiet een roocken⸗ 
De overl ende cen Bierlampe doorgaen De tufz 
ſchen deſe gedentve flucheris · 4.14. 18. 

8.· Ick fat uwen zade Dic lant gheben / van 
ve ribſere Egvpti aen | tot aen de groote ri⸗ 
viere Enphraten. 40161 Ie 
6.. biet De Heere Heeft mp toegefloten/ 
dat ick Miet gebaren on can; Fie bid u / gaet in 

tot mijne maget/of ie miſſchien/ ELC 3e2e3 Le 
v. Dae fepde Sacai tot Abraham het onz 

„ recht Datmen mu Daer is op H/ELCe  2etOslle 
5e Fick felbe Geb u mijn mager ghegheven 

inuwenfchaot: 331 
0 Den Engeldes Heeren ſeyde tor haer 
Meert weveromtotubrouwe, — 14544be 

“15 .EN Agar baecde Abza ecn fO0. 2,101 1 
17s2e fe (al mijn verbont tuſſche u eñ mp 

make/ende fat u gantſch ſeer bermeert 3.182 
se Ark heb ganaeckt een Dader ban bele 
te — nin akk — 
Ack ſal mijn verbont maken tuſſchen u 
ende mp/tnde rufſchen uwen zade aer Wbp 

„haten nacomelingë met een eewich verbout / 
dat it uwen God fp) uwes zaets nau⸗a. . 
ah,Ofl 2.10. 9. 2. 13.105.154204. 16. 3. 
Al wat nameluck is onder u ſa beſne⸗ 
Der worden. J—— 
Sy (ute hetvieeſeh art uwen boozjupt 

beſnyden / ende het fal een teecken zijn mijns 
berbonts tuſſchen mp ende u. 4. 16424. 

12. Een peghelyck knechtken wanneer bet 
achtdagen oubt is {al bereden boorden / tuſ⸗ 
fchen a ende uwen geſlachte. 4. 16.5. eñ 4. 16. 

… ÓsENDE 4416430, A2 - 
13e Soofal range hoen weeſche 

weſen / voor een ee rbont. 47.22 
14. Maer het knechtken onbeſneden / ban 

welcke het vleeſch banfpre voorhupdt miet 
en fat gefneden zyn / diens ſiele ſal wprgheropt 
woꝛrden vpt ſynen bol 

Is 

meinden hagem Mamre· 

ogifier seen SEE: 

verde te (oa ontauwofeenjoon 
- bele daer Kenw — 
inde ſtadt 36m /- fout ap Die oock alſos oute 

lelduje 

baeugen) en (ult ahu aeñ die ſtadt niet bérgez 
„Bek om De biftich rechtbeerdige Die in haer 
allle sere Aen 15e nets 3[zol1se 
i ek hebbe Begon te pacte met 
DE hoewer it aerde eũ aſſchẽ beer /15/le 
Ende op den abondt quanten daer 
Engelen tot Sodome. — 
Ede ſende bauſpnen wijbe / Het is 

-btabam eene fonen zijnanderonte 2/1 Jrre 
Ba vete vidaftanat Bride 

„Ende SEEN ſtraft Abimelech / ord 

3/8/4/ede 3/20)46. 
2, Jheemt Dfaac mW enigen fent 6 
bemint / eũ gact henen int lant MAorin/en of⸗ 
fert hem aldaer tot eeyr bzantoffer. . 
Abzaham ſtont des morgens vzoech op? 

—J 
als de ſterrende 

De Heere westie pet waberdin?” 

De 'Tafel. 
ende zadelde fenen Ezel / ende nam met hem 
twee dauſyne knechten / en Jſaac zyn foon/ 
ende geklooft hebbende hour tor Den brant⸗ 
offer, maeckte hem opp den wech ELC, Jel de 2e 

{+ Bod fat hem vodeſien een ſchaep totten 
bzantoffer. 3 141634. 

12. NAu weet ich bat ghy Gov breeſt / Bes 
merct dat gp uwe eenigẽ foou niet verſchoo⸗ 
net en hebt om mijnent ille. 3e dede 
16. Ick hebbe bp mp (elven gefworen feut 
Be Heere/om dat gh fulcx gedaen hebt / ende 
en hebt uw ezige (ane met geſpaert. 3. 18.2 · 

· Dat ic u zaet gebenedijde eñ vermeer⸗ 
Bert fal / gesc De ſtetren aen DE Hemel / ende 
alg dat (aut aen De oeber Des zees:het ſelfoe. 
15 Endealle belckender aerde fullen gez 
ſeghent wordendoor u zaet/om Dat AIP mij⸗ 
ne ſtemme ghehoorfaen geweeſt hebt/2/13+1 
ende 4/1 al :1e — 

23/4e Ick ben een vzeindelinck ende upts 
landiſch man / tuffchenu lieden / gheeft my 
eẽ erfbegraveniſſe by u / op Dat ic mijn doo⸗ 
De begrabe Die voor piep dt/ 3l2s/8e 

7.®oen front Abzabam op / ende neychde 
hem oog het bolck des lants Des kinderẽ vã 
Heth i/te/ze > 
. Doe neychde hem Abraham boor deu 

volcke es lats/ ijl2/13e 
19. Daérnae begroef Abraham zyn Wijf 

ara in de fpelonche des acheis Machpez 

Jacb.ontrent JRamre/ dat ig hebron ur Het 
tant Canaan, 38. 

24/7 Die fat ſpnen Enghel boo: U henen 
feude/. z/14,6leude 1/1a/ 12e 

12e Ende ſprack / B Hecre de Godt mijns 
meeſters Abraham / ick bio u Doet MP DUPDE 
ontmoeten / ende doet barmherticheydt act 
annen meeſter Wbzabham : 1/raliaf 

25/27, Eû faac beminde Eſau / want het 
Wilt vanck was zijn ſohſe / _ 3/2/31e 

z6/1e Ende het gheſchiet een Dieven tijt in 
bet lant / ett Ende Jfaac tooch tot Abimelech 
Toumnck der Philiſtjnen in Gerate 2/1 0/12e 

4 Ende ne bermenichfulugben. 
Is/ef ick (alt u nacu= 

melngen deſe Janden geen, ef in uweu zade 
asten ale voltkeuop aecden gheſegent Moge 
en. 2/13/ 
7e woorde: Sp is mijn ſuſter: Maut 

— ——— 
15 £o datfe verſtoptẽ alle bordputten / die 

E‚ 7 416,7 … De knechten ban ſynen bader Abzatjam gegra⸗ 
zich fal We betbohkeeknaigeeke f} J ve ſyn M u 

ì 1 ze 20e Be herderen han Gerar twifteben met 
de herderen van A 

ven hadden. _a/rof 12e 

t/ ett. Ze ióeize 
Eñ fp fronde bes mozgensfeer vzoech 

op / ende (pfwoeven D'ecn den ander s2/8/27 
35e weltke maeckten Gfaac en ebec⸗ 

«ta grooten hert ſeer · J—— 
27/9, Gaet nu heuen tot be cudde / eñ neemt 
„anp Daer cwee Häde beſteboerkẽs ett· / 2/31. 
—_, 14/-BP ginch/ ende namſe / en beachtie zij 
nemoedere … . 2e 10,14e 

27 Boen cool Ip Den reuck ban Zijn clee⸗ 
Arle e Gemi/feggende: Siet 
„Den reuck mijns ſoous ie geliceen reut DES 
belts Dat de Heere Ans heeft, 3110234 
.Eñ fau heffcde ap zijn ſtemine / weẽ⸗ 
DEAN ern cr arrinn er 3324. ende ZZ re 
39 · Siet/in het te Wooningten des aerden 
fp wipe plartfe / eñ in De Dauwe des Hemels 
banbovenaf. 3325 

„28.5. Ende Iſaac ſaũut Jacob. 26.12. 
1..Siet oock De Engelen Gods clommen 
Haèraen/op ende neders, Terdelze 
8 ee droomde dy en fiet / een leeder front 
ob Der gerde en hetopperfte daer bai vaccte 
aen den Hemel / ett· 29⸗2 
„18, Jacob ſtont deg morgens bzoech op/ 
ende nam den ſteen Die hp onder zijn boft. 
gecon hadde / ende (telde hem tot een tectz 
Cu ende / goet Daer olpe boen op, reiterse 
22 Ende ban alle het abene Dat ghp mp 

Begegoë ie het thiede gehe, 4,13,4e 
“20e Ende Jacob diende feben jaren om 
Bachel, had zelóel 2e, 
23:Be8 wonts vam hp sijndochter lea, 

ende bzachtfe tot Hacob, 1el@,120p 
27, Bolepnt deſe Weke met Defe Ende top 

fullen u oock vie ander geven / boor den dienſt 
Die ghy mp noch ander (even jaren Doen ſuit 
2el0e12 î 
: “zoer Dot Vachel fach dat ſy Jatob niet 
ebaert en hadde / benijde fp haer fufter/ ende 
zactor Jacob: Geeft mp Kinderen/anderg 

enten — ER : h 2.10.12 
2e2Benick in de plaetſe Gods / Die de bzucht 

uwes lijfe belet hebbe. R nd 
Re) 1/1ge Eñ Nachel ſtal haers baders afge⸗ 

1 

23: Ende hp nam zijn broeders met heure 
endẽ jaechde hera na fehen dachrensen /- ende 
crecch hem ap ben berch Balaad, 2e1r0elze 

40+ daechs becteerde mp ae hitte / ende 
{nachts De vorſt / eñ den fiaep bloot ban mjs 
ne graven: a \ 2e 100120 

53. Maer Jacob ſwoer by De bzeeſe zijns 
vaders Praac, nie he he Ô 7e 

32/1. Ende Jacob ginck fpnen wech / ende 
De Engelen Gods ontindetedenhem. 1,1 4,50 

7 · Doe beefde Jacob feer/ eudeljem Wert 
bange. ht 2el0sl2e 

10, Ick ben te flecht aller wmetweldaer / eñ 
Aller trouwen die ghy aen uwen knecht ghe⸗ 
Daen hebt / want ic/ ELCe3e 20,14 eude· Ze 204764 
11ck bid u / helpt mp ban De hant mijns 

broeders ban De Gant Eſau / waut ich bzeefe 
hem / dat hp niet eucome / en flaet mp/de moe⸗ 
der met de knderen. 2.1081 ende 20. 14 

28. Want abp bebt met Godt eude met den 
menschen gemepnfchap. Leide re 

29e Tacob bzaccijde ſegghende: ick bd u/ 
hoe heet ah, bp bevantoogde : WDaecam 
vraechdy hoe ick Geet; Ende hp ſegende Gem 
—— — 141345 

30. nde Jacob hiet De name des placte 
fen Phanuel. en, ick heübe God abefien 
(fest ha) aeuſicht aen aenficht / ende mijn fiez 
le heeft verloſt gheweeſt. * ed 38 

33/3.· Ende Gp ginck voor hen henen / ende 
neythde hem op der aerden / tot ſebenmael / 
tot Dat Gp tot zijnen broeder quam. +10e120 

34/5 · Eude Jacob wert gewaer Dat hp zijz 
ne dochter Dina gefchent hadde/ett. zero, 12e 
“25+ Simeonen Hebi broeders ban Dina/ 
namen elck haer ſweert / ende quamen ſtou⸗ 
telijch in De ſtadt ende dooden al Wat mana 
lijck was, _ zelO, 1 ENDEs4e1 0240 

29. GOhn bebt mp ontcuft /- Dog: dien dat 
Shp mp hebt Boen ſtincken / Booz de inwoon⸗ 
ders — file eh 2100120 

35/18 Envedoe nude ftele fchepde (want 
ſy — —W 
22 Tüuben ginck henen ende fliep bp Bata 

zijns baders bp wijf/ dvaelck Iſraei gewaer 
Wert/ 8 240. 12. ende. dele qe 
3718.Eñ eer hp hen quam floegen ſy eenẽ 

raet teghen Gem / om hem te dooden · .1. 24⸗ 
28. Alſod Baer ſammighe Hedianiten 

crooplieden bosrby gingen / togen ſu hem upt 
en — —— aen De Iſmae⸗ 
iten twintich ſtuchen —A qele2de 

32e ene fotben Defen vonten vock/ ende 
bezochten hem, tor haren bader/ete, ze 10elze 

38/3. Doe gaf DP het haer / lach bp haer, 
eſi fp Wert van hem met binde. . 10 2. eñ · 4 . 
1424. Pa e Pep | 

42/6, Doe nu de bꝛoeders aan Joſeoh tat 
He quamen/bieten fp booz he neder ter aerdẽ 
op hare aenfichtens … … eni L203e 
_36,Bhpljebt mp mijner kinderen beraofte 
Ioſeph is mier meer/ Dimon en iffer niet/ende 
ghe {uit Bent amin nemen/ Ale Dit gaet ober 
mp. evt wad Zelcelae 

344 De Godt almachtich ghebe ulieden 
be rinhertit heyt voor Die man / Dat hp u we⸗ 
derom hazel anderen broeder ende Benz 
Jamin / maer ic fal berooft zijn Dan kinderen 
gelijck ick glreede berooft beſ ·. «244460 

47/8. EN nu gip lieden en hebt he hieeniet 
gefonden, Ki efscol grotten bac 1el7aBe 

4747. Eñ Jacob groetede Phaxao. ꝛ.i. ⸗ 
e daghen des Jaers mijns lebens / 

ed —— — * 2 
29 Ick biddeu / begraeft mp in Egypten 
20.13. * 

30e Maer als ick (apen (al ju ba: 
ders / aje {uit —— — enende 

fule me egraven in hate genddêrte2,I>x3, E11 
„25de — — uit ard 

EN ri gIſrael neychde Gem opt —* 
en haoffe. —— „1 e? 

Irae fbaët fac ijn wechtechaut pt] 



fen dan hy / ende znzaet faleen groot bolck 
wogderte sti 3/22/se 
49/5 « Simen ende Acvi / inſtrumenten des 

booflendts/ door Haer moarbinge. 1/8/3e 
9,Tuda mijn faon/ ghy Ht hoochgekomen 

Doo? groote oherwinninge zp beeft neder ges 
fuielfvenve hem Gelegert alg een Leeuwe, eñ 
als een Lecuwinne / ett · i.ð/4. 

10. De Scepter en (al ban Juda niet ghe⸗ 
nomeun wo den / noch de Meeſter ban zijne 
Boeten / tot Dat Arto come / cf Den (elden ſul⸗ 
ten de bolcken acubjangen. 186. 
.Heere ick hebbe uwe ſalicheyt verſtaen 

2/16/14 / 
“sof/zo. Gy hadt voorwaer quact tegen mp 
ghedacht: macr Godt heeſt tor goetgedacht/ 
op Dat ic dede / na Dat gp hunde fier ett·· 
2 25,3Danneer Bod u beſdecken ſal / ſo boert 
tm ijn gebeente met u ſieden ban hiet 2/ 120/13 

Exodus. Cap.⸗ · 

12 be opſiende herwaerts ende ginf⸗ 
F —— doen bps ſach / dat daer gheen 

menſche en was / bp verſtoech den E⸗ 

guptenaer / eñ berberchden int zant. 4/2 
3/20 Eude Ben Enghel deg Heeren / ver⸗ 

ſcheen hem in cen bierige blamme / in het mid⸗ 
dendes boſch. drs ql17/21s 
„6: FC bende Bod uwe baders Abraham / de 
“God Iſaac/ eñ de Ged Pacohe2/ijr «2e1cste 

— 8Cnbe beuneder gedaclt dat ickſe verloſſe 

bande Eupvtenaten hans, eft Hacruprlepde 
wet deſen lande / ctt. 420. 30 
o. So gaet nu henẽ ef ie ſal u tot Pharao 
ſenden op dat gp mijn bolekupriepder.al/:. 
4 Die gheñe Dies 15 / Die heeft imp tor u 
gefonden. · Kyi: 1/13/23e 

zi, «Ende ick fat dit holck genade gheben 
%oog den Egeptenaren Dat anneer afp liez 
den wt treckt / niet ledich Wt en twechet 1/17/7 
‚4/3, 09P ſrrack: werpien ter aerden, eude ft 
wierpen op Der aerden / ende verkeerde incen 

lange. 4/ 15 
11,3Die heeft den menſche be mondt gege⸗ 

Beit / ofte wie heeft den ſtommen / of dooben 
pf (renden / of blinden ghemaeckt / Gebich bet 
miet gedaen De Deere, … ‚5 r.3 /a8 
2n Siet roe Dat qr allede wonderen boo? 
Pharao doer Die ick in uwe hant gegebẽ heb⸗ 
fdan ick fat zijn heete verharden / dare 
et bolck met berlaten en ſal. 2.3.43. Zer 
22 ſal zijn berte berharden / eñ hp enfat 
bet bolck nier iatengagen . Lelie let 

25 Boen nam Sephoꝛa eenen ſteen / eñ be⸗ 
ſneet haren ſoon de Looeijupt, gelde 
-ref7Endefalu boer mju bolck aennemen/: 
enve boil uwe God zijnet. … z/iofss 
22, Ende Haronnamten wijbe Elifabade 
Dochter: Annnodab / de fuftec ban. Naſou 
he welcke hem baerde JÀadab / ende Îbinen 
Eleafar ende Atlamar. vali3/ze 
7e De Beerefprack tot Moſe / ſiet wc heb⸗ 
Ben tot eenen God gefet ober Pharao /eñ Yaz 
xon uwen broeder fal-u Pzopbeet Sijn 1 /13/94 
„3e „Doch ick (al Pharass heete berharden 
ende fal mijne teeckenen ef Wonderen verme⸗ 
nichvuldigen in Egppeiei/18/2/2/4/3/: [alas 

zoe Eft Aaron wiecp zijn voede Boo? Pha⸗ 
\maosefi boor ſoue dienaten / ef (pp bevkeerde mn 
een ſeryen. 415 
Me Boen viep Pharao de wijſen / ende too⸗ 
beraerts / cude be tocbenaren ban Egpprat 
Dede dock alſo mer bare beſweeren. 
12· Sb wierpẽ een vegeljck haer roede jen 

Daer wierden Slangbenupt/ maer Aarous 
xoede Verflent hareroeden. 7/17/15, 
845. Ais nũ Phacao ſoch dat bp lucht ge⸗ 
tregẽ hadde / Weet zijn herte berliart 1/18/:. 
31, Ende Pharas verhardedie reyſe noch 
Zijn herte· An „Ao  H/181 2e 

1o/L,Enbe de Heere fpzack tot Moie:goet 
henen tot Pharao: ant ard fpner 
knechten herten bechart hebbe /op dat ick defe 
mijn teekermen onder-hen doe. z/sl4e 
i /ʒ Aant de Beere fal het bolck ghenade 
ne boorden Eapptenaren / ende MWoſes 

Das cen (cer groot manin Eapptentant / ſo 
Wel boor De knechten Pljarao als booz ben 
Dolrke, ; 46. 

mjs, Shp ſult een Kam nemen daer geen 
9 — is/ cen mamieken/ceu jaer out 4. 

AO/Ke B heten vaan 0 4 
26. Eñ indere ſeggẽ ſullẽ / wat Bits 
„isdat /die ahpdoet. lease — 
PER | 

„De Tafel. 
43. Surig de ordonnantie deg Paſſcha 

geen bzeerwdelinc eu fal daer aar eten 4/17.22e 
46. Bhp en (ult geen been ban hem bzeken 

1/16/9e * 
13/ze Heplicht mp alle eerſt geboren ope⸗ 

nende alte moeder tuſſchẽ De kinderẽ Iſcaels 
ſo wel ban menſchen als Han beeften : Want 
hetis mijn. ___ 4/16/1le 

14/19, Efi den Engel Beds(die hoorden 
bepse Iſraels tooch / pertrack. 2146 · 

zie  Vaenrepikte Moſes zijn haut ober 
De zee / ende de Heere lietſe wech baren Den 
gantfelen nacht / door eenen fteecken Doften 
Wint/ctte afr 9e 

26, De Deere fpzack tot Mofes/ reyckt u 
bant ober de zee / ende De Wateren ſullen Wez 
der toeballenaber De Egyptengers op ha⸗ 
ve Waacnen ende op hare peerden. 4/15 /Ce 
38Eñ bet boledzcefze deu Heere / ende gez 
toefdcat God/ eñ 3Noſes zijn Dicnaer.gen. 2e 

15/3 Deldeereig cen ccyſchman / zijn naem 
is eenwch · 1/13/24/ende4/17/:3e 

16/7, En fmozgens fulr up des Heerẽ heet: 
lichent fien/Wanr Gp heeft w murmureren tes 
gen Gem geloo2t, Wat zijn wp dar op tegen 
ons murmurcert· 1s/se 

13e Als den Dau die abeballen was werk 
was, daen lach Daer in de woeftyne cen clepit 
ront Dine, als Ben rijmt ep Den LANDE is. · /17 
3Iende 4/15/20e 
17/5. SDietjic ſal aldaer ſtaen op eene freen= 
rotze in Horeb / eñ fuit Den ſteen flaen/en daer 
fal watec upt loopen Dat her voick driucke · 4 · 
17/15 fende 4fapl zi lende 4/18 2. 

i5 · Eũ Aoſes boude een Altaer / eñ noem⸗ 
de hem Jehobahniſſi / 1/13/9. 

15/16, Womieer fp eenighe fake hebben/coz 
men fp tot mysdan rechte uc tuſſchen D'een ent 
D'ander / ende teeve hen Godes werten eude 
rechten. — 

1e/ve So (ult op mijn eygendom ziju voor 
Alte volcken / hoewel Dat de gantſche Aerde 
trijne is, - ‚ _ 4el6el3e 
6E ï op ſult my een Bziefteriije Conint⸗ 

rijcke ende een heplith bolck zijn. 2e7ele 
16.· Doe nu den Derde dach quam / eñ mor⸗ 

Ben was/berljieft hem ten donderen eñ blixe⸗ 
Wen/e dicke wolcken op Den berch/ ende een 
gelußt eener ſtercker bofupne/ waer af al het 
vijg dat moden leger was / verſcheickt wert / 
t/ilse wdn N 

20/3 Chp en fultgeen ander Bode neben 
up hebben, . 1/13/24e 
Shy en ult U geen gheſueden beelt noch. 

en ge gelijckeniffe Maken, ban het ghene Dat 
Dan deu Hemel! noch van dat Daer benz 
den op Ver aer den noch Dat in De wateren onz 
der de aerde is. aa/ ĩ / ende 2/11/12/ende 1e 
13l-4e ‚ * * ze 
.Enbidtſe niet gen / eñ en Dient hen nict : 
antick de Heeee uwe Godt / ben een jalaurs 
Godt, die vaer befoeckt Der vaderen mifdaer 
òp. den kinderen tot in het derde eñ vierde lit 
bie mp haten —_— 1/ra/te 
6. Eñ doe batmderticheptaeu hele dupfenz 
ten / bie mp hef hebben en mijn geboder onz 
derhouden. —— 
3 · Ohp en ſult niet dooden. 0. 
24. Aru welcke plaetſe ic mijus naeins ge⸗ 

dachtenſſe ſtichten ſal / Ban wil ick tor 
men ende u ſegheuen. 4/b/se 

21/17 Die ſpnen Bader ofte moeder ploett 
(al De doot flerden., 2/3/36e 
13e Maer hy en heeft hemm geen lagen ghe⸗ 
leyt / maer Gar besingeertatthin zjn hau⸗ 
benbaltensett. °  _1/iGl6schDEL a 8/3, 
22/ SO daer it ec Oſſe ofte Sho 
gefoln beeft en Dat gedoodet ofte bercocht 
Deeft/Die fel ijf Bffen vaor eenen Ofje Wez 
— bier Schapen voor een Schacy 
4/20.16. 

8. Maer ſoo dendief niet ghebonden chis/, 
De meeſter van Den huvpſe fal boor De Kich⸗ 
ters comen / om te richten of / ett. g/ac/de, 
rie Den cede Des Beeren ſalmen tüſſchen 
eu bepden laten comen / om te Weten 0 ok 

Ê 
6 

bk haut acu ſynes naeſten habe niet en L 
taten comen, — ———— 
ESy en ſullet niet bertrecken té offeren 
le harde ende uwe weecke bauchten. 3.75 
adel én (ult eẽ balfche aendakbreniet 
gd * En Ed dale 
Boen, om balſch ge le ZebrÂ7e 
als ap kr reren cz 

moer Dat Hu doolt / ſo Hek fem weder tot 

hem brengen. · „2181562 
sus gijp dẽ ezel uwen bpants fiet onder 

fijnen laſt liggen / foo eu fult ahp niet verſup⸗ 
men beim op te heffen : ghe (uit hem opheffen 
met hem. à 2805760 

12 Op dat uwen ofje eñ ezel ruſte en vat 
Be fone van u oienftmaecht ende breemdelinck 
hem bermake, 23523 ze 

13. Ende Der anderer Boden name (uit gk 
niet gedencken? eñ upt Wien monde en ſuſſen 
fe met gehoort worden. 23825. 

19. Gn ſult bzengen in het hups des Heeren 
uwes Godts het eerftelick ban De eerſte 
bzuchten op uien Belder. 3 5 . 

ze. Siet ick fende een Engel boor u henen / 
op Dar hp u beware op Den wech / eñ Dat hp 1 
tepde in Be plactfe Die ick u berept hebbe: 1. 
1425 

24:18. Eñ Moſes ginc midden i n de wole 
ke / ende clam op cen Berch / ende bleefopde⸗ 
Berch veertichdaghen ende veertich nachten 
38di EENDE 41025204 J 

25317. Ghpſult eenen genaden ſtoel maec⸗ 
Ken ban loutetren goude / twee ellen ende een 
halve fal ziju lengde ziju / ende anderhalf clie 
ziju breede. 12 irz · 

iſ · Ohp ſult oock twee Cherubims maken 
Han ghefneben goude / op bepde epnden van 
deu genadenſtocel. ni i.3. 

zr, Ende ſult Ben genadenſtol boben op de 
arcke fetten / eñ inde arcke leggen let getupge 
geniſſe dat ick u geben ſal. Lelle3e 

40. Eñ ſiet toe Dat glu het maecknaer het 
patroon Dat GH op Hen berch gheſien hebt 
247 1. ende 42142200 F 
zi. Eñ aha (ult nemen twee nix ſteenẽ / 

ende Daer op graven de namen Der Kinderen 
Iſraels. 3:2018. 

10,Op eenen yegelijckeuſes namen / nac 
De ordonnautie haers ouderroms. 32088 
11, Dat ſult ghn doo, de ſteenſnjders doen 

Die Befegelen graven. 3320318 
12, Aaron ſal hare namen draghen op bepe 

De zijn ſchouderen / tot gedachtenifje voor vert 
eere. 3220318e 

zie Efi ſullen na de twaelfnanten Der kine 
deren Iſraels fraen/ gegraven han {teen ſuj⸗ 
Bers:een pegelijck ſynen naem / na de twaelf 
ſtammen. 3103134 

z9:9, Ende ghy (ult beyde Aaron ende hem 
met de gozbelen gorden / ende hem Gupben op 
(etten, ende het Prieſterdom ſullen fe hebben 
boo? eeuwigẽ wijfe ett, 45-30 

36, En (uit daghelicx een offe tot een ſont⸗ 
Offer flaen/tot cen berfoeninghe/ ende {ult den 
attaer ontfoudigen als gi geoffert heltz-517e 
4rende 451 8213. 

3010, EN Aaron (al op ſijnen haoznen ber⸗ 
focnen eetmaal des Haers met den bloede 
De fondtoffers. voe een verſoeninge. 2:15:68 

30, Gijp ſult Aaron eñ ſyne (oneu ſalen / 
Ende wypenſe my tot Pꝛieſters. 418.31 
3 Ick hebbe Beſeleel verbult met den 
geeft Gods met wijfhepten berſtant / ende al⸗ 
terlep confie, — 23210 

13 · Hout mijnen Sabbath / waut de (elbe is 
een teeckẽ tuſſchen u ende mp/op ubaen naco⸗ 
melingen. 238520 

3251. Op/en maect ons Goden die ous boog 
gacn/ Want lp en Weten niet wat deſen maũ 
Woſe geſchiet ie, Die ons up: Caupten ales 
iept 5 zin d —* —5* 
_4,Endefpzaken: Bit zijyu Goden) © Als 
rael / Die, u, glelepe vechten ugt het lant ban 
Egpten, … J—— 
27 Een begelijek binde zynſwaerts zu 

lendenen / cf Doozgae wech eñ weder Ha 
eener poozte torre ander inden leger eñ den 
Pegelijck berſtae ſynen beoeder. · „4z207i0e 

3223Bu vergeeft heh haer fonden /6 ed 
ders, foo (chzabt mp upt den boecktdie dh 
gefeljzeben hebt. > „35205354 

33:19, It fal genade boen aen dien Daer ick 
Wit geuade aen Docu endeic fat mp ouitfermen 
aen den ghenen die ich mail ontfermene2;:17e 
— ie enk 

zoe Eude fpzac: Bhp en fult-urijn aenficht 
piet comien ſi A — de —— 
niet fien ende leven. 16 

346. Als De Heere boor bp hert heuen gu:c/ 
priep met —5 femme / Deere) Heere) 
eec/barmbrtich/ en genanichh/endelancmae 

dich tot tooene / oberblõoedich iu ghenade ende 
trouwe. hes be hab —3 
Serſoeckende der baderen miſdaet op ve 

halt cd Cif Kinderen 



Linderen / ende op be-kinderen / ban hatt 
kinderen / tot in het Derde ende vierde ghe⸗ 
flachte. zede 1Ge 
28 Ende was daer met den Heere veertich 
Dagen ende Beertigh nachten / fonder broot 
te eren eude Warer te Danes en. 40124200 
29. Doe nu Moſes banden bere Sinai 

ainck/ houdende in Sijn hant de twoee tafelen 
Bes getuegenis, en wiſt et Dat De yuyt ban 
zijn aenfi Dre gunſterde / als Ip met den Hee⸗ 
ve ſpratk. Lede5e 

3) 2e CB Dagen (ulbp arbendẽ / maer den 
febenften dach fulbp heplich houden der ghe⸗ 
heeler ruſt bes Heeren. 2.5. 

zo. Moſes ſende tot den kinderen Iſra ls: 
en De ipeere beeft gevoepen/namelijc, Bez 
aleel de fone Buri, Zielbe 

40, 34e Doe bedeckte een wolcke de Lutte 
Des beſcheyts / ende De beerlichept des cert 
berbulde de woonuughe· JeösSe 

Leviticus Cap.r. 
ze AJe onder u Hever Den Heere een 
WV affer doen Wit / hyſal offerenban 

ä Be beeften offen ende ſchapen 4e 
14e 20e 

4, Ende fal sijn hant leggen op des bzants 
offers hooft / ende Get (at Gem aengenaem 
zijne · 4 40346 
Eñ falreenen jongen offe voor Den Deere 
en. geidelie 

42ls vemant onwetende fal gefondicht 
J di eenige Banden geboden Bobs 
etc. ꝛ.1.84 
513. De Pꝛieſter ſal hem alſo zijne ſonde 
Die hp gedoen heeft verfoenen ei het fal hem 
bergheben weſen / ete. 2417.4. 

6En Moſes vam Aaron eñ zijne fonen 
ende Worefcijfein warer, 4e3else 
ë 1144 · Eñ zt heplich/ want ie ben heplich 

…' Zels. 

16e, Spꝛeeckt tot uwen broeder Aaron / 
dat Ip niet tor aller tijt in hetinwendige hey⸗ 
uchdom en gaeatijter het voorhanckſel boog 
Yen gewaden frocldieoptet kifkeis. 2.156 
= at Enve Aaron zijn tanden bepde op het 
Hoeft Des beeksleagende / fal op —* beken⸗ 
nen alte de ſonden der kinderen Iſraels / ende 
ulle haer obertredingtje in alle hare ſonden 
34104 
5 · Welcke doen De menfche / hr ſalder 
äleben,2.s.44 ende 2.17.5. ende 3e14e13 EN 
1,17234 

6. iemant en fal Gem tot ſynen naeſten 
Bloetbziendinne maken om haer fchaemte te 
bloocen. 41943 

19418, Ghyen ſult u niet weeken / eñ geent 
toorne behouden teghen De kaderen ũwes 
volcks. 4e vee 

19:24 Ghp lieben (ult heplich zijn/Wwant ick 
ben de Deere uwe Godteze 1 Aen 326. .2ende 
Bel9e 25. 
Xhy en fuit balfchelic ſweeren bp 
Mijnen name / ende ontbepligijen Den nacm 
Wies Gong, zi 2de :4e 

16.Ghy en fuit gheen achterclapper onder 
u bolck sijn, ; 2484470 
31 Ghy lieden en fultu niet keeten tot de 

Waerfeggers/ ende en onderfoect niet banden 
teechen bebieders / am u lieden dooz hen te 
ontreynigen. 4l.5 
“ 2046 Wanneer een menſche hem totten 
waerſegghers ende teeckenbedieders keert / 
Datfe hen na hoereren / fao falick mijn aen⸗ 
fichte teghen Die meyſche fetten/ ende falhem 
wptzijnarbolckeroepen, 18.5. 
7Eñ hepliget u ſelvẽ/ eñ zijt heplich / wãt 
ick bende heere u Godt. 44194250 
9Aft Dat pemant zijnd vader of zijne moe⸗ 

Ber bloecke/hpfaldedootftecben,  2,9,36, 
26,3: Fft Dat gp Wandelt in mijn wetẽ eñ 

bebsdert mijn gedodẽ / eñ die boet/etce zr 6. 
4e tfalu denregen tot zijnder tijt geken 

ett e15, Ende 244. 

ras ie (al Wandelen int midden vanu / ic 
(al u Bobr sijn/ende gffp mijn Walch. 2e10,8e 
zo, D atbept fol bevlogen zijn / eñ u lant 
be zyn beuchten niet vragen/ eñ De boomcop 
Det sne ſullen hare vruchten miet gebe / 
320444 

23, Iſt Datas daerom u noch niet en bes 
tert ende Wande't teghen mp/etc, 1.17.80 
6Ais ic Den ſtac des beoots (al gebzoken 

Bebben / ban fullentbien bzoukenu bzoot in 
tenen omen backen / eñ men ſca u het broot uwe 

De Tafel. 
gewichte geven / 3419.44. 

33 Ick (at u verſtropen onder dehepdenen 
ende het ſwaert unt trecken achter u henen / 
Dat u laat (al woelt zjn / ende uwe ſteden cen 
kuitbecn ffe. zeltele 
36,Ende Den geenen Bie van u lieden ober 

blijben / fat ick een bertfaecijt herte maken, 1e 
1.2.ende. 204060 

Numeri Caps. _ 
5 CC ® lange ais De tijt fijner beloftẽ duert 

en fat geen frijeecmes op fijn hooft co⸗ 
MEN 4: 94260 

to, Ende ſal De verloofden het heoft zn⸗ 
Ber belo ten beftijeeven hoog de deure DEL jutz 
tendes beſcheyts. 4419. 26e 
9e! 8e BO lange ve wolcke op be hutie bleef/ 

ſo lange lagen {p ſtille / 4e19sSe 
11,0, Wanacer Des nachts Ber dau op den 

leger mel/fo hiel het ma daer mede op. edes 0 
18 dBeplicht ulieden op mozgen/ eñ gp (ult 

Bleefcljeten/etts 3eZO0S 1 
31,Doe Voer de Wint upt banden Heerejen 

liet quackelen comen ander zee. 1416474 
33e En bet vleeſch noch wefende tuſſchen 

hare tanden /eer het op was / De heere hers 
toornde hem tegen zijn bolck, 3e 2045 le 

1zel, Gude Marie ende Aaron ſpraken tez 
gen Moſe om Get wijf wille / / de Mormne 
Die hp geuomen hadde / want hp hadbeeen 
Mo ꝛime genomen, ledge 

14,43. Want be Amalekitterg ende Cana: 
niters zijn daer boozu / ende ghy (ult doort 
ſwaert Gallen / Daecomtme om Dat ghy u ban 
Ben Heere hebt gekeert / deheere en fal met u 
Miet Zijne 2e5e1 Le 
2De kinderen Iſraels wefende in Be 

wilderniſſe / bonden een man Die hout gader⸗ 
De op Den Sabbarh/etc. RN 

16/4. Segt be menichte / ende fpzeeckt: 
Wijcket contomme bande wooningeCorach / 
ende Dathan / ende Abixram. 1.3.. 

20/10. Ende Moſes ende Aaron deden 
alle Get bolck bergaderen Boaz Den fteen / ende 
fepde tot hen: Hooꝛt nU ghp wederfpannighe 
(ulten bop u lieden nu ntet Water. Doen comen 
upt den ſteen. Ö Tedere 

46 Ende doet Waron zijn cieederen upt doẽ / 
Ende daetſe Eieazer (Pneu foon aen · 4. 3. 15. 

21/8, Maeckt u een metalen ſlange / ende 
rechtſe op tot cen trecken / wie gebeten is / en⸗ 
De fiere ãen / die ſal geneſen. delle © 

ge Ende Moſes maeckte een flanghe ban 
metael ende rechteſe op z ende Wanneer een 
flange pemant ghebeten hadde / Die fach het 
inetalen ſerpent aeu/ ende ho bleef levende. 
Zel zede 

23/10, Dat ick ſterve Den doot Der recht⸗ 
veerdighen/ ende Dat mijn laetſte ſchepdinghe 
gelyckſp met bare zelo/14e 

19,Godt en is niet gelijk ben menfche/dat 
hp úiege/ noch gelijck Ber menſchen foon / Dat 
he hem berouwe. „_Eel7elze 

25/3. iet bit zijn De offeren bie ghylieden 
den heere offeren ſult / twee lammeren vã een 
jaer ſonder viecke ren dagelcſchẽ offer. 1.5. 

Deutewonomium, Cap, 1. 
16 @ozt uwe bꝛoederen / eñ rithtet vecht 
H rufictjen cenen pegelicken menſche eft 

fifnen baseder,gude den bzeemdelinek 
Die met u is.a.ao·q.ende.4.⁊o.ſ.ende.q4. 20090 
39: we clepne kinderen daer gip van fep: 

Det /fp fullen tot eenen roof worden / ende uwe 

fonen Die nu noch geet noch quaet en weten / 
Bie fullender in comen, 42 
230. De Deere uod hadde zijn geeft bere 

hart / ende zijn herte verſtoct / op Dat ye u hem 
muwe handen gave·r. i 8· ENDE,2,4. 3e? 04440 

4/ze Bhp en ſullet miet toe doen cot Den 
wosrde Die ick uw gebiede/ende en ſult Daer oac 
ttiet af Doen. 449.2 

7 Weick ig het bolck dat fo groot is Die De 
goden alfa zijn nakenBe/gelijck De Heere onſe 
Gok ons ig nakende / in alle t'ghene Daer Wp 
hem ober aawoepene 324. 15. 

Maer wacht u / ende bewaert uſiel wei / 
dat gp niet en vergeet het gene vat uwe oo⸗ 
gen gefien hebben eñ bat Het Banu herte niet 
En ſchepde alte de daghenuwes leens, ze5es, 

11,dEnde ghy quaemt bp ende fE-ndet aen 
het leeghe banden berch / welske bernende tot 
middeñ aen den hemel / eñ Daer was dupſter⸗ 
miſfe / ende wolcken / ende Bonckerbept. 1.1 re3e 
15,00 bewaert nu uwe ſielen ael / want 

gh en bebt geen gheljckenifſe gheſien op dien 
dach al& de Heere met u lg k Tel leze 
16, Op dat gijp u met en bederft / eũ maect 

u pee beelt Dat ge!ijckeniffe ſy ban man a 
te wij ed, 248.174 

… 17, Gelijckeniffe banatle bee Bat op aerden 
is ofte ban alle voghel / hebbende bieugelen 
bat Btiecht onder den Hemei. zed+17e 
514:Op Dat u knecht ende u dienſtmaecht 

ruſte hebbe gelijck gijp, 248340 
17 · Gp en ſult geen dootſlager weſẽ 4. 20.10 
6.5 Bhp (ult den Meere uwẽn God lief heb⸗ 

ben/ban gantſcher herten/bangantfcher zele 
ende ban gantſcher crachtez.7.s ende 205.510 
ende 3.194. 
_£3e Bhp fult ber Heere uwen God vreeſen 

en hem denẽ / eñ bp fijne naem fwceven:.3.5 
tóe Gyy en fuit Den Heere uwen Godt niet 

temteren. 413.3 
25e Eñ het ſal ous tot gerechtichept geres 

Kent worden / foo wy doen ende houden alte 
Defe geboden Die hp ons geboden Heeft 3.17,7e 
„17:5Ghp zijt den heere uwen Bod een hep 

tich volck: Bode De Heere heeft u bercoven tet 
een bolck Des epgendoms/upt alle volcken bie 
ap aerden zijn. bals: 24814. 

7,De Heere heeft u niet bercoren / om Dat 
uwer meer waren Ban alle Bolchen/ want gj 
zht het clepnfte ondec alle boicken, 3el7e5 

3e Maer om dar hp wlief gehadt heeft / eñ 
Dat bp ſynen eedt hielde / Die hp u baveren gez 
ſwozen heeft. 325. 

9.Sos ſullet ghy nu weten / datde Heere 
uweBodt een Bodt fp/eë getvoumeBodt/one 
derhoudende verbout eñ welvact in dupſent 
geſſachten / die Gem lief hebben / ende zijne ge⸗ 
boden houden. 3elJaje 

12, Ende wanneer ghp Leben defe vechten 
hoot / endehontſe / ende Daer nae Doet / foo f: 
De Heere uime Godt uaoc houden het —— 
HA weldact Die hp uwe vaderen gheſworen 

eert. et ZI 

13 · Hy falu Lief hebben/ ende u geuc 
eñ U menichfuldigen / ende hy (al De vrucht us 
Wes lchaems ghebenedijen / ende Be vrucht 
Des lauts / Ant ſeiſde 

v.2. Geden cktalle De wech Doos deweltk u 
de Heere Geeft Boen wandelen / deſe veert ich 
Jaren lanck / opdat jp u becfocijte ede bes 
pᷣꝛoeſde· 20.460 

3:@p dat hp te kennen gave / Dat be mew 
(che niet alteenlijck en leeft banden broode / 
maer oat de menſche fat leben Lan alte bet ges 
ne dat upt De mont deg Meeren caemte1 „16,7e 
— k 
96 Doch Weet nu dat Het niet enig ont u 

gerechtichepts wilte/oat de Heere uime Gode 
uit goet lant geeft omt te befitten/w ant ghj 
zijt een hertneckich bolck/ Zezlese 
10124 Au Iſrael / wat epſcht delʒecre uwe 

Godt banu/ anders dan dat ghy den Heert 
bzeefet/etc. 2ebe5t. 

14/ Diet de hemelen ende Berrie bele hes 
melen / de aerde eñ al Dat in haer is /behjoozen 
den Heere uwen Godt roe. «1 tersefiezezrese 

14, Aochtans heeft Godt tot uwe vaderen 
alleene luft gehadt / eñ heeftfe bemint eñ heeft 
haer zaet vercoren na here Zelea 

16 Beſnijt het voorhupt van u heete eñ en 
weeſt nu voortaen niet hartneckith. 2.5. Be eff 
30305 eCNDE 4. 16.233.ende 4. 16.21. 

20. Ghp ſult den Heer uwen Godt beelen, 
hem ſult gp dienen / hem ſult ghy aenhangen 
ende bp ſjnen naem ſwaeeren. 2e3e2se 

11,26 Siet ick legge heden boog uaenſicht 
Ben ſegh eñ ende den blaecke JelJele 
12,13, Wacht u Dat zie — 

miet en offect in alde plactfe Die gl fie SE 
14, Maer ter wlaetfendaer u De Heere 

Bercozen hebbeh / a een van u geſlachten / daer 
fult gp uwen beantoffer offeren / ende doen 
al het gene dat ick u gebiede Int felfoe, 

28 @nderhout ef hoordt Alle De woorden 
Die ick u gebiebe/ op Dat Gecu Wel gae / ende 
utge Kinderen naet uit eeutwithepte — 2-85 
32de gho En futer noch toedoen / noch 

af Deen 4elOel7e 
133 De Deere uwe Godt beproeftu/ om 

te Gneten of ghjp ben eere u Bont lief hebt / 
van Zeheener ertenende gantſcher ſielen / ze 

—— zijden Meere een heplich — 
ende God heeft u vercoren onder alle voltke 
Die op aerdenzun am hem een hce + 

3 . 

— 16er0, Ende 



zun Orte. Tude ſult houden Den ſeeſt der we: 
en / den weete uwen Sodt dut gijn emvip: 
wWiliith offer uUwWer Gaur geeft / nã dat de Wee⸗ 
„xe ive Bodru gebenedit heeft · . 
derge Bhp df rrecht niet berkeeren/ = 
renderen hebt geen acht ob perſcouen / eude ghp 

en ſuu geen gave verten: Wont De gifte Der: 
ndinde be — ende werkeeven de 
ofake der vecjtheecbizen — : 4uzofe 

17eYe Bis een ſaecke voor een TYerljter te 
Mer zjn fap tuffthen broër ende dloet/ tuſ⸗ 
Achtn handel ende handel / ett· Zege 
27 Ge Ende gip fuit comentot Der Priefteren - 
ende Ucbiten ende · TAechter Die tot Dier tijt 
weſen falende bragen / ett34 .4. eñ dele 2 

u sort. Aae De Wer Dief uleeren/ ende Dat 
recht Dar fp u ſeggen / ſult ghu Doerne 4 ize 
vl ta Be menſche die door vermetentheydt / 
de Pꝛieſteren niet en ſal woillen hooren die 
Daer den Des Heeren uvos Godee dienſt ſtaet / 
oft Aechter Die fal ſterbẽ / ende ſult het quaet 
upt Iſrael ſupberen / Int ſelfde. 
AcẽANochtaus eu ſai o viet heel Prer⸗ 
Den vergaderen / ende fal her bolck niet Wes 

Der in Egpoten bzengen: 4e20/9e 
at ABerre: JAocly permant Die Den Dooden raedt 
afaechte ; { Cl 36 
13e Zijt bolmaeckt met den Deere uwen 
“Godt. zedfitle 

nase Be Heereuwe Godt / fal u een Prꝛo⸗ 
Ahete er wetken/gelijck-ich/ vpe midden vun 
zwte weten/ uyt midden uws Bzoeders: Dien 
„fuieg bp oozen. Aes 
Am̃ vs. Dan ſult gn hem doen / geljc HP zijn 
„Broeder meynde gedaen te hebben. 4. 20 16. 
248As vemant een epgenwilligh ende 
»onghetjoorfaen kint heeft / Die niet en hoort 
na zi baders noch moeders femme, ende 
7 wete bem haltijen: / ende hen nier hHaozenen 

it, pr 28436. 
VWant een opgehanghen ig berblaecht 7 
„Hao Godt. Ars.· ENDE zer 6/6. 
23 Naer de Heere bevanderde de ver⸗ 
maicduduige in de ſegheuunge / om dat uden 
Meere uwen Bodtliefadde. 3 . 

18 24330 Maer ſult hem fijne pandt weder⸗ 
„geben /_ als de Sonne onder gact / Dat. bhpan 
„Zijnkleedt flape/ ende u gebenedijde! cndedat - 
“{atuweboog God rechtbeecdighept zijn .g. 17.7 ” 
26 1. Eudede Heere heeft u heden ghe⸗ 
z fept/-dat ghu zijn epghen voick zjn ſult ghe⸗ 
inck hp u atefept heeft / op Dat ghp alle zyu 

“geboden oude t 4 244.14 

2726 Vermaledit zy ol bie wiet anna. : 
ult alte De Woogderrdefer Wet / Dar ip daer * 
na doe. z47/1 TeBe) ze1 6/6. ENDE 3. 11/ 19. ENDE 

sbangewals ghp. Den woorde bes hcctrenubos 
2Sobtg getjoogfaera zijn fulte 

e 
É: — ij —— Ick 

i net Dekten 
goetduncken naolghe / op dut Def droſicken 
tact Den dorſtigen berlogen gar, 324705. 

-_alle de woordenvau deſer 

IDE Tafel. 
20. WEnde dan ſal Gem De Deere riet wil: 
Aen vergebeur: maer Daurfignen toorntrdep⸗· 
ver roken overalſulcken man / ende atie ver 
maledudinghen ſuticu ob ban Komen die - 
deſen rg bled 3037 e 
1 De hepimelgeutsepor des Weeren ons 

Godts is ons awe onfe kinderen gyeopen⸗ 
vbaert eeuwenjtk p Dat Wp Doen ſullen alte De 
woorden ban defe Met· Len 7/2 ENDE 3/2143. 

zeere Ende bekcert u tot den Weere uboe 
Sour / datg fyne ſteinme taaie in al het 
gene Dat tete Gebewgeboden vebbes -3,5/5, 

3. Dan ſal de Hetre uwe Boovu gevant⸗ 
“keniffe keeren eude uwer ontfermen /- ende 
fat u weder bergaderen unt aite volcken daer 
ude Peer u Bobr heuen verſtropt heeft / eude 
be fal u ban Daer bergaberen/ at wacrdp aen 

des henels cpude verſtooten. 41724 . 
6. Ende be Heere uwe Bod (al u Hette bez 

ſuijden / eide her herte uwer natkomeliugten/ 
bar ghp ben heere Uwen God bief hebt· T hev. 

ende 2,5 /1ze ende 33 /6. ende 4. 16/3. 
roe Als ghn De ſteiume des Heeren uns 

„Godts hooꝛt 7 houdende zijn ghtboden ende 
vrerbeen/gefehachen in defen Boeck des Wers / 
ME Dat gp uw bekeert: tor deu Heere Uwer: 
Gode van gantſcher herten / ende ban gant⸗ 

ſcher zieten. leZ/Se 
Are Bargebodt bat ick u eden gebieden 

is diet verborgen / noch verre. —— 
12 · Aoch inden Hewmel / dat ghy meugt ſeg⸗ 

ghen/ wie Wit onc inden Hemel varen / ette 
“Kr /2e ENDE ze5/i2e : p 

13e Wer ie oock miet oer gene zijde vander 
Zee / Dat sh meucht (eggen: Wie wil onsoz 
Sper De zee baren / eñde ons Vzerngemetr. z/5 12e 

ï4e Want Daf woordt is ſeernae bp u/ jn · 
u mont / eñ herte / om te DOG 2.5 /1 2. 3e2 43e 
„15e Ziet ick hebbe u heden voorgciept Dac 

even eñ dat goet /he dodt en Dat quaet ze te7,1 
39, Bek neme heden tot ghetupgheniſſen 

teghen ũ/ Wemel ciide Aerde / Dat ich u bona 
_gelept hebbe het leden ende De doot / De (er= 
ninge eñ bermatedijdmge/etr 2,5 /4,EÀ 22/30 

“ 3èe5e SP hebben haer felben bevor 
“_vóogtaer leben boog Godt / die ſegghe ick Die 

zijn Kinders nief cul zijn + maer eci verkeert 
Betlachte,1.8/6, al 

Sg. Doe be Alderhoochſte De bolcken deylde 

ſchen Doen frelde hy De Palen Des bolck ers, 
zstifide ENDE 3ez1/se 5 wi 

is. Doen Up ber eube (at Werdt/ wert Gu 
Weeldigh hy ie bet ende dick / ende fterck gez 
wordem eñ allo heeft Gp Godt berlaten. 3,3, . 

17. Apbebben den Bupbelen gheofſert / 
ende miet Bode, e gel3el7e 
ate, OP HEDbEn me verweckt mer jatoufie 
in dat gene bat Godt uierenise  11Zense 
bi 35. JUP bebhoozt De ſtratſe ende vergei⸗ 

dinge. 
. IAeemt ter hexten aile De woorden bie 
ick heden tegen U ld 
kiuderen bebelttjer — 532 tie doen 

Et. — 7·13 
33e Alle sn hepſighen zijn in u bande) 

2469. 

25. Ghpsüt gelickigh Iſrael / wie ig als 
ghp / @ bolck / gjpdie ſaligh daor deu deere 
Wortsetes br dhl De koele 

S 34e Ende Moſes de dienaer bes Leeren 
ſterfaldoer Ren Aurel landt) mag ben 
Woogben Bes Weeren. 26.11. 

AIue Cap. —B— 
N Wigekt mee daer u / uoch terrechter 

j — E noch ter fhnckeeBant sop bat gp weleer hs 
mr i,s hie Draegtober ar maer aljpgaer. 4.901. 
. Dat bit boeck des mers ban ube mout 

riet engae / maer ſutt daer uine xcpſen dach 
Ende nacht /ercs oer 4i0laz, 
4. Ende quamenin Dar hups eender hoe: 
veen / Die hiet Nachab / ende laghen Dterrer 

ges s-Hartus nt zeidiri, 
CDs GER weet datde Beere u bit dant gegt⸗ 
wen heeft / wanreen verſchricken is op ons 
“gehalten banuwent been / rbe alte m⸗ 
WwWoonders bes lauts zyng van uwe cechormz 
afte bertſaecht geworden·· 24. 

aa · Ende tſedert Dat Wpfuter geljoogt heb⸗ 
ben / is ons herte vertſareit / eude Dac amis 
gheenen opvechtèn smeet, teen in vemandt 
boos uwer „Ì tophomfte / aut de Heere uwe 

"Bobr eten one f-Mibeboden tape. 

gelijck erve als hj (chepoe De fonen ber nerts : 

1 Zeder 6e ENDE 4e 20elge 7 

} opdat glefeu: 

mel / ende onder op ber aerden Int ſelfde⸗ 
Seïâe Alk ben cen Borſt over Dac hepr des 

Heeren. 144 
Teige Ende Joſur fepve tot Atham:mijn 

ſoon / geeft de Heere De Bodt Iſraels De ee 
re/ ende iof/ ende greft wip ve kernen watghp 
“gedaen hebt 3 25,24, 

T 10.13, Doe ſtont de fonne flillesetr.r, 16.2, 
11e25e Ende dar gheſchiede alfoo ban den 

Meere op dat haet teveen verhart ſouden 
=worden/ va De kwderertban Iſtael ir Baraie 
Tie te doen konten. q — 

24.2. V Daders hebben eertjts gewoont 
ober D'ander zijde bauder vidiere / 1E weten / 
Chate de Dader Abzatam / ende ban ZÀas 
choꝛ / ende hebben den vzeemden goden gedient 
“berte ende 3. 4.2 Gide 

3e Boen sam itk uwen Dader Abraham 
op ghene zijde Des Waters / ende lepde hen 
in alten den Lande Canaan. 324.2 

Judicum Cap. 
vies dÂbe de Engeldes heeren tooch op tot 
E Silgal m Bochun / etc. 8 * 6. 

18 . Maer als hen be Heere Rechters 
berkwechte foo Was De eere met Den Akecha 
ter / eñ holg Gen upt.de handen haerder pane 
dẽ / ſo lange De Uechter leefde. 3,3/25/3/20/as 0 
4-9, Doe riepen De kinderen Iſraels totten 

„Heere / ende De Heere verweckte heucenen 
‚ helper Diefe berlofke/ekts-3er 71 sent 4r20/3Ce 

12e Maer de kunderen Iſraeis deden moch 
boot quaet boog den Heere· 3 
175. Doen viepen fp tor den Beevel ende de 
Heere berweckte heut euen helper / Ahod den 
{one Jera / ett. a 5320 Se 

Osine Ende de Engel des Weeren quam / 
Ende fat onder cort epche/etce 144/ 

612. Maer Be Heere keerde tot hemsende 
fraach : Baet itbefe uwe kracht ende gip 
‚fult Aſrael perloſſen upt de bant der Mid⸗ 
aniten. ——— 
3 . Be Gheeſt bes Heeren irock Bidean 
actñũ / ende alsde Baſunne blies / viep Ip Abie⸗ 
Zer bᷣphem· ze2/17e 
1773 Diet ich (aleen vel met de wolle geheel 
in de tocht leggen / ende iſt Dat Ben Dau atleen 
cfr op het bel / ende batop De gautfehe nerz 
De/ ett · —V——— 
8.27 Ende Gideon maeckte een lyſtock 

„Daer bauy / eude ſteldeſe Ui zyn ſtadt phozar 
ende De kinderen Iſraͤels bedreven hoererje 
«Daer mede / het welcke Weerdt Gideon ende 
z fijne hupſe tot berderf. 44105 

1920, Anders foo gae Daer bner upt. Abi⸗ 
melech / ende verſlinde de mannen tot Biz 
chem / ende het huus Aello / ett. 3e2@/b5e 
1. 30. Jeythe geloofde Den Weere cent gez 
lofte / ende fpzack : Dhieeft ghp de hinderen 

Ainmon iu mnn haut. 4/3 
240. Siet / de man is nu gheopenbaect/ 

Die heden tot anv quam. CE Ie! q/60 
16e Aiſt Dat -ghpanp ſchoon hout / ſos en 

„ete ick Doel) ban u broot nict: maer wildy den 
VHeere cenen bꝛant · offer doen / ſoo meuchdut 
ofſeren. Lef 13/10e 

18. Waerom bzaecht ghp alfa na mijnen 
name/ant brie berbozgen. Te13/10e 

19e Manne nam een Bocrken eñ eeu fpijf= 
ofſer / ende offerdet God op Den fleens4-1o/zs . 

22 aDp (utter de boot flerwen/ Want op 
schebben Bodt geliens > 1457: oe enDE vezg/se 
ks 23e —— en rn, hadde ong te 
boden: ſoo e de hy Ben brandtoffer ende 

d — van ouſe haden inet ghenomen. 
LA3⏑ et Bak 20 J n 

„171628. B Weer mijn God/ickbiddeus weert 
mijner gedachtigu: O Godt / geeſt noch alz 

Aerunck ditinael kracht / op dat ich mp cena 
1Apzekeop de Philiſtjnen . 320/15. 
225.AIn die tjden en waſſer geen Co⸗ 
seninek un Aſtael / maer een pegheinch Dede Get 
Welch henu doeht recht te weſen. 

Ruth Cap. 5. 
m3 M Aer en luſtet hem nitt u te nemer 

ſoo wil ick u nemen / ſoo waer als 
ve Heere leeft. ae8f17e 

1. Samuel Cap. 1. 
En E Abe Anna ſprack in Haer erge? 

msn de Banalleemdich toerden haer lippen 
wen ee Endesmen Hjaosde haer fkemtas niet / ſa 
‚bat Melimeende Dat (p dꝛonukẽ as.zeront 3e 

220 OE 



ges De Heere is de ghene Die doodet eure 
endich maeckt / die in her graflegodt / ende 

woeder Daer unt. 3205 
. Hyſal bewarende voeten zjnder hep⸗ 

lighen maer de godloofen ſullen tẽ niete wer⸗ 
den in de duyſtermiſſe. u: zeloelde 
0,De Heere fal ſonen Eon nek: macht ac: 

„ben (ende berhooaheu de hoozue zyns ghe⸗ 
alfden ——— 

25e Maer fa en waren; de ſtemme hoers 
Daders. niet ghehaorſaenn Want de hec⸗ 
EE woudeſe dooden.· LeANa3enDeezeza lid 

34e nEude dat ſal ween Asechen sijn dat oz 
der uwe ſoonen Hobhui eude Puehas sa: 
men on 1 fe ſullen alie beyde o cenen Dac 
ſterven — 

6/9 Eiweahs fult toe fien/ gaed ſp heur ov 
der wech haerder palen:na Bel Semes / ſo 
eeft bo aus alle — gaas gedaen) ett· 
⸗ 141 160 Je 166} 

7/3 DEE dat per herte tot 
Ben 5 hr eg Zeemmüe goden 

° pe ei be Ataroth / ende vEEEDE 
Len tot den Heere — 17 32345 

vbaſten die dach eñ ſepdẽ — 
« bene ———— teghen den eere ze 1 2417 

ADE’ Daer bi var bede hu den Heere ez 
—— 14} gekeed e 
* — en Heten d ü miet verworven / mact 

tr ecthorpen:op Dat ick dver haer 
— ———— Ed abe 
nat (al Des Conincr id oid Zijn Die oz 

Ber u heerſchen [AT Hy ſal uw ſenen nemen 
dobꝛ ſpuen wagen) 4206. 26. 

16/6, De Speer des Heerenſal —— 
worden ober u / eñ ſult met hen pꝛopheierẽ/ ſo 
furdp een ander mau worde /eñ 203. 

9:®ge In zyn rugghe keerde om ban 
muelte el Bode beelde pen zijl * 
ste in ter idee 2 Lofe Lt 33 322 

‘56. Saul dintk —— tot ——— 
ende — eenjdeel des heyrs / 
welcke Bod bet ziEel7e 

: — * ooo bee wend ober⸗ 
Sa ie woordt gehoort hadde . 
eu 3 / or giek alle dat watch nae Gilgal / 

ende maerten EM TComitk 
—— 18146 
J lila Maer De Deere en fal zijirvoltk « 

je en etlaten oft Ins Gedofén naems wille: . 
8 het DE IJ eere nent heeft u hem tot 
peen vende san ù BS. 
234744 Endé gup, „Godt dee mp 
* “gonatan ap mce 

Bant evens» 28.2 
1 15} PDE breid Dat ien Saul toteen 
Comuck gheſteit hebber Wart Gig vanmp . 
—— heeft nne woorden nier bol: 

t 1 Vacone werde Samuei bedroeft, 
ehoeriep den gautſchen nacht iot den Hee⸗ 
— we ers bed 3220 · 

je de Mepnt ghp dat ve Peers behagẽ deeft 
wioffet einde biairbrogfer Als tn gebaozs 
emnheydt Des ſtemmendes Heeren? de qijce , 

Hhosꝛſaemheydt is beter dem ofſerhaude/ vide 
hodeen is beter dan Dat vette ban dẽ rammmen 
Belo, LF /ENDE-4418 094-274 

"23 Onglehag aembendtis een ſonde ter 
tobberyen / ende wederſpanicheydt is afgo⸗ 
derie / daerom om dat ghy des heeren woort 
debt vervoorven / ſo Heeft hu u ode vervoorpen 
Dat: ezen G Coninck en zijes ° —— ende 
Fl ZeeDe 322 
20E flercté Dfedels en fat miet liegen/ én 

en ſal hem iiet: wenwant In en ditlec 
gelije een menſch dat hy he betroulwersi7.r z 

ſprack ? Itk hebbe geſondicht. 
——— ip vooꝛ de ouderewetc. 354 

35e Samue heweende Saulomdaviet 
ze Keere gherouwt hadde, Dát Saultot 
een Soninck geingeckt hadde ett.· 

1641 

Arae led te verworpen hebbe/ dy Dat ht over 
rael niet meer enhe 0. 15/3. 22.6. 
13e neg meppel men olpe hoo⸗ 

ren / Ode ſalfden⸗ gem: yr onder fpne 
oederen beide 2.2.17 
id, enen booſen dba Kak den Heere / 

maect —A eet te 7/ende. i. 18.2 
14 eeck van Saul / 

ende eenen —— 45 
10/9, Ende den senden Bes peeren 

quaem ober Saul/alſoo ej ſadt ſonen hup⸗ 
fg / ende padde cen’ ſpiefſe in zjn bank 45. 

Doe laude — gijp voutweom > 

„De Bäfel. 
2/26 Gude aulgutkaer Deensijde 

des berejs / ende BDabd eude ſyne mannen ſnen 
Bingen Ber d'anderzujde des bercys· 1. wd, - 
Maer daer quaeuw rem bbode tot Sarl, … 

«tide ſprack: Haeſt wen coemt / waut De Mij vr 
liſtyjuen zijn int Lan, font B 14165, 

a4/7u Dat late de Hcere veere vanmnazijn 
dat ick Dat Doe ſoude / ende mijn hant flaen aen 
„mijn heere Den —— — Heeren: maius 
Gods. 4.20228 
zal hefet hehbe u gef erh worn ie fozac: Ac 
„Et Wi mijn dant ãen mijuen heere niet flop, 
waud hyſin De gefalfde des Weeren Int ſelfde 
2025 /0 Davbid (epdetat Abiſa: Einbedovft 
hem niet / ‘want wie is die zjn hantlegghen 
sfalstegende geſalfde des Heeren: eñ anita 
dich bijven Intſelfde. 

i2. SP fliepem alle :/ tant de Bere. Dad 
deſe in een ſſaeplaten batten. + ifs — 
23e De Heere vergeldet eenenweghelcken 

* 

„nazi gherechticheydt ende gheloove/ dut 
he hadde u mp‚ban daghe in mijne Ganden 
gheghehen, mbs 3707/14. 
NETTE Ende namen hare beenderen euwe 
begrdevenſe order gen boom in Jabes ende 
vaſten Den ſelpen daghen. 4/27, 

uE „Samuel. Cap.s. 
‚Di Aer upt ſendt men / en laet dijken Jam⸗ 

meirnoch blinden int huus comen 16/33, 
7/14. Iſt dat hp eenith quaet doedt / 

* hem ffraffen met. neuſchen roeden/ 
foe miet meufchên kinderen flagtjen 3/4/32. 
304 ADaut op De Heere Sebaat / De Bidt 
ifcaels/tebt De oogt ue hieches geopent/ 

en gefijt E si€ Wail U EEN, —5 mere 3 
—* ee u Heere op zijt Bod/endeuloé wooze 

k á 
„per uiten knech gheſprockeñ. 

° — een gede moet / ende laet ous 
ſterck ziju boog ais volck „ende boo: H 

“Den ONE Gods, ende De Heeret Hartman Dg n 
Fevageht 

e balen, en, — fe bj hem qua ſiier 

9 Bus bend ief pede 
Th” LAS 3 daer heb al: 
derherſt is Westend 
Bat, he ee Hont sen — fue ſel 
12. enteren 

‘Haen 5 Len (boen ten > Sat an 

8 ht Sen ian it bata sa 
ebbe ghefandicht tegen den Heerelende Fia: - 

“thiam (epde tot tabi Bro eik aokk De Heere 
u fonde wech gamer — — 
[3/4/nde 3/a/1olende4/ 
As Tochtaus. gr Hat Door befenudtbie- - 
5 niffe die bpandett des etten hebt Detäfe 

eateben — Pſade ſone Hin R 
„Bien gebo, oꝛen is. 
*3 Tos Want de 9 td a 

“Bloect Dabid , Ait (eaglen / waer 
„Om doet 4 Talk kt ñ ——— Jer. . 

Zie, (Mam een hutte Gpt . 
“back / Pen — de Concicbijnen 
Zjus baders —— ooghen des gheheelen 

J&B ende 4. 
zi Dorn ſpratk ————— bro: 

en tact ie lehitpabekuu — 
én ig iiet. góct. 
“ár de Bate Det ſoo gheſt HS 

verhindert 
— over ed 
1 e/urlzlende: F 

22/20 —— bat «u, 
verloſtede mnu / want Ip hbaddemp lief, 3/17/5 

zi De Meere heeft mp vergolde nae mij⸗ 
9 ne gherechticheydt/ ende heeſt my vergoden 
naer de —— mijner hauden / Iut ſefde 
zalt mp des: Weevetr berboich 
weder tealheu fcael/eude betoeerijae Dabid 

onder Hem Dat hp ſpꝛack: Gaet henenende 
telt. fraelende Guda. > 

ro. @nde Dat Herteflaech David naer Dát 
bet bolck geteldt was. ·¶Ende Davbid ſprack 

totten Deere Ack hebbe ſwaerlijck shet . 
3 HG 

‚2095 Ende aeubânt sap zijn aenfichte id ' 
Dichtint gene bat ick ghedaen hebhe 

aerden / ende ſprack. ar y an/ualb/ 
* PE BA 

veg oge er/ende den ’ 
badtden oniinck, * —* 25 · 

1 waercachtich / gl peert gact , 
3e20/14 mn 

ige Eide Babid ſont bonen meis ne 

— vanh 

144/158 

21Ende als mii Heede den Ganiek niet 
vaderen ont fispenis/ ſo fulteudeks erde 

yuen ſoon hein ghehaedt zjn — 
——— 

— meer Watrup Zedacurtee 25 
de fone Suraja⁊vot ho De fee Detrijnoft 
mûmeu Afeaclsdodsjent stan 
20u64 Dart na uwe voyſhendt dot ahpbin 
————— niet met, breek mtgraf em b2etge 

Iv’ roof 3 

ST 8: Bhputjehtd beu Sne. ven fone Sheta⸗ 
“des ſoons Jemimn Man ahurim / Die vp 
vifelandetickt btoerteander pij: Doe ie nafDae 
Mauer g melt /· Ant eifde. j 
„8/23 Bhp Die Mt erbondtende ontferm: 

„evichendr, bout Dyneskueshtendie Dao: u ' 
Wandelen mer gheheelder herren. 3/15ys 
Maer hebbenſe deghen u ghefandicht/ 
woont· daer or is gheen meuſche of bp en (an: 
dicht/ ende dat gijpgram zyt / ete· nn) ds. 
sralofenderd jas eri ke 

47 Endedatfe bevou bel eben inb gender: 
* ree gevangen. gere: pas en/ 

vj ifas EE teld 

48,God fp met ons / op Dat. bm. anseeten 
“tot em nevghe dat wp wandelen in zij⸗ 

“sane 

« ne weghen ende houden zijn ghebodeu⸗ ì 
nende rechten die yu baderert * en 
beeft, iú2/3 

á Www 'JAottánsom be wite sanuwerr 
vader David) ſoo en ſalick het 1 uwen tjdt 
aft voe Maer ick ſalt vreken vander handt 
ubos ſoons. 
. Godt far hem ootk een ander bpande 

„etimecken, 1 7 Te 
tzr Siet ickofal bet vijcke beken: ban De 
* ——— u ſal ick chien frame 

ugeben, zr RES Ke 
34e ch en wironc Dae gebeelerijcupefún 

; ‚pandeniet nemen/maer 1; k wil hem robeen 
2fE maecken zijn. Teefdaghe / on Dabid 

myiyjns knechts wille, 64 
Doerom wiueset gheſlachte Davide 

———— F Sven eb eeutighnijch, 
Znef ſelfde. zuid HIG 

BRA 1119 Endede onghe die met dem ope 
gewaſſen waren ſerde tor tem vpt: 
tenvolcke ett, so 1 sonrikenitdre 

“15+ Ende Delánine on berfjoozve-tjtewaltkk 
“miet: Pant fare was be beſchickinge Godes 

< ei zyn woort zebenenigeneic· Apt vlg 1 
vi galvende 24 164 \ 373 ui hit 

40 Geer van de framen bootcfg t 
“hupse Bands don alleemijck Juda v.J.4 
tek, Boen ve Coninc vast genom hadde / 

maerkte hp twee qulden calveren / ende ſprack 
tot hen/het is ute vele op te gaen uſa⸗ 
lem / ® Iſrael / dit u — die u ünt E⸗ 

© gpptenlant gieyt hebb ip 06 — 
30. Ende dat wordt pe tot ſonde⸗ 

= t'uote gqirick voorhet een iot Dan —— 
31e tege de Det hoo 

tert-/ ende máetkte Prieſters ban den alder⸗ 
ſudoſten volcke/ die miet en waren ban De ſo⸗ 
nen Lebi. vit iede 

Is/4e Want om Daids wille gaf bende 
Deere zijn Godteen een. 
hy 53 an na hem beeweek —— * 

derhouden Jecuſalem. uaa. 
nief /ros Boowaerathtiet'als de Deere uwe 
— leen an ke — zer — 
rijcke derwaerts dat mijn 28.27. 
B! — @recktopwoagrtsiende ret eñ danckt / 

ty 30 npe * fe 
e Elias tot 

Ear entavoptjer opoults. Car: 
vinden westaerben / enbelep- bet 

zijn knjen aen chen Sijn Ke pe 

— 
de ſeyde / d nj hiet (ord zach hes 

Men —— 
vert 08. beij —* 0 
\ — veertichnach⸗ 

— zie jfäter ol! lijven roer 

9 edt dart or 

we Oe ee 
Seeger or cia 
Eer —— wiers. 



nedert heeft / ch en ſal Die quaet in Fijnen 
tijt miet laten gẽſchieden / ze 3/ 25+ cnde 3 · 201 
15e ° 

2246. Be Coninck Iſracls vergaderde / 
ontrent fes hondert Probheten · 4/6. 

zie Ende Daer giuck cen gheeſt upt ende 
ielt hem booz ben Heere / ende fepbe: ick fal 
em ín t hooft ſteken / se14/17, ende 1e 17/73 

Cide reist. 
z2e Hyſende: ick fal uptgaen ende wefen 

ten leughenachtighen gljeeftinde mondt Lan 
alle zijn Pꝛopheten. 4 49/óe 

27 Be Coninck fepde: legt deſen in De gez 
Lantkenis eude geeft hem bzaodt te etcu ende 
Water te drincken tot Dat ick wedeem brede 
kome: Int ſelfde. 

2, Regum. Cap, 5. 
17e D Oen fpzack Qoeman / eñ mocht dan 

uwen knecht met cen laſt ban deſer 
aerde ghegeben warden foo bele alg 

twee Munlen draalen / Want u knecht en 
wil niet meer anderen Goden offeren ende 
Brantoffer doen/ Dan De Heere. 3e2/3ie 
„18, Dat De heere uwe knecht daer ban 
wilt bergheen / als mijn Meeſter fal gaen 
in / Ant felfde 4 

19, Ende fpzack tot hem gaetmet vreden: 
eude als Ip een belt weechs ban hem weet 
ghetrocken was op Den lande / Int ſelf⸗ 
De. je. 

6e 15e @ wee mijn Deere wat fullen wy 
nu doen. 1.14.1 . 

15. Dier is meer die by ons zijn dan dier 
die bn heu zjn. I,-gelze 

17, Heere opent hem De oogen Bat hy ſie / 
Boen opende de Deere Be Knape zijn ooghen 
Dat Gp fact 2 Ende fiet/ doen was ven beras 
bol bperighe peerbeu ende Wagens routoni 
Eliſee. Teler ENDE 1414. ; ende felde le 

31, Godt doe mp dit ende dat / iſt bat hes 
ee. ‘thooft Eliſee des (oons Zaphat op hem 

ij Le » % Tere de 
10, 74 Doe nw Den Brief tat her quam, 

{oo namen ſy de kinderen des Connicks ende 
onthoofden Ier. mannen etc. .4. 

‚1ce oo bekennet ghy immerdatter geen 
woordt bes Heeren opter aerden is gevallen, 
Int ſelfde. 

16:10, Eñ doen de Coninck Ahas een Al⸗ 
taer ſach die tot Damaſto was / ferpnde de 
Comnck beg felben Altaers Beelde ende ghe⸗ 
lcken ffe totten Prieſter Veia / foo Den felfz 
Bei gemaerkt was. — — asrofzz 

17e 24. Endede Coninck ban Aſſprien 
liet bolck ban Babel ende Cutha comen/ Int 
ſelfde. —F 

32e Dewijte ſy den Deere beefden maeck⸗ 
tert fn ſommghe tuſſchen Gen om Prieſters 
te wefen op De hoogten/etc,3,2/1 zoende gelo, 
23eCHDEGels/a2e : : 
27e Maer doen fp Daer begonſten te woo⸗ 
Hen ende den Heere uiet en breeſden / fant de 
Deere Leeuwen tuſſchen hen / de doodenfe/4e 
10 234 X 
3334 Wifoo bꝛreeſden fp de Heere ende Deere 
denoock De Afgoden / naer des bolcks wijfe 
ban daer ſy gebracht waren, 3e-l13e 
13de Ende noch op heden doen ſy nae de 
oude Wijfe Dat ſy noch den Heere en Dzeez 
Ne 7 uactj naer fijn Wetten leben / Jut felf- 
De, F 

194 Soo heft u gebedt op boor de over⸗ 
geblebene die noch zijn. zezolr4e 

354 Ende de Engel des Heeren toog upt/ 
ende dosde hondert ende bLijfentacheiit: gh 
dunſene maren. veraf 

zoete Befchiehtu huns, want ghp moet 
flerben Ende met teven. — verz fie 
ar Ende ho Heerde zijn ame nae De 
wandt „ende badt den Heere / ende fpzack 3, 
3 de mss A z 
vene” Meh Deere ghedenckt doch dat ick 
ghetrouwelyck boo? u ghewandeit ol 

“Demet een opretijt herte / ende hebbe 
Dat u Wel behueght / 3. 14/1 gende 3. 0/ 

IEN Ik Te Ha d nl E 

Sé Siet ick wil u gheſont maecken / op den 
Devden-Dagh ſult ap opgacuin't hups des 
Beeren. — — fn AG 
9 Sal aduwe thien graden voo 
waerts gaen / of ſaiſe chien graden — 
waerts gaen. — LEET 4.14. *. 
hie Boe vien De * Eſaie tor den 
en De fchavuwe quick achterwaerts 

rugge thieu gr mn wijſer Achabs Kelófze 32 —J 
„21,4 . DP tnmerde oock Ataceni den 

bupfe des Heevendaer af De Meere ghjefepdt 

_„Regifter. 
hadde / ick wil mynen naemte Jeruſalem 
ſetten. * 4410/23 

16. Ende Manaſſes ſtortede Geet onno⸗ 
fel bloedt / foo dat bp Jeruſalem daer af berz 
buide van t een eynde tot bet ander / 3,43e 
Ile —B 

22.1. Erde dede dat den Heere wel bes 
haechde /cnde wandelde in alte De wegen zijnd 
Daders Davids, ende en weeck niet noch ter 
rechter noch ter fl.ncher Gants 4e10/23e 

8, Ende Helkias Den grooten Perefter/ 
ſeyde tot Saphan den Schehver / ick hebbe 
dat Wet-boerk gebonden in Dat huns des 
Beeren, ende Heſkias gaf Dat boeck tot Sap⸗ 
han ende hp las, 1e8/%e 

1. Chronijcken Cap, 28, 
zE, Nde cen voetſchabelle den boeten onz 
zt jes Bouts, p gel/se 

ze Chronijcken Cap. 19, 

6 § Zet toe wat ap doet: want gijp en hout 
gat gherichte Den menſchen mec / maer 
Den weert. 4.6/4. ENGE 4+-0/6, 

Nehemia Cap, 1, 
4 D Oe ick fulcke woorden hoorde / fat ick 

ende weende / ende droech routwe twe 
dag en lanck / ende vaſtede biddende 

boor Den Gort des Hemels. 4e 1216. 
ze Och heere Dode an den Hemel / chn 

groote ende berſchuckeljcke Bodt / die dacx 
tou dat verbondt eide barmhertighepdt den 
genen dieu lef hebben / ende u geboden hou⸗ 
den. 3e 17Se 

7e Wy hebben u Bait ong verbremt / Dar 
wp niet geijouden en debben u gheboden/ bee 
heien ende rechten / die ghu bekoren Hebt uwen 
knecht Moſes. Zei delle 

Ze tje Ende ick hebbe Hen Uwe Sabbath 
kondigh gemaeckt/ zeölz9e 

Job Cop. 1. 
6. M Her Get ghewelop eenen dach} / doen 

de kunderen Godts quamen / ende 
voo: Dea Heere traden / foo guam 

de Sathan oock onder Her/: 14/7 END: ,14/ 
1Ge ENDE. 1o/ venDe 44 44/5⸗ 

De Heere ſprack tot Sathan: Siet / al 
War Hp heeft Dat ſy in uwer haut / ſonder al⸗ 
leen aen Gem ſtaen sant iet. re17l7e 

17e Goe jp noch ſprack / quam Daer ceu/ 
endefepde: De Chaldeen maetkten dzie ſpit⸗ 
fen euwe overvieien de xiemelen / eude na⸗ 
menſe wett) ende jioegen De knapen met deu 
fcherpredes ſweerdts / ende ick bent alteen 
ontkomen. er Zed ze 

zie De Heere heeft het gegeben / de Deez 
re beeft be gljenomen / Den vaem Des Hee⸗ 
ven ſy ghebenedyt / 4e17/Se CUBE 145, :eENDE 10 
1SfZe NDE q ee, mn 

zi, Ende Satan quam tuſſchen Genie: 
Ben om te verſchjnen boa? Den wzcere/ …. 14/ 
17e ENDE Less, 1e eude Lel dale *4 
4 .17. Hoe Kan een menſthe recl;theerdis 

gher zijn Ban Godt of eeu nan reynder zijn 
Dandie ein gemaeckt heeſt. Zeicsie 

18e Diet onder fijne kacchten en iſſer geen 
ſonder ghebreck / n fue Ergijcten bint Du 
for. ent. Fo L/ Ne ENDE Fel 'ede 

te Hoe beel te meer Die in lecmen Lupfen 
kaonen / cude Die op aerde gefondeert Zijn/ 
futten ban Wormen gheghjeter worden, ret; 7 
de CUBE Zet z/ 2e ENDEZet vale, … vs, 

Sgaueh is ve meufche Die God ſtraſt / 
daerom en voenghert De caftijdinghe Des Al: 
machughen met DE UE be AR 
⸗2 Ick weet feex Wael /-Dat een menſche 
wiet vechtveerdich blijben en mach tegendBod 
dl2/ re í big ze * Em: nl he 

à t * Ick en Wil mnniet rechtbeerdich az 
Ken / mijn mondt (oude mp verdoemen; mat. 
herck mp vechtbeerdig / ho vechter ux onz 
rechtbeerdigh · ak Zelz/if 
_ Tos1se Benick godloas / fo is de Wee over 
inn / ende of ick vecljtkeeerdichj ware / fo en fat 
ick mijn hooft met opheffen. 36 
„Hees “olp ontbint ber. Coungen bedwoane / 
ende godermet eeuen gordel haer lendenen. 
4e2o/ abe BL 
n2Ge, Godt keert wech De lippen Der waer⸗ 
Acqtigei) ende neemt Weel De fimen Des ous 

Elte, —J thd 
13e55e BI Doodeijp my / ſos ſal ick in hem 
perte 1 aeil/1Ge CNDE Zeaf ain 

24.4. Vie fal reyn maken Bat onrcyn ig. 
< Daer eri is nieten, zelve ONDO Zela,sf 

ve Heeft bp niet fijne beſtemden tijt t gee 
tal Zijnder maendenſtaet bo u : gijp bebe: eens 
perc gheſet / Dat en (al hy miet obergaen/ 1, 
16, Ge 

17, Glphebt mijne overtredinghe in cen 
bupdelken berfeghelt/ende mijn tu®Dact daer 
toe gedaen. . 34/20e 

Isel5e Stet/onder zijn hepligenen is wea 
mandt onfteäffelijck / ende De Lpemelen zijn 
niet reyn Hoog heim, 3e! zele 

16, Hoe veel temeer een meufche Die cen 
grouwel ende boo s is Die het onrecht Deincht: 
als warer. 34 2/5 

10e je Blk Weet dat mijn Derloſſer leeft / 
ende hy (al mg Gier naetnac.s upr Der aerden 
opwerken. zelO7 1e ENÙÊ 3.225.4 

zó, Doer nae wanneer Dit lichaem Hera 
knaegt fal 3tjn,ik (at in mijnen vieeſche Godt 
fiere p «1Ce1 Ge 

7e Benfelven ſal ick fien/ende mijroogen 
ſullen hem aenfchouwen / ende geen aider « 
—7— nieten zyn berteert in mijnen ſchoot Int 
eifde. 

21e13. SW vaffeven haer dagen met goet / 
ende dalen terſtont neder maer ber geafsz.10/ 
17. 

27.5. Diet De Mane en ſchjnt nach wiek 
ende De ſterren en Sn niek reyn Booz fijne oo⸗ 
gen. Zei le 

26.04 . Biet De palen ban zijn Wegen) wat 
een klenn dinck ift dat Wp ban hem hoozen / 
wie fal de booghepdt fijnec macht berſtaen. 
1417.2 

8.12. act Wil men ban wijſheydt bits 
eben Waer iS ve frede ves berſtants / Int 
clfoes î 

zie Sis betholenboorde oogen aller les 
vbendighen / oock verborghen den bogelen du⸗ 
Der den Hemelen. Jet-/le 

"3, Godt weet Den wech daertoe / ende 
kent hare ſtede. zer Jie 
28, Endefepde tot den menſche: Siet DE 

vreeſe Des Heeren ig de ware wijfhepdt / 1e 
17/24 CDE Ze 2/20 

35,3’ Om Bat een hupeljelaer ober herr 
regeert / het bolck tot fchandale/ / 4.-0/ ce 

36, 27, Hpmaeckt het Pater tot klepne 
Dauppelen/efi den vegen Doet regenen als/etce 
Te Joe 

41.2. Die heeft mp Wat te voren gedaen 
Dat ick hem bergelde/ alat onver den Dea 
mel is / is mijne, zeralse 

alter. E 

We hem die nieten wandelt in del! 
raedt der godlodfen / noch ireet oP 
Den wech Der fondaers. 3e17/10® 

2e Maer Heet luft tot de Wet Des Gee? 
xen / ende denckt Daer pp dach ende nacht / .7 
i3 rn En fd EN 
“2e2, Waerom richten de Coniughen dee 

aerden len op j endervetflaghen de Geeren 
„met malkanderen, tegen Den Heere ende zy⸗ 
nien geſalſden. ze0/3s 

3e Laet ons fegghen ſy berfcheuren ha 
hanen ende ban ous baerpen haere zeelen 
2,r6/3e * kk — 
4, Saer Die in Den Heinel woont (al met 
Hen lachen / ende hen beſpotten / zes „16de ze 
10/3e dere — 
Eyſcht ban mp foo wil ick u den Devz 

Beren tot eche geen / ende de epnden des 
Wweretts boorunakomelingen, zert/ite 
5, Ghpiuiefem:t eenen preven ſcepter ons 

twee flocn / ats Potten fult gipfe bepſelen/ 
Zer /5e ende 4001/10. — 
pe Cuft ven ſone / dat hy hem nieten ſtos⸗ 
rel ende ghy vergaet op ven wech / ett· . 
ENDE 4e20/ „ENDE 4e 0/29 if 
"03e Fekiegge enflape gantſeh met vreden 
Want alleen abn Heere helpt mn. 3e 2/ 370 
47 Doch Heere verheſt ober ous het 
tiebrvijns aenfchug. __ Tetiltäs 

Sese eere gin fu!t beoegh mijn flemtne 
ooren, vꝛoegh fat ick my tot u ſchicken / ende 
aer OP MEECKENe 0807 i2e 

je Tek Daeventeghen / falinu huns gaen 
in be oberbloedighept uwer gerade / onde ickt 
fat aenbidden im uien Hepligten Tempei 
uiuwebzeefe Ze. ZONDE 3. 2. Te 

_ Gete Och Deere en ſtraft mp niet in ive; 
toome ende kaſtudt mp niet in uwer gra 
fchap. — Jan 34/34 

Der. Staet op Deere in uwen toorue / bera 
beft u teghen de gramſchap mijner bpandenf 
Waeckt boo: mp mden gerichte DAE hp ghe⸗ 
primeert hebt. 3wzol1 ve ENDE 3-17, {7e 
"9e Aicht mi Meere nae —9 



egt ende mijnonmoofelhepts , 34744 
ùe3e Dpt Den mande Ber jange kinderen enn 

fupghelmgben / hebda u macht toegericht · te 
16434 ) 

slat is De menſche vat ghy fijner ghe⸗ 
Denckt/ ende Der menſchen kint dat gin hem 
beſoeckt? 125 ·3· ende · 23 . 2 

gele Ende Die hopen op die uwen name 
kennen/ .24314 
Hy fpzeect in zijn herte: Godt heeft 

het berabereu / bp heert{zijn genſicht verbor⸗ 
gen / hy en falt nemmeecmeer fien. 144.2 

1124. De Heere is in fijnen Tempel.n. 
Se 1, 

2 1403D' een fpzeect totten anderleughez 
vien ende fpzeken met blepachtighe tonghen / 
met dobel herte, 44138 / 

7e De woorden des Heeren zijn louter als 
Doo? louter ſuͤber in aerdsnen Oben / bez 
pzoeft ſebenmael. 302415 es 
zL4te Defot fpzeect in zijn herte & Daer en 
is heen Godt, 1.4.2. 
De Heere ſach ban Den Hemel op der 

menfchen kinderen om te fien of pemant ver⸗ 
frandie) Ware ende nae Godt bzaechdes3, 
dele N Ä 
3:Dder en is uiet cendiegoetdoet / jae 

Niet cert. 243 2 
Heere wie ſal in u hutte verkeeren / 

en wie ſal woonenop uwen hepligen berch? 
3 · 17 Ge ende · 3424.8. 

Die ſonder / vleecke wandelt / ende recht⸗ 
doet ende ſpzeect de waerhepdt in zijn herte 
Zee 2e ende · 3.1745. 2 Y 7 

1642, Bhp zijt mijn Heere mijn goet comt 
Miet tot u. 248453 . 
3· Maer tot De heylighen die op aerden 
zijn / maer tot Den bzomen daer ick mijn veel 
behagen in hebbe. r. cna.i 4 ende 2. 8, 53e ende 
30705» 

5, De Deere is het Heel ban mijn ecfdeel/ 
ende ban mijn goet/ gp onderhout mijn erbe 
Zelle ZeMDELZe2SelOe Tosen 

95 · Mant alg en fult mijn fiel int graf 
niet laten/ ende niet toe laten/ Dat uwen hey⸗ 
ligen berrotte.3.25.3e \ 
heere Verhoogt mijn gevechtichendt/ 
Merct op mijn roepen. 341744. 
us ap mijn hert (ult beproeft hebben 
eñ beſocht des nachte ende gheproeft ap en 
ſulter miet t:mben Shut felfoe: ; ' 

15.Gek (al u aenficht fien in gherechtic⸗ 
Hepdt ende ick fal berfaet Werden wanneer 
ick op Wake naer u beelt. ze10. 17e ENDE 3.25 
10 

Bere Tek hebbe u lief ban herten @ Heere 
Zer Orr BeEUDE 40170230 fi 
zo, Ende Ip boerde mp upt in het rup: 
ii ende Ip belofte mp / want hp hadde mo 
ief · 2175 

zie De Heere doet wel aen mp naer mijn 
Der gerechtichepdt eñ hp heeft my bergolben 
naerde fupbechepdt minder handen. 317.5 
ende 317414. F 
28. Ghy helpt den ellendighen volcken 

one De hooghe ooghen vernedert ghy 3 „12, 

„31e Het woort des Heerenis fonder blec⸗ 
Ende Doo: loutert / hy is een fchult hoop àlle 

ieop hem betrouwen. — Jer. LSe 
19.1, De Hemelen vertellen de eere Gods 

Hesel ende Bebede io EEN À 

Se wet deg Heeren is ſupver ende bern 
quiet de zielen De getupgeniffe Des Weeten ig 
getrouwe / gebende den onberftandigen wijfz 
hets ses A0 Pi 27.12.ende 4. eb, 

13. Wie ig Die can mertuen zijn ghelre 
Kensbergeeft mp de beclozgen gebzehen. 344 
16, ENDE 30401 BeenDesze 17,2. À 
‚20,44 jp ghedentt alle uimefpiffoffec) ende 

bin bzantoffer moet tot affchen worden. 3. 
ale 
„18e 10e Mjelpt Heere de Coninck verhoore 
ons Wanneer wy roepen, _ 46.2. 2MWyn Godt mijn Godt / waecorrt 
hebdy mp vberſaten. 2e 16. 11. 

se Ons baders Hebben op u betrou fn heb 
benop w betrouwen ghehabt / cnde gijp gee: 

loft, Î 54204260 
26, Hek Wil mijne beloften betalen Hoo: 
dien / die em bzcefen * 41344 «2344 Ende wanneer ick alreede anders 
De in het Bal der fchadutmen deg Doodts ſoo 
en bacefde ick gheen ongbeluck « want gin 
zijde bp amp Ler7erte ENDE 3e 2, 21/ ende 342e 
2 

6. Dat goebeende harmheticheydt ſullen 
inp Dolgien, mijn leefdaghen ende ſal woo⸗ 
E in den hupſe des Heeren eeutaichlick.2,3 
Zet 

À _Reoifter. 
2443, Die fal Op Des Heeren berch gaen 
ie daie ſal vaſt ſtaen aen fijner bevligher 

— r : 246. 2 

4,Die onfchnldige handen Heeft / ende reyn 
ban hertenis/ die zijn hert niet en begeeft tot 
te / ende en ſweert nier balfchelijck 

nt telf Des 

6. Dat ishet abeflachte dat nae u braecht 
gk Daer foeckt Dijn aengbeficht Jacob. 3. 24e 
tn 2 

z 25 O Heere ick hebbe mijn ſiele tot u 
3220454 à 

6. Gebenckt Heere aen uwe barmberticz 
hept ende naer uwe goedertierentheydt / etc 
343 18+ ENDE «20494 

10. De weghen des Heeren zijn enckel 
goetbhepdt eñ wãerheydt Dien Die zijn becbont 
ende getupgeniffe onderhouden 3e ze 7« ende 
317.20 

1e Om dijns naems Wille Heere weeft 
genadich mijn Der miſdaet / want fp is groot 
3417.2 — 

i8. Siet aen mijn jammer ende ellende / 
ende Bergbeeft mp alle mjn groote ſonden 3e 
20,9 y 

26ete Heere rechtet mp tant ick wandel 
in mijn onfchult ede ick hebbe mijn betrou⸗ 
wen op den eere gefetjetc. 34174134 

2, Proeft mp Heere ende berfoeckt mp 
repnicht mijne nieren ende mijn herte · 3. 20, 
6 / 

k se Tek hate De beraaderinghe der boofen 
ende en berkeere niet met den godloofen. 3. 16 
17 

8, Heere ick hebbe lief De frede uwes 
bups ende De plactfe daer u cere woondt. 1 
11414 

9Vaept mijn ſiele niet wech met den gode 
looſen / noch mijnleben/etc, 3. 17.14 

27.1. De Heere isde ſterckte mijng lez 
Hens/boog tien fal ick bzeefen Tel7er1 
2, 3e Want mp een Gepz belepde / foo en fal 
mijn hect met bzeefen Int ſelfde. 

roe Müjn bader ende moeder hebben my 
berlaten maer De Heere neemt mp aen, 3e 20e 
6e 

4 14, Derwacht op den Heere weeft ghe⸗ 
trooft ende onberfaecht / ende verbeydt den 
Heereszez.17e 

2848 De Heere is hacer flercte/ ende is de 
sa rg fnen ghefaelfben Helpt z, 6.2, 
ENDE 246434 j 

293 De femme des Heevenis op De wa⸗ 
teven / de Godt der eeren Dondert De Heere 
“is op qeoote wateren. 164. 
30 Zpnen toorn duert eenen ooghe⸗ 
lijẽ eñ zijn goet behaghen duert ten leben. i. 
IOelöe 

7 Boen het mp welginck fpzackick / en 
fal nemmermeer mp roeren / Want Heere 
Dooz u Welbehaghen hebt gp mijnen berch 
ſterck ghemaeckt / maer foo haeft gp u aen 
ficht berchbet)berfchzichte ick, 38.2. 

31.2Heereick hebbe mijn hope opu ghe⸗ 
flelt en laet mp nemmermeer te fchanden 
worden ende berloſt mp daor u gerechtichept 
3.11412. 

6. In uwe handen bebele ick mijnen geeſt / 
ghy hebt mp berloft/ © waerachjtige God 3. 
200264 

16, Mijn tijden zijn in uwe hantere17e 
Ir bed 
t ee * 

23e Ick ſprack in mijn vertzaghen ick ben 
aten ogen verſtooten · 322016, 
32. Wel hem Die zijn overtredinghe 
is bergheben / ende wiens (ouden zijn bedecht 
Fee 29ende · el Le 1 CNDEZ el 411. ende · 4 170 

pe Ick heb w miyne fonden bekent / ende 
mijn mũſdaet en Geb ick niet berfeghen : ick 
fpzack : ick tail Den Heere mijne overtredinge 
bekennen · z · 4.9 · — — 

6. Daeromfultenualte heyligen bidden 
ter rechter tjt. 30. ende · 3. 26. 16 
3306. Be Hemelen gn dooz het oogt des 
Geeren ghemaeckt ende alle zĳn hep? Door 
De geeft zijne monts. _ rerzerssEiDeer.1óere 

Wei ben holcke / Welcker de Beere een 
God is / ef dat hutot een erve bercozen Heeft 
2410.8 ende· 3. 2.228. EDE, 21454 

13 De Heere ſiet pan den Hemel / ende 
fiet alle De kinderen der menſchen. 1,16,rs 

18. De ooghe des Heeren is op be ghene 
bie hem bzeefen / ende verwachten ap fijn 
goetbept. * 3·2070. 

22e Heere uwe godichept ſy op ong/ alfa 
kop ons hope op u hebbeñ. 34300126 

3474 Doen defe ellendige vien / 7 
hem de Meere / ende balp bent upt alte fijne 
wooden. 3 206* 

8, De Enghelen des Heeren legeren hen 
rontom dien die denhheere bzeefen.z.r4.5eende 
del4e8.ENDENZe 2002 34 ) 

Ie Wendt u ban Get guaedt ende Doet hes 
goet, 3035. 

16, De oogen des Heeren ſien op Den 
rechtveerdighen / ende zijn oozen naer haer roepen, 16, zender, zo13 ende.3e2oe 
ger 

17. Maer het aenficht des Heeren is te⸗ 
glen hen Die guaet doen/ om haer ghedach⸗ 
ten is unt te Doen bander aerden. 1416.74 

34632, WE Doot der quaetdoenders is 
feet quaet ,2,10:14.ENDe, zero 13, 

23e De Heere berloffet de fiele zijn Dee 
kretiten. 2110160 
361 Het is banden gront mins Herz 

ten bander godlaofen wegen gefpzoken / dat 
{p gheen beeefe Gods en Hebben. Ide ze 

ze Sp bersieren hen onder malcanderen 
felbe dat fp hare boofe faecke voorderen op 
ed fr boofbepdt hatelijck maechen / ne 
elfde, 
6, Heere/ u goetwillicheydt is ſtreckende 

tot aen den Hemel ende u ghetrouwichepdt 
tot aen den wolcken/ 3 8 À Lee 

7e _B gerichten/zijn gelfje een Diepte, 1,174 
2eENDE3e 25e 

lo, Pant bpuis de lebendighe fonteyne 
ende in u licht fien top hetlicht/ - 2.2,2o» 

3747e acbept den Heere met vatientie 
ende betrout op hem / 24374 

22, Zijnegefegende be-erben het iandt / 
maer fpne berbloeckte worden uptabervopdt 
211,24 

38.2, Heere cajtijdt mp niet in uwen 
5 / Ende en ſtraft mp niet in uwe grame 
chap 30432 

5e Müjne fonden zijn ober mijn hooft gez 
en / endealseen (waer laſt zijnfe mp te 

waer geworden / 34. 16. 
39.15. Ick ſwijghe / ende en doe mijnen 

mont zien open / omdat ghp ghedaen hebt 
1,173, ⸗ 

13e Ick ben een vzeemdelinck boor u als 
alle mijn baders, 220. 15. 

14. Laet af van my / opdat ick mp bees 
quicke / eer ick henen gaende niet meer hier 
en (p. ki ai 3.20.16 

4044 Ende heeft mp een nieu Tiet in mijt 
Mont ghegheven telobenonfen God / bele 
ſullen dat ſien / ende fullen bzeefen ende hen 
— op den Heere.z3. 20. 26ende . . 
20620 3 hj 

6, Deere mijn Godt gp hebt Heel won⸗ 
beren gedaen/ ende is onmoghelijck te bectel- 
Ten hoozu alle uwe gedachten teghenons,r. 
59. ende. r . 17.1 

7 Offer noch fpijfofferenbehaghen.u niet 
Doch De oogen hebt gp mp open ghedaen 
,22+10, N ú 

8. Doefpzackick : Siet ick come/ inven. 
boeck ig ban mp geſchreven / 2416450 

9, Mijn God ie hebbe Luft omt uwen Witz 
dete doen/ Jut felfde, rd 

11. Ick jebbe verbreyt uwe getrouwicheyt 
ende ũ ſalicheyt / ende en hebbe u goethent 
niet beefwegen noch uwe waerhept in groo⸗ 
ste bergaderinabhen. > 32474 

12, Laet ee — —— 
alle weghen behoeden / Int felfde, 

4u. Sper mon fiele want ick hebb 
teghen u gefondic 3e20,23e 
aber, bn fiele dorſtet na Godt / na den 

debendiahen Bodt wanneer (al ick comen om 
te Berfchijnen boor u aenficht? —  4e17,250 

se Endeick berghefelfchaptefetot in het 
hup deg heeren / met (Femme des geſangs 
tof s/ect. 



eeuwichlijck / ende vert (Lepterntoes rjcris 
gen frepter Der vecijtbeerdichept. 141349 

8.@Ip hebt lief aherechtichept / ende hoet 
godloofept / Daerom heeft u Godt gheſaft 
zet olpe bez vzeucht / meer Dan uwe geſellen / 
ZekS 65. ENDE ge 19e BoPNDE 442041 20 
„13®e dochter Op: ſal met gefchenck u aen⸗ 

ſicht bidden / ende He vijcken des volex. r. A4. i5 
i2. Godtig ons toeblucht ende ſterckte / 

ende tot groote hulpe hebbe Wy Hein mm noot 
behaudene 324370 

3e Baerom en vreeſen Wp niet al waert 
ſchoon Dat de Werelt berginge/ eñ Dat de ber⸗ 
gen inde Zee ſoncken / Int ſeifde· 

6GSodt is int midden bp haet / daerom en 
fal be haer niet voeten. dela3e 

47234 De Heere is De alderhoochſte / ende 
gerfchzickelijck./ ende grooter Coninck obers 
De gheheele werelt, 4344 
Hhh vertkieſt ons ten Erſdeelede heer⸗ 

lichept Jacobs / dien hy lief heeft. 3. 21.5. 
4849. Alfoo top ghehoset hebbe n foo fien 

top. het aen Dec jradr Des Weeren Zebaosh/ : 
aen de ſtadt onfes Godts / Godt onderhout de 
ſelue eeuwichjck. —— 

11.Godt ais dynen Name / fois oock uwẽ 
roem/tot aen Der wereit eyude: dijne rechter⸗ 
hant is vol gbecechtichepts. Zire FlaCHDEsg. 

43 ze ' 

2497 Die hen beraten op haer goet ende 
toemen op haer grooten rijcktam. 2.410. 17. 
Segiemant en-tan fijnen broeder berlof= 

fers noch Gode zijn berfoenmge gebvẽ Int felfde 
«bee Mant m en Can fien/Dat de Wie ſterven 
ende bat oac kde ſotten / ende narren bergaen/ 
Int ſelſde. 

1: Dat is haer luſt dat hare hupfen altoos 
dueren / ende hare wonngen / etc· Int ſelfde 

13: Maer de menſche en blijft met eere / 
maer fal Den ouverſtandighen bee gheihck 
zijn/Die gantſch be: gaen/Znt ſefde. 

14e Dit haet Boen is entkel dwaeſhepdt / 
haer vacomelingen bolgen gheerne haer leerz 
ringe ua / Antfelfde. 
1 Sxpũggen int graf als ſchapen / de doot 
knaechtſe / ende De drome ſullen ober hen heers: 
ſchen des mozgens Int ſelfde. 
'e sos Roept mp ãen in tijt des nooats / ende 
ick ſalder u upt trecken /ende ghy fult mr ee⸗ 
ren. 3 ·6413. ende 3. 20.2 8.ende 4. 17.37. 

23. Wie daucoffert Die prijfE mp. 4. 13. 17 . 
“Sie Je —* inne zijt mp ghenadich nae dijne 

goedertier ep: t/etc. 3e 449 

9«@p dat gn vecht bebonden wert in u 
ghevichten, 1‚18,3eende 3. 11.1ende 3423e2e 

7/ Siet ick ben gevozer in booſhent eñ miju 
moeder heeft mp in ſonden oritfangen. LI, 1,5 
ende 3. 38ende 5. 20.9. ENDE 64160170 

12:® Godt ſchept in mp cen vepn herte / eñ 
vernieut int ni een rechten geeft. 2. 2. 25.ende 
2.2.27. ende 2.3 49e mid 

17. Myn Heere opent mijntieppen / ende 
mijn mont fat wlof bercondigen, — 3e204224 

“10e Beofferhanden die Gode behagen zyn 
eenen Beeflagen geeft -/ O Bodt atyp en hers, 
— niet een beangſt ende nederich herte· 3. 
20416. 

214 Dan ſullen u behaghen de ofſerhanden 
Der gerechtitheydt / de brantoffer enn gantſchen 
ole | Dan falmen catbevenop vijnen ve 

en. 418.417· 

520. Maer ick ſal bljben in het hups 
Gades gelijt eenẽ groenenoif boome. io.i⸗. 
Doer enis niemant Die goet doet/ ja 

niet een. J 2.32 
55 ·3Werpt uwen laſt op Bo ende Ip fat 

u berlichten / ende hy en ſal nemmermeer toe 
taten Dat de rechteerdige ſtrunkelen 1,17,5, 
ende 2410e17+ gb: Sodt ſuiltſe aff: 

24, Maer gip t e afſtoten in be 
putBesberderfs. 240417 

5605· Ick bepbe Tuijn hove op Godt atjez 
felt / ick en fal aheen Dingen vreeſen die de 
menfchen mp doen content, Tel7ei ne 
“to, PWamieer1c u Aericoepe /mijn panden 
Keeren te rugge / erde Daer Dooz Weet ick Dat’ 2 13, Godt w beloften zijn op mp / daerom 
faticku * 344 

4 Soar Godt bertoorit mu zijn goedertiers 
ent Bodt (al mpanijneu luft aen mijn vy⸗ 

zat EL le “24jel ze 

—6or14, JEE Godt tikten wy daden doen 
vel leeraanmnD Boeren teeven 3e 

De Tafel; 
62,9 Putlaftet uwe herten Boog hem / God 

is ons betrouwen, 320. 5. 
io. Ten ig niet ban Ber menſchen kũderen 

de groote Heeren euzin mer dan leughenen 
ZeJele ï 

8 36,4 3D goethept is beter dan het leben. 3e 
zerBeende Jer7el4e p 5 
652 Sodt men looft u in Siop/ende u bez 

taeltmen gheloſten. À 32029. 

GSh berhoort de gebeden / daerom come 
alle vleeſch tof u, 20.13. 

Seluekſalich is hp die ghy verkieſt / ende 
doet hen bp ucomen / op, dat hy woone in u⸗ 
we hoben / ett. 215 

= 68419, Bhp zijt in De hoochten gebaren / eñ 
hebt de ahebancheniffegebangen. _1e13e tl. 

zie Ende Heere Heere, Die vander doodt 
berloffet. à SRD 325.4 

36. God gip zijt wonderlyck in uwen hep: 
lichdom / De Dodt Iſraels is de gene die ſterc⸗ 
teende macht gheeft. Heli el 4e0MDE 457 .2 
69,3: Hek ben Berfoncken m diepen flijm/ 

daer geen bafticheptenin. 47 130 
5AIck moet betalen. dat ick niet gherooſt 

en hebbe. 2416 
22 geven my galtete eten / ende edick 

te drincken. 441715* 
29Delchfe upt den boeck des levens / Dar 

fp met de vecijtbeerdigen niet aengeſchreven 
en worden. 2410. 8. ende 3. 24.9. 

714? DerlofE mp door u gerechtichept / ende 
comt mp texhulpe. 2.142 
728.490 ſal heerſchen ban den Zee tot aen 

Danber / ende ban Den baater / tot aen des Werz 
lets cpude, Zet elle 

rr. Alle Coningen fulten hem aenbidden eũ 
alle bolcken hem Dienene 45 17e; 

3724 Gek Dan noch Badde ſchier geſtrup⸗ 
keit met mijne Beeten /mijn treden hadde bp 
naeft gheſubbert. \ 34946. 

17. To oet ick ben gegaen int heplichdom / 
ende hebbe gemerckt opt EYNDE 2410410, ENDE 
3299. — 
„26, Wanneer. mijn bleeſch ende mijn herte 
verſmachteſoo zydu toeh Godt alert mijns 
beeren tcooftjende mijn eeuwich Deele 2 Aa· · 

74e ze Ghedenekt Aen u ghemeente die ghy 
ban oudts verworven hebt / ende u ten erf⸗ 
Deele verloſt heut / ende aen den berch Sion 
daer ghy op woont. 380.14 
04 @nfe teeckenen en ſien wo niet meer / 
daer en zijn gheen Prophete meer / ende geen 
Leeraer en leert ons.· 254 

75. Dever hooguge en comt noch ban den 
opganck / noch Han den nederganck / noch van 
ver gheberchte in De woeſtijne. 1416064 
7710 Weeft- Gaat hergeten genade te doen 

heeft hp doo: toogne ghefloren zijn a 
. — Je 16e 

1, Boe ſprack ick: het ve mijndaadt / doen: 
wert ick ghedachtich Der jaren ban den arm 
des alderhodochſten. 32243 Le 
„785 Ende nieten werden als hare baders, 

eén teghenwillich ende onghehoorſaem ghe⸗ 
ſlachte / welcker herte niet recht en was / ende 
haren gheeſt en was niet getrouwbe tot Godt 
zejelle 

36. Ende hupelelden hen met haven mout/ 
ende togen hem met haren tonge, 303025 e 
37 Goch Haer herte en was niet recht tot 
hem/ ende en warén hem met ghetrouwe / in 
ziju verbont / Int ſelfde. aksi 
49} font op ten fijnen grimmigen toorn / 

gramfchappe / berboldinge endeampt / het 
welche ig De bedieningtje Der boofer Engelen 
Telde 7e ' 

65, Dat hp fyne wooninghe tot Splo lict: 
baren / De hutte Daer hnonder Den menſchen 
woonde. Zeóern 
67, Eñ verwierp de hutte Joſeph / eñ berz 

koos met de ſtamme zalm, ..23.26 
76. Ende heeft berroren Dabid fijnen Diez 
naer / eude heeft Geur ghenome ban de ſchaep⸗ 
ſtallen. 246.2. 

78.9. O Godt onſe hulper / helpt ons om 
dijns naems eere wille / ende verloſt ons /eude 
vergheeft ons onſe ſondenom djus Aaems 
wille: FelOsl4e 
“13, Maer op Die u bolck zijn / eñ De cudde 
ban uwer wepde dancken weetuichtjch zende 
Vertellen uwe eere ndeeeeuwichept. 3.7. 10, 

* Be4z. Bhp die ſidt tuſſchen de Chevubijnon 
toont wg claechept.  1,13.2402,8 15 oge les « 
Godt brengt outs weder / ende aet lichten 
Dijn aenſicht fo geneſen Ws 32429 

5·Heere Godt der Beeren / hoe lange Lila 
‚dp beetoopmen teghen hef gebet wiwes volckx 
„2016 

18/Dijn haar befthutte het ole wader rech 
ter hant / ende Die menſchen ſoonen Die gho 
baft bereozen Hebt, _246e2e 

8/11 Ick ben De Heere u God / die wupt 
Ggppten lant gelept hebbe 31 
$2.1,Bode ſtaet in de vergaderinge Eods/, 

ende vechten ouder de goden 4/20/4 / ende 4. 
zo/6/ende 4/20/29 
Soet recht den armen / ende weeſen / ende 

helpt den ellendighen ende nootdruftigen aen 
haer recht 4/20/9e 

4/3Détloft deu berathten ende armen / cube 
treect he pt be Gant der godlooſe / Ft (elfde 

6, Ack fvzack: Ghp zit Goden / ent zijt alle 
Kinderen des alderhoochſten 1/14 4442044 
84e 1edpoe lisflijc zijn dijne woningen/ Hees 

re Sebaotij 4elere 
3e Rijn fiele verlangt eñ berſucht feet nae 

de boorhoven bes Weeren / mijn Wjf ende Ziele 
berheugen haer inden Ichendige Wod,2,11,2 

8. Ap —* ban deen deucht tot inde Ans 
per / dat een peghelijck berſchhne Hoo? Godt 
iu Sion 4172 Ie 

d6e2e Bewaert mijn ſiele / want ick ben 
beplich 32040 
sant glu deere zijt goet ende genadich / 

ende ban grooter goebichepdt Den Gijenen die 
uaenroepen 3.2.29 

N·Heere leert my uwen wech / op Dat ick 
Wandele in u waerhept, bereenicht mijn herte 
Dat ick uwen naem bzeefe.2/2/27/CMDE/z/3/9e 
„88.17, me gramfchappen zijn over mp 
ghegaeft / ende uwe berfchzickingtjen hebben 
mp onderdzuckt 3443 4. 
‚89.4, Ick hebeen berbont ghemaeckt met 

mijnen uptbercozen / Tek Geb mijnen knecht 
Dabid gheſworen 4147 

5· Ick ſal u zaet eeuwichlijck berheffen / eñ 
ſal uwen. {toel laren duern in allen eeuwen 
Znfelfden 
‚31,00 fijn fonen mijn wet verlaten / ende 

mijn gebod niet enhoudẽ. 4.32. ende · 4. 14270 
33 Soſy mijne oideninge onthepligen / ende 

mijne rechten niet en houden 3443 20 
io ſalick hare fanden met de roede bea 

foecken/ende hare mifdact / ets. 3403244414270 
34» Ende mpue genade en fal ick niet van 

hem trecken / ende mepne waerhept niet laten 
feplen, — lende4r1/27e 
36. Ic hebbe eens geſworen bp mpner heer 

tichept bat ic@abid niet liegen en fals2/15/3e 
37+ Zijn zaet zat eewich zijn / ende (pre 

ſtoel boo2 mpals de Some. Intfelfde,  — 
38. Als de Mane (al hp eetwichtijck bebes 

ſticht werden-ende in den Wemel falder fez 
ker getupgezijn/_ hz 253 

92/4, Pupfent jaren zijn vooꝛuweõogeũu/ 
ghelijck den dach Die giſteren hoozbpisjende 
als een nachtwabke / 3/2! ad 
zene —— dooz ik et hbe 

ijn beroert door geamfchaps — 3/4/34e 
we: Want alieonfedaghen: zijn Genen ghe⸗ 
gaen dooz uwen toozn / ende heben onſe ja⸗ 
ren doorbracht als een gepens. 2/35 /iĩe⸗ 

1 Die kent De ſtercte Uwes toorns / ende 
wie vreeſt hem boor ſulcke uwe grimmich⸗ 
hept / Jut ſeiſde. 

9 hete Die onder de beſcherminge des Ala 
derhoochſten woont / ende onder De fchadua 
We Des Ulmachtige blijft etc/ 1/17/6/2/8/410 

3. Die (alu berloffen banden (Erick Des fas 
gecsende banfchadelrjckeperte. _1/17/1te 

11e De ſal ſynen En gheien beelen datſe 
u bewaren in alle uwe wegen, 1/14/6/ei ze 
8.42. ende 3. 20. 23 · 

15. Als Hemp aeuroept / fo faliek hen herz 
hooren / Ack fal bj hem zijn inden noot /iekk 
—* hem daer uyt trecken ende tot eere maken 
3/20/14. 
92/6. O Heere hoe groot zijn uwe wercken 

uwe ghedachten zijn ſeer depe. 2/10/17 
8E en dwaes en weet Vit niet / noch eẽ ſot 
en verſtaet ſulcks niet / ifsloe 

13, Do rec ſal groenen als een 
palmboom / ba falwaffenals. een cederop 
— — buf —— 

14e ie geplant zijninden e je 

eeuhistten iten wasptplse onfesconsbideps 
en? Int ſelſde/ 
.Se heere heerſchet / hy is met heers 
ckheyt ghecleet De Heere ís verciert met 
ſterckte ende iſſer mede ommegort 6/3. 

® merlichepg 



yabentichept is de tieragie utoes Gupdeed 
wichljck· af 15644 

ggelze De Deere weet Dat de ghedachten 
pet inenſthen pel zijne2e2.2 5.ende 3. 143. 
Selucſauch is de mêfche bie gp caſtijt / 

endeljevr hem geleert daor uwe wet · 4340 
19 Alg ick veel berommernifſen in mun 

hadde fa berheuchde uwen trooſt mpn 
— reen 3420:7e 
RB gu hede ſyn ſtemme hoor. 3.2.6 
8e Enberbart uwe herten niet / ghelhek in 

Meriba ende Maſſa inde woeſtyne · sert. 
69etos Segget onder den Hepdenen dat de 

meere Conincs fp/ ende hebbe fpn riche (00 
wijt, etc. 146434 

it artryck / ende De Eplanden fijn bzotijck/ 
it ſelfde. — 
7. Biddet hem aen alle ghy Boden, 1,13. 

Ke BE, iz3523 · 
16, Hp bewaert De ſiele ſonder heplighen / 

BE ber godiooſẽ hãt ſalhoſe verloſſẽ · Sas. 
1 ene is tprgbeftogt boor De vechtz 
* ighen Kind Hoof den bꝛomen 

en t ſelfde. \ 
9941 „De Heere is Coninck / ende De bole= 

Ken bzeefen hp ſidt op Cherubim / daerom⸗ 
me beweger haer De gerde 14643 CA 248.15. 
5 HBerhefr den Heereuwe Bont, ende bidt 
ent aen tet ſpner boetbanck / Want huis 
plich. Keke IS „ENDE het 0" 0 

" GezedBerhoocht ven Heere onfen Bod ende 
bidt heft aen hoer ſpnen heylighen Berch / 
tant ve Heere onfe Bod :s Gehele ret reis 
03 Bekennet dat de Heere Godt is : Ijs. 

Geeftoris gjemaecht /- ende wet Wp ons felz 
ben / wy fpa zijn volck / ende De (chapen (Puet 
wende. 238 einde 3.1.5. 
“101,3 Gek en ſal geer booſe faecken boor 
mijn oogen leggen: Icu hate De overtreders, 
ende late hen niet bprmp Blpben. — 4.-0,0, 
8 Broerk fal ick berdeigen alle goblooſen 
inden laude / Dat ick upt de ſtadt des Heeren 
alle quaet doenders uptcope, 44108108 

tozerge Gijp ſult u opmakenjeftober Sie 
&n ontfarmen: : SEREN 

16,®an fulten alte bolcken den Heere bzecz 
/ ded —* Eoninghen det aerden uwe ee⸗ 

té, Fut felfde. 
8 zi ‚ Pe wende hem teu bede der berlaten 
ende berfmave iaer gebedt met. 3.20.28. 
Dat (at gheſchreben worden op De nas 
Eâmelingë/er dat vale dz hier naer (al gebo: 
ven wo dem fal Ben Deere loden : Jut felfde, 
bat, Op dar fp tot Dion pꝛediken den name 
Bes Heeren ende fpnentof te Jeruſalem. Ine 
elfbe. 
26, Gijp hebt voortits de aerde ghefon⸗ 

ae eñ de Hemelen ſyn Get were uwer han: 
en Tel Fe ET ENDE zeroe t 5e 
“27 Sp fallen vergaen / maer ghy ſult bis 
Ben / eñ (p ſullen alle verouden alg eeu cleet / 
etc Je ze IO Se 
28. Maer gu blyft eewiclit / ende uwejaren 
ſullen ninmnermeecepnde nemen: Int ſelfde. 
29. Be kinderen uwer knechten ſullen bly⸗ 

veu /eñ haer zaet fal doozu gedpen. Int felfde 
103,20, Looft den Meere Bh fpne Enabe: 

Hen ſterck in deuchdenẽ Die ghy (pn bevel at: 
zicht / eñ hoort de ſtẽme ſyns Waoorts. Le 1444, 

Barmhertich / ende ghenadich is De Deez 
zé gheduldich ende ban groote goedertierent⸗ 

pt, : Zele 2e 

104. 2. Hu cleet hem met het licht als met 
gen sleet. À IeSele 

gp maeckt De, Linden tot fpne boden, 
efi de beerblamme tot (pne Dienaten. 1.16.76 

15 .· Ende den wijn verheucht des menfcht 
af | ende ſyn aenſicht slaec werde ban oz 

ee, 3 ·10. 2. 
12pwachten alleop u / dat gp hen ſpijſe 
geeft tot haerder tijt, Ie lele 
20. Wanneer ghpe Hen gheeft / foo verga⸗ 
Beren fPt/Vanneer ghy u hant open doet / ſoo 
Wooden ſu beefadicht met goet. Tnt (elfde. 

29, Maer fo haeſt ghy uw aenfichte berbor⸗ 
met ſo berſchricken fp/ ende waarneer ghy Gaz 
ë ané wech neemt fo bergaen ſo / eude wor⸗ 
Den weder tot ſtof ets, Int elfde. 

30,00 gho Weber uwen adem upt tact 
foo worpen fp gheſchepen / ende verneuwen 
et aenfichte der aecden. Aut (elfde 

J 10/4oeckt (pu a ebt altijt. 4145 

6 Shy /het zaet Abrahams ſpñs knechts / 
sp Kinderen Jacobs fpns uptbeccoeẽ. ʒ . i.y . 

ten te obervallen. 

.1.De Deere is Conine / dies berblpde be - 

De Tafel. 
25Hyy Berkeerde haerder herte ſos / dat ſu 

ſyn bolck hateden / ende ſyne knechten dach⸗ 
1. 18,2 ENDE, 2.4.4. 

106 / 3. Gheluckſalich· ſyn die / die de ghe⸗ 
rechticheydt houden / ende doen recht tot alle 
tyden. 3.17 4194 

4e, Deere weeſt mijner ghedachtich / na de 
genade die ghy uwen volcke ghelovet hebt: 
betwijff ans u hulpe. dele. 

12, Boen gheloofden fp aen zijn Woorden 
ende ſonghen ſenen Lof. Ze2oelje 
23e daer fp vergaten terftont ſyne wercz 

ken / e: de fp en verbeyden ſynen raedt niet 
nit (erfde. 

31, Ef bat wert hem gherekent tot recht⸗ 
beerdiehept/ Boorrende voort eeuwichlijck· 3e 
177 CDE 3.17. 8 ' 

37· Want fp offerden hare fonen ende doch⸗ 
teren Den dupbelen. GelZelje 
46, Eñ lietfe baembertichept binden haoz 

alle be gene Die hen gevan: om hadden, 2:45. 
47· Heere onfe Godt helpen dus / ende ver⸗ 

gadert ong upt De Heydenen / Bat wy awen 
Geplighen NKaem Dancken/ ende roemen du⸗ 
neit Tof. a 220,28, 

107/4 Als fp dolende gingen in De Woes 
fkijne in eenen ongebaenden wech / et en von⸗ 
Ben geen bewoonde ſtadt. Tess 
6 Doen riepen fp tot Ben Heere in haren 
noot / eñ hyt Gloftede ban hare angſtẽ. 3. . 15. 

13. Enñde ſy viepen tot ben Heere in haren 
moot / ende be halp Gen upt haren angſten. 
Int ſelſde. 
16.Gm dat Gp ontſtucken breeckt met alen 

duerẽ eñ flat ontween pfere grendelt,2,16,9 
— 19,Enne fp tiepen tot Den Heere in haren 
naat / eñ he halp hen unt hare angſte. zel 15 

25e Gp beval ende dede boort comen cen 
ſtorm Wints/Die De bare berbief, 

29, Ende hp ſtude Get onweder / ende de 
Baren fwegen/ Int ſelſde. 

god9panaeckt de Boeften veracht / ende 
doetſe Dolen op woeſte plaerfen Daer geene 
Wegen zijne. 1,132, enDeezer 17 ENDE 2. 4. 4. 

43: Die wijg ig / die fal hierop achten ende 
ſal des Heeren goethept bemercken, 145,74 
Arserc. De Heere heeft gheſeyt tot mijnen 
Heere > Sidt aen mpner rechterhant / tot Dat 
te uine Branden tot een fcljabelle uwer boet 
make. zel5 3e ENDE . 10216. 

a. De Heere heeft ghefmozen ende ten fal 
hem niet berouwen / dat gp zijt een Prieſter 
eetichlijck naer De wijfe Meichiſedech· ze Las 
GEUDL Zer 56. CNDCeHe i 8.2endera. 19. 28. 

6, Befal richten onder be HJepbenen / hy 
falt a} vervullen met de doode lichamen : By 
fat Get hooft becfmijten over een groot bolck 
241545 

Lule. Ick ſal den Heere dancken vã gant⸗ 
7* herten in den raet bande — * 
ghe. * 4.14. 80 

2. De wercken des Heeren Sijn groot ende 
geachtet ban de genediefe Lief hebben.r 18,3, 

1o, Be vꝛreeſe des Heeren is het beghinfel 
Der wijfept. 25 1 234 · ende 3e 20260 

112/71Gelucſalich is he die de heere vrzeeſt 
ende neemt grooten luſt tot ſyne gheboden / 
3 47 10. er, Ô ‚ 

6, De rechtbeerdighen en wert nemmer⸗ 
teer vergeeten. $ Ze10, 160 

oe Dijurechtbeerdichept blijft ceuwaichtijch/ 
een hoorne wort verhoocht met eeren · Int 
elfde. 

ß ee godlooſen fal bergaen 
ne ſelfde. 

ä 113/6e Welcke Gem beenedertom te fien/ 
op Hemel endeop aerden, 116,50 

7,®ie hen verachteden verheft upt DE ſtoſ· 
ende berhaocht den armen Upt DE drec. 105 +7/ 

9,®ie den onbruchtbaren / kinderen geeft. 
ende maecktſe blyde moeder. 1416474 

115/3-3Boogwaer onfen Bodt is in den He⸗ 
mel / ende doet al war tem belieft, 1.16.3. einde 
ter8/rfende/r/r$e3e0MDE3/2de15e 
Hare afgoden zijn gout ende ſilver baerco 

ken bee menfchjen handen. — 1414. 
8,Be ahene dieſe maken zijn haerder ghe⸗ 

lijch / ende Bie op hen betrouwen. Tnt feifde· 
nis / i n Ack hebbe den Heere lief Want hp 

oost be ſtemme arden ze 3. 20. 2de 
‚7e Mijn fiel weeft nu. weder te vreden / 
want de Heere gen u goet gedaen. 3e2,17e 

raeddae ſal ick den Heere vergelden alte zij⸗ 
ne weldaden bie hu mp gedaẽ heeft, 3. 20. 28. 

13. Ick (al Ben kelck der verloſſinge nemen 

1416.7. 

eñ ſal aẽ raepẽ ben naë des Heexen. Tut ſelſde 
14e Ick ſal vu mijn gheioften betalen den 

Heere hoor alle het bolck, 413.4. 
15 · De doodt fijner heplighen ie Weert gee 

houden voegden Heere· 2,1oergsende zerceike: 
18, Gek fal-myn geloften ven Heere bes 

talen boozalte sijn bolck. 4134. 
1172, Sijn genade ende waerheyt is ghe⸗ 

weldich ober ong in eetu:chjevt. Fee 
118,6, De Bere is hoor my / daerom en 

baeefe ic nz Wat mo Be mêfche Dot ca,rersar 
18. De Heere cafrye my tacl/doch heen tes 

bert mp den Door miet, - 34443 2e 
2 5 —— * —— helpt mp. 216.2 
26.· Ghelo e daer comt in den e 

Des Heeren / int (are. ' hae, 
119,1,3D cl Dien Hie ſander vlecke Teven / in 

de Wer des Heeren Wandelen. — 34174100 
1os Tek foeck u oan gamſcher Gerten / laet 

mp ori feplen ban Dijne geboden 22,28 ende 
ge l4ebe 1 sk A] 

14. Ick verheughe mp in Ben wech umer 
getupgeniſſen / als ur alleeclep vijcvom zv2ers 

1ö.-@vent mp De oogen / dat ick fie De Worte 
Beren uwer Wer zere 

34. Acert mp uwe Det / datichfe beaas 
re eñ onderhoude ban gantfcher herkes 2.205 

36 Neytht mijn heete tot uwe ghetunghe⸗ 
niſſe eude niet tot De gietichept.2,3 oezes 11e 

41+ Heeze vat u genade tot mp come/. ende 
u hulpe nae u Woojt ꝛ·; 3231 

43e Ende neemt niet ban mijnen monde 
bet woort Bee waerbept/wanticktope op uz 
We rechten 2217 e 
7Het ie goet dat abhp man beroormoez 
Dicht hebt / dat ick uwe vechten leeren zag 

76. Dwe genade moet my trooſten/gelhck 
gp uwen ſfnecht belooft hebt 3.34. earn 

Sos Mijn herte blaue rechtſchapen in uz 
We vechten / op Dat uk met tot fchandenen 
worde —X 3 Zele 17e 

103, ® hoe foet zijn uwe woorden in mijn? 
mont / jae ſaeter Dan honich Zeielse 

105,3B woort Dient mijn voeten tot veen 
lanteerue / ende een licht op mijne wegbenz . 
— — and 

1L1, Vwe getupgemffen zjn müne eewige 
erde wãt fp zijn mijns herten vreucht. z.2. so 

veze Ick nepge mjn herte om te doen naer 
u rechten altoog ende eeuwichljck. 2.5. 11 
127. Daerom hebbe ick uwe geboden lief / 

meer Dan gout/ende edel gefteente, — 35 
133. Heert mp ben wech in uwen woorde / 
ende laet geen ontechbober me veerſchappen 
2e 3 Je — 

122/4. Siet de behoeder Iſraels en ſlaept 
niet / noch en flupmert niet, 320.3 

130/14 We de diepte roep ick. Heere totu / 
320.4 . 

3 · Soo ghpljeereacht neemt op te fonden/s 
Heere wie ſai beſtaen. 3.12. i eñde .113 

4. Maer bp uis verghevinghe op datmen 
u bꝛeeſe. 33ende · i6. 3. 

131/ze Maagneer ick mnñ ſiele niet en feta 
tede/eñ en ſtũde / ſo mert mijn ſiele gefpeent/ 
als een ban zijn moe! t Wozts3e7egs 

13 2/1eGedenckt Heere aen Dabid/ende aen/ 
alle zijn Lijden. 3420. 25. 

7MWy ſullen in ſyne wooniughe gaen / ende 
aeubidden voor (pre voetſchabeĩlle. 41.5 

N.It fal opp uwen ſtoel ſetten Be bruiht u⸗ 
westie: At 2el3e3e 

13, De Heere heeft Dion vercozen / eñ heeft. 
luſt daer te Woo nere gint ana Too Gelk 7e 
14, DBit ie mijn vufte eetwichlije/ hier Wil ic 
woonen / want het Bebalt mp. 4.145 .. 

133.3. Want aldaer heeft den Heere Sijn. 
ſegen eude bet leben belooftaltoog ende cca 
wichlijch, 2e 
-135/15+ er Hendenen afgoden Zijn 
ende gout / ban menfchjen handen gh t 
Ker — — — 
6.. ck dancke u ban gautſeh rherten / 

booz den Goden wil ick u Tof fin el 4ebe 
ze Ichk ſal vwen naem dan 0 ue 

goettjept ende rouwe, …— añaae· 
bn get werck uwer Han: ou 

miet herlaten. 3e e 

14o.14.De vechtveerdige fullen uwẽ naer. 
belijden ende de godfaligje fulleubp U wog⸗ 

Hette P oare: zero 15. 

1a1/ze Mihn ghebet fpbaoru aengenaem, 
Ig een roo fende mijner handen ops 

Geftêr als ea ttofTen,3.20.Lasfie4sLBel7er 

zarlSe mm Heer ſchreyde ic aak °° le 
* 



ſepde / gy zijt mijn hope mijn deel in den lans 
„De Der levendigen. elite Zalteze 

8.De rechtbeerdige ſullẽ ontret my comẽ / 
„om dat gp mp dat goet gebaen hebt · 3. 20. 36 
‚_ Ja3/2e Ende en trecht niet int aberichte 
met uwen knecht:want voor Dp en is get lez 
bendich meſche rechtveerdich. 7 .5.eñ.z . 12. 
a/ ende 3. 14.15. ende · 3· 17 . i4ende · 3. 20/8. 
Ick ghedencke aen de voorleden tijden/ 

„ick gerdencke altoos u Daden. 3/2/3te 
…— 14afise Bel Den beteke Diet alfoo gaet/ 
doch wel den bolcke Dies de Meere een Bodt 
is. _ 'zele.8.ENDEZezerde 
145/3e De Heere is groot ende feet pryſe⸗ 

Dt / ſo dat zijn groothz onbegrijpelic 18,1 «58 
s „ick fal evrellen uwe ſchoone gere / ende 

uwe wonder daden / Int ſelſde · 
v.De Heere is goedich / en genodich traeg 

tot tooꝛne / eñ ban grooter goedertierenbept. 

a. Oe24END (30204200 vrt 
«9e eere ie alleen aoedich/ eñ (Pre onts 
fermichertichz is ober alle fpne Werchte Les «5. 

13. vijche is een eewich rjcke / eñ u heer⸗ 
ſchãppie duert voort ende boozt. 41324 · 
De Heere is va bp alten Die hem aen⸗ 

soepen / die hem inden waertjept aenroepen 
Fe2043 ENDE 302047 ende · 204144 , 

19,9p doer De willen bande godbreeſendẽ / 
ende hoogt haer ſchreyen / eñ heipet hens 3 · 20 · 
5. ende · 3 0 rte J 
Hy oheeſt denbee zijn voeder / eude 

Den jongen Laven die hem ãenroepen · rr 6.7. 
16. Hn en heeft geenen luſt aen de fterekz 

te des peerts noel zijn wel ghevallen aen Der 
menſchen beenen, ) «2100 

zoe Wp en heeft fa niet ghedaen aen allen 
voleken / ende en heeft hen niet te kennen ghe⸗ 

geben fpne vechten. Zezin 

Pꝛoverbia. Cap.r. 
D E bzeefe bes Heeren is cen begin⸗ 

el Vet Mij te 32426 

Ee Ee meerbighe ritten be 
Merve bewoonen / ende de Dromen ſullendaer 

* Ee heerde ploofen futen — — Gero’ 

— werden/ban uk atrbe / ende De bevrachters 
* arten upt herdelget werden. Int felfde. 

3/ 11e Abn foon en berbonrpt DE caſtu⸗ 
dinghe des Heeren niet / erde en weeft niet Ans 
„ bervuldich obet (pre ftrafie. —* 
12. Wãt de Beereraftpt de gene 
Brett, ende gelijck ben vader het 
ehagenin neeurt/ / 36e 
%/15,®ooz mn regeeven de Coningẽ / en de 

Princen Doen _ A/20/44ENDEs4/ 20/7. 
_22,De Deere heeft mp befett bemt begin(el 
ſyner wegẽ / eñ was dog? fpne werkt 1/13/7. 

23 Ack hebbe heeefthappie geadt bai eez 
wide, ban aenbeginne „oo Ber aetden, 

it fe * 

24. Ick was ghegenereert doen Dediepten 
noch meten waren doen de Fontepnen noch 

„ Miet enſpronghen met Water. 1,:37.2414.8, 
à ‘orro: De breed ves Weeren is het beginfel 
Der wijfhept. en vert 22 
fre oac be ——— en 

fälgebenenpt wefcn/ maer De natne 
Toofen fal verrotien 7e1oe1BeEnDEer 17e se 

agter Pact verweckt twiſt / maet liefde bez 
Let 

3/43 € 

et god⸗ 

De ‘Tafel. J 

4e De Heere beeft alle dinck geinaeckt otn 
zijns (elfs wille / oock den godloofen ten boo⸗ 
fen daghen. * 3. 23 46. 

6. Be miſdaden wert bergheven door goe⸗ 
Dicheptende trouwe / ende door De vzeeſe des 
Heert verwijtmẽ het quact3e4.31 en 3.4 . 36. 
Des meuſchen herten ſtaet ſpnen wech 

aë/maer veleere alieenelept fpnc pati/ i/ · 
12,Boofjepdt te Doenis een grouwel hooz 

De Coningen / wart dong gezecijtichept wort 
den thoorũ bebeſticht. / 10. 

14. Be gramfchap des Conincks / is als 
een bode des dsodts / maer een wijs man ſal⸗ 
fe vermyden. alzof32. 

33 Het lot werdt inden ſchoot gheworpen 
maer het valt als De Hemel wil 18/6. 
17. EE wederſpannich mẽſche en ſoeckt 

niet Dan quaet / maer een grouwelijcke bode 
fal ober hem comen. 4290/10» 

15. Die den godlooft rechtbeerdicht / eñ Die 
den rechtveerdigen verdoemt / ſy Zijn bepde eẽ 
grouwel voor Den Heeres Int ſelfde. 

18/10. Ben naem Des Heeren in als een 
fleecke Burcht / de rechtbeerdighe loopt daer 
henẽ / eñ wort beſchermit. 1. 13 13.eñ 3. 20.14 
19/17. Die den armé barmhertichept doet / 

die leent den Heere / ende fal hem het goede 
bergelden. 34846. 
2De kinderẽ Der rechtveerdigen wan⸗ 

delende in bromichent / ſullen gheluckich zyn 
naer hem.· 28221. 

8. Een Coninck die op dẽ ſtoele ſit te xich⸗ 
te verſtzoyt alle quaet met zijn ooge 4200194 
· Wie iſſer Die feggen can: Gek hebbe mijn 

berte gefupbert:ic be fupber Ha ſondẽz / 13 734 
12,00 welde ooze Die hoort / als deooge 

vie ſiet / God heeftſe aile bepde gemaecte2/4/7 
20, Die fpren Bader ofte moeder vloeckt / 

Diens keerfe ſal uytghebluſt worden midden 
ut dupſtere. ’ 2/8/36» 

24, De gangen des menfchen comen ban: 
Den eere : hoe fal dan de menſche ſpnen 
wech verſtaen. 1/16;6, 

26, Gen wijs Coninck berfiropdt de gods 
toofen eñ beengr het vadt cuer hen. 4. 2 10. 

2 1.JHet heere des Conincks is in De han⸗ 
Den Gods gelijck waterbeken / hp neycht het 
Waer ip Wil, 1e 16. 2.ende 2040704204290 

2. Eenen peghelijtken vuncket ſynen wech 
vecht zijne · 341245» 

24e. ABijnfoon zeeft den Heere eñ Den 
oninck. 22 2 4204224 

24. Die tot den godlooſen ſendt / ghp zijde 
rechtveerdich / dien bolcken De liedenſende het 
bolck hatet hem, dE 420.10. 

2544 Det in God eere een ſake berbergen/ 
‚ maer ber is der Coninghen ereen fake te 
onderſsecken. 33. 

ge Acemt het fchupm banden filber / ſoo 
wett Daer EC reyn bat UPL / neemt den god⸗ 
looſen wech oorden Conint ende zijn (toel 
wort met gerechtichentbebefticht. 43/20/10, 

z6e Iſt Dat be ghene die in haet / hong eret / 
gheeft Hem te eten / ende heeft hy dorſt geeft 
hem te drincken / 2a5e56e 

27.Gelic niet goet en is te beelljennichs te 
eten/alfo enig Get ooc g en eere te onderfoec: 
ken nae zijn eere. WAE UI LJ 

26}18, De me eſter Die allen dinghein beeft 
ghemaeckt / Die beloonet beyde Den fot ende 
obertréder. 3 5 

Janfre « 
1 

Hebben bepde genderlep adem : ende de men⸗ 
ſche en heeft niet meer Dan bet Bee, walt als 
le Binck ig pdelbept, 346 
zr Die weet of den adem der menſchen 
opwaerdts gaet / eñ Den ader Des bers nes 
perwaerts onder Heraerdengaet/ 3/25/se 

7/30. God heeft den menſche vecht geſcha⸗ 
pen / maer fp hebben deele conften gheſocht. 
zelel: «CDE 2054180 

gal. Geen menſche eu kennet / noeh deliefde 
noch den haet Dic h boog lem heeft · 3e243 8e 
ENDE Zelete 
z,n ghefchiet Den eeuen als den anderen} 

Ben rechtveerdigen als den GoD!oofene 1e 16.90 
4. Gen lebendighen hont is betecdan een 

Doodenteen. 3/2545e 
se levendigen Weten dat Mp ſterben fulz 

len / maer Dooden wetent nier/eit, 320,40 
6. Ende haer hefde / ende haet / ende nijt⸗ 
ín alveede vergaen / eñ en hebben ghjecu Deet 
meerop Det aerden / inallen Dat onder de 
fonne geſchiet. 3/20.24. 

12/7. Gude Dat den geeft wedertot Godt 
keere / dien hen gegede heeftu.n, zeeft 1eky 45, 

CanticaCapz. 
14. ont mp uwe geftalte/ende lae 

myu femme hoogen / Want u 
Lſtemme is foet / ende u gheſicht 

behage lijck: 1/11/14e 
5/3 Ick hebbe mynen rock uptghetogen/ 

‚ boe (al ick hem weder aen trecken: ick hebbe 
pre boeten ghewaſſchen / hoe ſal ickſe we⸗ 
Der bupl maken/ 3/16l4e 

Eſaia Cap 1. 
At falmen meer aen u flaen/ (oa 
ap Des aftwijckeng, dics te meet 
maeckt ? het gantſche hooft is 

cranck t gantſehe herte is mate 3/4/33e 
x0/ Gha — ban Sodoma hooꝛt De 

woordendes Heeren Ghp bolcken ban Go⸗ 
mograncpehtuoozen tot het wooꝛdt ouſes 
Gone) _4li/18e 
ie — heeft dat ban uwe handẽ geepfelje 

15e 
13e En offert boogtaen gheen ofſerhande 

Meer/ ten is maer pdeſhent:het reucwerck is 
WP eenen grouwel/ick enn can niet meer ghe⸗ 
lijden ulpe meuwe Mane etc/245/34/3} 14/80 

14/ Myn Ziele haet uwe neuwe Manen 
Ende uwe feeftvageu/(p zijn mp oberberdziez 
tich/ick benfe moede te Ipben 4lz/10e 

15/ Wanneer ghy uwe handen upt reyckt 
fo verberge ick mpne ooghen Han U/er wan⸗ 

Se 

«neer ghy beel bidder / foo en ſal ick hodzen / 
want uwe banden ijn bolbloetg/ 3/20/8 

a6 / Hout op ban quaet doen / 4/318e 
17 Aeort goet Doen / ſoert t'cecht/helpt den 

verdzucten / ſtaet de weſẽ boort en beſchermt 
de weduw 

mont Des Heeren fept her, Int ſelfde. \ h 3 ——— ee 3123/40 ſt 

Eenennaam — 
Haegh bande besnient ban de lig 14e ttuehfnic iede man/oie antje bree: “orn maren gemaers hebben oe „op hen weet ner herecheitbept bet _ racptichris! mac bie zijn berte berberwer op KEEP — ber hepeftas vbo madame Acanella 

13e Die et gehone rent ar daan: „22/3: Senaam manne een rick gbee — — 
—J— De EERS) — „moeten hen onder maltanderen doch de Hee⸗· fal ben kaderen tot Pei — 

Den godlooſe betocht pier aet re lichter haer Bepetoogen, ·6 - ef DEdepne fullen ober jé peericpappie hete 
© maer Die ubeeft metten El polie Doeistpnen vat / emoe be uoem “ben, héb vappie he 

IS ED. eneen guten — eva ecern is ze > Beene Hoor dengheenen p hem e miaeh⸗ than ons RAE: 

„ekeren meeten, B/4l1de  *6Doe tot (pe waaren wietroe pakt p/s Dee ber bie weendups tat 
: Ain ——— alle pp u niet ubrcifpe / cube — toe doen ander 

n offer ber 23e ‘gofden Werts i! * Alto, 

naem. 
der 

eg ngen: 84 ge | 
De toeberepbrughe nie \ 
hen ma De ae 

VEccleſiaſticus Cap.. 
Hf) pe aenfach id alfe de wertken 

his rna besmacht baDtee 
vak 5 fac) bar Der Al pndljept laas ca 

EDA bit air mala 
bee/getic nee frexf/fa frex(éo €D'Ander, nde 

“ttect/tot datter gen ê 1/9/9s Dr En 
et 

—— 

o 
k enen Die berre woonen / en ſalſe loc⸗ 
— frr med 

sli Stk fach Dem Heert fitten op n op.een 

ee eñ auden ber⸗ 
Tempel. jane ale 

2, De Sarapljnen waren onder hem / ende 
Een beg heluck bau hen hadde fes vlenghelen · 
3/11/3/e1De 5/14/8e — * mi 



si mn, waant bet ie met Me ghedaen / 
De nt ie ben kenen menſche van — J 
en. ive 4.8.3. 

_ 6,Ende daer blooch een Saraphin na mp/ 
in tiens handen een Kole wag die hr Banden 
Altaer met een range genomen hadde, 171153 

9e Ende fJzack: Baer on ſegt Defen bolcht: 
Hooꝛt ende en berſtaet niet / EEC 131 Fery zENDE 
3323 * 132ende 3324. 13 . 

ze. Berſtoct het herte deſes voltx / en ſtopt 
hare oozen / ende verbint Hare ooghen / DAE IP 
miet eu ſien : zi4l3e 
HVoderu / eñ weeft ſtille / ende u hect fp on: 

vetſaetht Door deſe Ewace ſteerten der roock⸗ 

kerde brande. 17.17. 1 12ende 3020170 
Siet / een maetht ſal bebzucht werden / 

eñ fat eenen foon baren Wrens nac (Pp Ema⸗ 
nuel heeten (al. 246.3. ende 244 zere 

18. Eer Dier tijt (al De Deere blafen nade 
bliege/ Die Daer aent ende der watern Egyp⸗ 
tie/ cnde na de Bie Die int lant Aſſur is. 4 · q · 

derde ar be (al zijn eenen ſteen DES aen 
ſtoots / eñ alg cen ſteen Der berderbeniſſe boa: 
De twee hupſen Iſraels. 1.3 . 11. ende.ig · 23 

16.Bint De gherupgen:ffen roe / ende bets 
fegelt De Der myncn jangeren. 32 +'T 

17. Tek verwachte op Den Heere / Die zijn 
aenf.chit verborghen Heeft van het hups Ja · 
cobsyick wacht op hem. h 12e42e 

15. ict hier ben ick / ende mijn kũderen 
Die mp De Heere gegeven heefte 322-100 
9e Een rlepu kit geboren / ende cert foon 

ig ong gegeven / welekers heerſchappie rs op 
{pnë fehouder/ende ſynen nak fat geheete Wor 
ben wonderlijs/rader,frectken Godt / reuwich 
Dader/einte Der vꝛeden· 1413 .9. eunde 2. 17. 
HENDE 17.4.2ende 3.13. 4 
1Syÿn hant is noch upt geſtrect· 4. 17. 23 
10. . Be vloeck is op hen Die quade met: 

ten maken · rij 4.20229 . 
5. wee Aſſur / Die myner gramſchap 

roede is / ende den flack die 1 hate banden is/ 
mijne grimmichept, i.i.ꝛ.ende 4. 20. 25 · 

6, Ick (al hem ſenden tegen een hupcheliſch 
bolck /ende Gem bebel geben teghen het volck 
mijns toons / dat hp het beroove ende Dep: 
le —— het onder De voeten als drzeca 
1. 18.2. 

12. Cer Dier tijde als De Heere al (ijn Werc 
falbolbzacht hebben; op Den berch Sion ende 
Jeruſalem . Leider 

1e Sal een bijl beroemen teghen Dien Die 
Daer mede houwet / oft eene. Sage tegen de 
ghene Diefe ſtreckt / abelijckof de roede haer 
berhief tegen De ahene Diele op beft / ende Dat 
De flock hem verheve of by gheen hout en 
ware. 24.q · 

Hede Eñ den Geeſt bes Heeren fal op hem 
ruſt en / de Geeft der wijſheyt ende berftauts/ 
den Geeft des raets endeſterckte / Den Gheeſt 
Des wetenſchap ende vzeeſe des Heeren · a. 15 « 
SENDE4 19. 2 —8* 

3e De gheeft ſal hem rieckende in De vreeſe 
Des Beeven/ hp en ſal nietxichten nae het ghe⸗ 
fichte fijner oogen / ende ſal niet berifpen nae 
Het hoozen zijns oden. 443 4e 
Ende fal den boofen Booden door den 
Geeft ſoner lippen. 1413.4154 
geen ſal met hinderen / noch ſchade doen 

eef pemant in mijnen heele H· berge 4. 2040 · 
Loe Ter bier tdi Fullen Be epdenen bzas 

gen na die wortel ga / welcke isopgeheben 
tot een banier Der bolcken. Lel3e1 Je 

rze1 Heere ick fat u loven / al iſt bat gijp tez 
gen my beegramt hebt geweeſt / uwen toorn 
48 afgetendt ende ap trooſt mp.3.443 ze 
_ 14e De Heere fat medelijden hebben op 
Jacob eñ Iſrael booztaë noch u hiefen 3.2 1.5 

27. ®e Heere der hepafcharen heeft het bez 
floten / wie falt weren: ende zijn hant ig upt 
aheſtreckt / wie ſalſe afkeeren · 4. 

14,18 er Dier tijdtsfullen Daer vijf ſteden 
efen int lant van Egupten / Die DE tale ſul⸗ 
ten (pzeken ban Canaan / ende ſullen ſweeren 
Bp den Godt ber heprſcharen · 2e5423e 
_ 19, Ter bier tijt oocſalder een Altaer des 
Heerxen wefen int midden ban Er del 04 

zr.Ende be Heere falbekent weſen Ban Die 
Han Egpptensen ter Dier tijt fullen DeEgpp= 
tenaren Den Meere kennen / ſuilen her offeren 
ende ſphſofſeren offeren, ende ſullen Den Hee⸗ 
3 — doen / ende ſullenſe volbzenghen 

nt ſelfde. 
23e Ger dier tht ſalder een baech weten ban 

Cgeptenin Wffpzien / ende Den AfTprien 

De Tafd, — 

fal in Egrpten comen ende den EgPptenaer 
en Aftuc / Ende de Egpptenaren ſulen ven 
deere dienen met Aſſur / int ſelfde. 

25e Ben welcken de Boor oer heerſcharen 
fegenen fa! / ſeggende: gefegent (Pt AGL myn 
“potek ban Egppten / nde Aſſur mijner hans 
Ben werck. Te18el, 

25.1. Ghp hebt wonder lycke Dingen ghez 
Daen / uwe ñᷣoornemen Ban outs af ſyn ghe⸗ 
trouwe ende warachtich 3. 2444 

ð Pp fat den doot verderven ceutwichtijck 
ende Be Heere fal De trauen afdzooghen van 
alle genfichtenjetc. 3eGele 

ce Siet Dit iS onfen Godt, top hebben hein 
verwacht ende Gp fat ons verloſſen· 1. 13. 10. 
ENDE . 344 . 
26.1. Wy Hebben cen ſtercke ſtadt / de mue⸗ 

ven ende geweeren ſyn hepl. 14176: 
19: Maer u dooden ſullen leben / en bers 

vijfen met mijntichac, ontwacstir u eude ber: 
bijt ue 3 2.410. 21.ende 3025 04e 

zi. De Heer is wprgegaen bau fpnec plaets 
fe / am te befoeeken De miſdaet der in woon⸗ 
Deen des tants tegen hen : dauſal het laut 
haer bloet openbaren / ende niet tanger verhelẽ 
hare gedoode. — 3.258. 

28,16, Wie ghelooft die enſal hen miet hae: 
t fien. Lel Jel3e 

29413, Om Dat bit bolck mp uaeckt met 
Den monde / ende mp eert met Zijn Itppen/ 
maes zijn herte is berre van mp / ende haet 
pzeeſe / EEC 3020070 ENDE 3. 23. 31 ende 4. 10. 15 
ende4. 10.16. ende 4 . 10. 23. 

14. Daerom ſiet: ick ſal Dit Balck weder⸗ 
om doen verwonderen / eude door ſche cke⸗ 
ijcke ende wonderlijcke ſaken: datis dat de 
wijfept ban hare wijſen ſal vergaen / ende 
bet berftant han Gare verſtand ghen fal ce 
niete werden. il 4.10.6. 

cele Wee Bert rebellighen Kinderen ſept 
be ijeere, Dat ſp raet nemen ende uiet ban 
mp, eñ hen bedecken mek deefel erde nier Ban 
smp/ctc. Lure desergenosade 
à 15 Bme fEevckte (al weſen in ſwijgen ende 
ope. pe 30237 · 

De cupl is ban langen tijt berept jae 
Ben ſelven is oock bereyt boog Ben Couinck/ 
welcke hy ghemaeckt heeft Diep ende wijt: 
sijn boufel is biec ende holhept Des houts/ 
ende Den Wint bes Heeren is ghelijck genen 
bzantfulpbersidiefe ontftect, 3e-Sel2e 

3.1. Dee Den gljenen Die neder nas Egppz 
ten gaen om hulpe te hebben / ende hebbe haer 
hope op perden / ende ſtellen haer betrouwen 
„op wagens etc. fi „20,28, 

7. @er Bier tijt een pegelijck fal ech wer: 
pen/fpn beelden ban ſiiwer / ende zijn afgoden 
ban gout / Die uwe handen u tor (ande ghe⸗ 
maeckt hebben. — _Kel184: 

33014 Be ſondaers fullen bzeefenin Sion / 
ende verſchrickinge falden haocriten bevan⸗ 
gẽ / ſeggende; wiẽ ban ous fat connen woouen 
met een berflindende biet / Wie van ons fat 
woonen metde eeuwige hitte/3. 12, 1/ ende 3. 
17470 

De Deere is onſe rechter / De Deere is 
onfe weigheber / de hzeere is orifen Coninck / 
efi hp fal ons verlofſen 

z43 Ber voic Dat Daer in Woont, (ullen haer 

ſonden gheweert wozden. 4.140 

75. Ene alg Daer (aleen baen endewech 
zijn / ende (al geheeten Worden Den beplighen - 

wech / ende De ghene Die onxepn ig / en (al daer 

niet op gaen. 4e ·i7 · ende 3. 6. ze 
374. Heſt Dan u ghebedt op boo de reſte 

die daer noch gevondeñ worden· 320150 

16,fgeere der heerſcharen / Den Bode Jaz 
els / bie Daer fit op Den Eherubinen /ghp fept 
allee Bod ban den ryckẽ Defer Merelk,2.Borse 

34e Dan FJeruſalem fullennot apt gaens 

De obergebievene / ende de verloſte van den 
berch Sion 4.1.44 . 

35e Ach ſal deſe ſtadt befchermen / op Dat 
ickfe bewareom mpnent woille/ eñ om De wil⸗ 

le Savids mijn knecht. 2e27e5e 
Ende Den Engel Des Heeren ginch UPE 

ende floechter in Den legher han de Aſſprien / 
Hondert tacheentich eñ bijf dupſeut · «14460 

38e re®e Meere fept aldusveſchickt u Hurd 
tant ghp (ult ſterven / ende en ſult niet mees 
leben _ He 1701 ZeENDE 3034 

3.@ Deere: Ick bidde u hebt gebachtenifle/ 
foe Dat iek Door u gewandelt hebbe m waer: 

Deer „met bolcomenex esse ende dat ick Zeo 
acn hebbe Bat u behaecht 3e204109 

ren koe Doen, - 
Se Siet ich f&l uwen daghen vijſthien ja⸗ 

ì kank 17. 12. 
d·Siet ick ſal de ſchaduwe wederom doen 

keeren / ete. 4.314 tbe 
> _20,De Heere Heeft mp gheholpen / Daetom 

ſullen ®p mepne liedekens fingen/ al de dagk 
Ons leens in Bodes hups. 20de 

39/6, iet de vagijen comen/ Dar alie het 
Bene dat in awen jupe is ende alle het ghe⸗ 
ne Dat uwe Haders vergadert Gebben tor OH 
deſen dach / fal gijedzag zen Worden us Bau, 
dc. faldernier laren ſpreeckt de hee⸗ 

* le Je 

7. Sy fullen ooc ban uwe fonen vernen / Die 
upt u comen fullen / die gp acnereten (uit/eft 
futten Camerlinghen zijn tu her hof des Co⸗ 
nicks ban 2abilon:e, ze iele 

4o/ su tt is vervult / zijn boofhept is 
vergheven / fp heeft ban De handen Des Hee⸗ 
dze ontſanghen het Dobbel ban alte hare ſon⸗ 

u. 343 Se 
3e De ſtemme ſal roepen inde woeſtjne: 

berent den wech Des Veeren / macckt in ve 
woeſtijne De wee!) vecht Loo? ont God 3eze2e 

6. De ſteime ſtode? voept/ ende ——— 
wat ſal ickroepen / ett. 3. /ende Nd/⸗ · 
— Pe falzjn cudvewepden als ten here 
—— —8 

12. Wie is Ip die de wateren gemerentgeefë 
met zijnder bupft/ende den Demel gebat mee 
fpne fpamten / ende bee ſijck Der aecden met 
Dgie vinghereu / etc· 3/2433 13 

13. Wie onderrichtet ben gheeft des Hee⸗ 
ven /oft wie Geeft zjn raetſmãn geweeſt / ende 
Wie beeft hẽ getoont/erceger ber eige 19. 2. 

17 Alle bolcken zijn Booz hem of fp miet en 
vr ende achtſe alg een niet/ende poel Dins 
2025 

18, én ſuldy God dã na beelden / eñ wat 
gelijckeniſſe ſult gu hẽ ſtenlẽ / t.II.1. I.II-134 

hHeeſt u niet ghebootſchapt gemert 
ban Den begnme / hebt gijp niet verſtaen Bane 
Ben aenbehme Der aerden 3 1e: LedeBfl 14, Io 

22e Hy ſit haven De vondichepdr Der aer⸗ 
Den/ets. les ee 
zoe Maer hy geeft Dern vermoepden crachtx 

ende vermenichfuldicht ben crachtelooſen has 
vefterchte. zf2/10e 

43l7. Den timmerman ſloech metten has 
meer bet blec glat op Den aenbeelt,ehide fepbez 
Bet is beguaem/om tfamen te voegen / alſoo 
dedet hy baft houden met nagelen op Dar het 
niet en roerde. r Lel eze 

Ick hebbe u bercozen / ende niet verſte⸗ 
ken 3.21/5 
29Siei (pijn alle pdelheydt / ends hare 

wercken zijn gautfchamet/ gare afgoden zjn 
wint ende pᷣdeihept · Lelleze 

42} 1eDiet mijn knecht /ick (al mp op hem 
ruſten / ett. Geldere 

Be Dek en ſal mijn eexe tot geenen ander 
gheven / noch mijnen lof Den afgaven. t. 130 
Se Dingen Die noch comen futen / Hers 

condigeick ute hogen ende Doe u cont Wat 
ease falfeu laten haoren eet fp gefchiet 
ÛN 105470 Ë 

15. Singt den Heere ten nieu liet / ziju lof 
{e banden epnde deg werelts / ete· 2 

13. De heere fal upttomenals cen Aeuſe 

p Ì 
te / ende myn knecht Die ick bevcozen hebbes 
Waecom se —— ende mp dies 
fooken „ende verſtaen dat ickt ben : boor mp 
enig gheen Godt gemaeckt / ende Daer en fal 
gheen —— hese 

ar „eh bent / ic bent Die de Heere is / eñ 
ends geen os rt anders dan ich. 344 · 
"25, Iek boe upr uwe obertredurge/om my⸗ 

nent title / eude en ghedencke uwer ſonden / 
mieteren Fers Oft Zege lS offi 3.4. EI Je2O04S 0 

4423. dich fat Water. fkorten op De ghene Die 
Dozft Gebben fal ende civieren op De ghene Die 
Bzooge zijn. Ack fal mynen gheeft ſtorten ops 
u zaet ende mijn fegenen op ntve nacomeliu⸗ 
gane zezelO, OntDE Jel ZeENDE 3. 0390 
64e ben —— — zen 

en ig geen ander Gob pan (Cs 1e! 3e23e! 0! Je% 
ï S Den ſmit ——— ef brupt colen / eñ 

boozmet met ben Gamer / ede arbenden daer 

aen met gantſcher t zyns arms / ljt aac 
denger / dat he niet meer en can/ efen —T. 



geẽ Water tot 53 hu onmachtich wert· t. 1/4 
222. Ick hebbe ue fonden uprgedat als De 
« Wolcke/ende u mifvadeals Den nebel/ Keert 
u tar mp/want ick hebbeu berloft. 3/4/29, 

‚45/1, @eleere fepvenaldus torErups ſun 
geſalfden / Die ic bp (pnen vechter hant griype / 
> gp barick De bolcken onderdanich make boor 
Zijn aenfichte/ endedat ick vercrencke De nie: 

“gender Counghen / op datmen boog hem de 
Deuren open Doe / ende datde poorten niet gez 

» floten en (pn, N 1. . 
7e Matkende het licht / ende ſcheppende de 

dunſterniſſen / makende vrede / ende ſcheppen⸗ 
de tegenſpoet: Ick ben de Heere Die alle Dez 
ſe dingen Doe 1.27.8.ende/1/313. 

9· Maer wee Den gheenen Die twiſtet met 
ſpnen Schepper / nameljcken / den ſcherf / met 
den Potbacker des leems: Spꝛeecht ooc het 
teem tot fpren potbacker / waerom hebt gp 
Mp alſo geinacckt? ete· —V — — 
24. AÄlle unpen ſullen voor my bupghen / 
ende alle tonge fal myſweeren 1/15/11.2ende 

a/3/23/0nde 3/5/8ende/3/ 257. 
45/25 Alle het ſaet Tfracls ſal in Den Deez 

re gerechtheerdicht worden / cude fullen haer 
(prec beroemen. 3/13/-lende 3714/16. 

36/5. gra wien hebt gip mp ghebeeldet / 
ende gelijs gemaeckt? tegen mien hebt gp mp 
hergeleken/Diei ick gelij: ſyn foudes:/1:/1 :, 

47/6:Fck hebbe bergramt geweeft teghen 
„mijn bolcjeii hebbe mijn erbe ontwopt.3/4/32e 

4/1 „Siet isk Gebu geloutert / doch niet 
‚als filber ick hebbe w vptbercogen upt Den oz 
en Der ellenden. 3/4/3 
6. De ecuwigehheere eñ ſpner Geeft beeft 
tmp geſonden. — — 
46 / 15·De moeder can ſy haer kint berge⸗ 
fen/dat ſy geen barmbertichent en doe aen DE 
bzucht haers lichacg/êtcen /17 /Glefi.3; -0/36, 
23e Coninghen ſullen u Voeſter heeren 

efen / endede Princeffen u Voeſter bzouz 
wen / ett. arzelie 

s1/6,®e hemelen ſullen vergaen alg vont; 
ende de aerde ſal ghefleten Werden als een 
gleet/ende hare inwoonders/fullen ooc uptaez 

» OPE werden. Maer mijn bepl blijft eeuwsictj= 
Aiüijck / ende mijn gevechtichept en (al er ver⸗ 
J 2/10/154 
„ 52/1äbaect/waect op Siõ / trectuwe ſtercie 
aen/berciect u met eerlijcke cleederen gp hey⸗ 
dige ſtadt Jeruſalem: Sen onbefnede noch DE 
Burepnen en fal niet meer ober u comen, 4.5 « 
17. ende. 4. 1. 17, 

Reoifter. 
55 /1. Alle ghy De boz rt Hebe/coetnt tot Hen, 

wateren / eñ Die geen geit en hebt / roopt ende 
eet / ett. ꝛ/2/10/ende 3/1/3/eudez / 15/4. 

ze Waerom teltgp u gelt (onder broot te 
hebbẽ / eñ uwe achepr fouder vervult te woꝛ⸗ 

„Det. 3/14/15/ende 4/10 15, 
4, hepehjt u oozen coemt tot m» en hoozt/ 

fa fat uwe ziele Teven/ ende ick fal met u een 
eeboich verbant maken/ cen ſeker weldaet ac 
David gedaen 2/6/3lende 3/:/ós 

4. Siet ick hebbe hem den volcken tot een 
gerupge gegeben / tot een Pzince eñ gebieder 
Ber belcken. z/5/3/ende z/25/1e 

6, Soect en Heere / De ijle dat hp te pin⸗ 
Den is/ roept dewijledat hy na is. 3/3/2c 

56/1. Hout het recht / erde doet gerechtichz 
Want mijn gePlis nae by / eñ mijn gerechtic⸗ 
heyt Dat fp gljeapenbaerr worde „int (elfde. 
_2Geluckiciy is den menfche Die ſultx Doet 

en den ſone des menfchen Die Het vaſt out 
Ende Die den Sabbath hout / ete. 2/i/20e 
7: Ack falfe bzengen op tmijnen H· Berch 

ef falfebeceugen in mijn bups Des gebets/ 
eñ haven offer ef brantofſet ſullen mp aẽge⸗ 
naem zijn op mijne Altaer: want mijn hups 
ſal geheezen Worden atten bolcken. 3/20/29+ 

roe Alle hare Wachterssijnblint/fpen we⸗ 
ten met/fps zijn ſtomme henden/etes 4/0/3e 
Siet war de Haoge eũ verhebẽ Die 
in eewicheyt woont / ſpreect / eñ wiens name 
heplich is etc. 3/12/6e 

58/7 Is Dat de baften Die ic vercorẽ heb⸗ 
Be / dat de menſche hem felben eenen dagh 
quaet doet / oſte (pn Hoofs vout / ett. 4/12/19. 
6. Is Dit miet lieber De vaſten Die ic berco⸗ 

ten hebbe / dat gp ontkunoopet de knoopen Der 
boaofbepr, ec. 3/3/64 
7En onteert u niet ba uwe bleefche!3,7.6 
9,Dau fuiop mp aenroepen/ ende ick fal u 

verhooren ghp fult voepen/ende Ge fal ſpre⸗ 
ken / hier ben ick. 2014. 

13:20 ghy uwen boet vanden Sabbath / 
keert / dat gp u behaghen nieten doet op mjs 
nen heyligen dach: ze8/3 1/ende 2/8/34 

52/9, Siet de hant des Heerẽ en iS nz hers 
eo2t/Dat hy niet helpen en foude/ eñ zijn ooze 
en ig niet bevftopt Bat hy niet en (oude hoo⸗ 
ren. Eriks Jilszie 
2Maer uwe mifdaden hebbe u ban uwẽ 

God gefchepde/ eñ uwe fonde hebbẽ zijn afz 
ſicht Sanũ verborgẽ / op Dat jp u n3 en hooge 
z/12/1/ende 3/21/51. 
7Haer boeten loopẽ om teſchadighen /eñ 

Shmʒůt om niet vercocht geneeſt / Shy ſy haeſten hem om het onnoofei bloet te herz 
ſult oock (onder gelt geloft worden. 3.4. 25 . 

7. Bae fchoon zijn op den berch de voeten 
Bes boden, Die Daer vꝛede bercondigen 2 4,33 

53/1. Wie iſſer die onfe pzedikinge gelooft 
ende Wien wozt dert arm Des Weeren geopen= 
Baert 1745 <ENDELZe2 2010, 

3 Poorwaer hp heeft onfe ſwackhz gedra⸗ 
geñ / ende op Gem geladẽ onſe crancheyt / noch⸗ 
tans hebben wy geacht dat hp gequetſt / ende 
han God geflagen/ende geplaecht mas,ze1 ze 
4. ende · 3. 4 · ·. ende . 174170 
2Doch hr is cm onſen miſdaet wille ghe⸗ 
quetſt / ende om onſe fonden wille geſlagen/ de 
ſtrafſe ban onfe brede leyt op he/ er door zijn 
„monden hebben op geſonthept. . 12. 4.eñ . 2. 
16.5 ende · 2e16.9. ende. 2.17.4 ende. 4430 

6. Wy hebbenal ghedooit ars ſ neen 
wegelijkk iS gegaenop zijren eeh : Be Deez 
re heeft op hem gheleyt onfer aller ſonden. 2. 

-A6,6eende,3e4 02740 341245 ENDE · . 114 
7e Bis gheftvaftende ghemarteit / noch⸗ 
fans en opent bp zijnen mont niet : Gris ter 
kr gelept als een ſchaep / eñ ie fkam gelijck 

et fchaep booz zijnen ſcheeder / ende doet niet 
epen zijnen mont, 246450 
8D is upt den kercker / eñ gerichte gheno⸗ 

„Men / wie Wil zijns lebeus tijt vertellẽ want 
hy is pt den landedes lebendighen gheropt / 
ett. . 50de 

10. DeHeere heeft Willen morſelẽ do 
angſt —— sn fas It heeft 
“Boo? de fonde £ Yp fal fact hebben nge 
Wben/erc. VE 27020 

Ee Dpdzaestt ſelbe hare fonden/z/16/5 

rsi m2, Omdat hy miet den quaetdoenders 
gherekentis geweeſt / 1fi6fse 

54/13e ME uwe kiuderen fullen ban den 
Deere Eerden / ende Daer fal bred 
—— ſone wefen, 1.7/5. ende 22/20 
ENDE 3. 20 / 10. ende 3.24/ 14. Ee 

Gieten:hare gedachten zijn boofe gedachten / 
Haren Wech is enckel berderven Erde ſchade 
243 *2. 

75· De Heere heeft Dat geſien / eñ het heeft 
hem miſhaecht / om datter gheen ghecechtic⸗ 
hept 15 Int ſelfde. 

16.Eñ Godt ſach datter niemanten Was 
eñ verwonderde hem Dar viemant hem en 
vertoonde:daerom en Helpt hp hem felbe met 
zijne arm / eñ zijn gevechtichept onderfteunt 
gent. 3148. 

rp H was gecleet met gevechtichept als 
miet eẽ pantsiec/ef hen helm Des hepls Was 
op zijn hooft. „Ils1l2e 
6. Diẽ tot Sion fal De berloffer tomẽ / eñ 

Dien Die hem ban fonden bekeere im Jacob. 
“3/3/20,0NDE 34302 1e 1 

za, Miyjnen Geeft die in wis/ende ied 
«oorden Die ick in uwen mont geftelt hebbe 
en ſullen Gan uwen monde nier Wijcke noch 

: * ——— mont/ett.1/7lafchde8/o/1 
ende 4/1/5. Ê 

ro/ Siet de dupſterheyt fal be aerde bez 
deckẽ / ende donckerheyt ben boſckẽ / maer de 
Heere heffet hem op over u / ent zijne eerlijt⸗ 
hent fal over u ghefien zijn. 23 

6. Sp ſullen afte upt Seba comen /eñ bꝛẽ⸗ 
gẽ gout eñ wierooe enn Des Heere Tof bercon⸗ 
digen / alle de ſchapen Kadar ſullen hen tot u 
vergaderen. — ze 
“19:Gy ſult de ſonne niet meer hebbe ſdaechs 
tat een licht / eñ Get licht Der manẽ en (al niet 
fehijnen. 240⸗ 

61/1, Den Geeft des Deere Heerẽ is ober 
my / want hp teeft mp geſalft hi heeft mt 
gefonden om goede rjjdinge te Dangen/ete. a, 

" m5e2/ende 3/3/ zoende 3/4/3.ende Jer 2/7. 
= 3, Jen falfe heeten boomen der gerechtic⸗ 
‘hepdte bebe planten des Heeren om her 
teprijfens n 3.14216. 
“_6j10s: Sp hebbẽ wederſpannich geweeſt / 

eñ hebben bedroeft den Geeſt GODS, 1/1 44155 
16,Bhp zijt doch onſe Pader / alen Wee 

Abꝛaham Bau ons werfen Iſrael ons tet en 
kent, Maer ghy Heere zijt onfen Dader eñ 
verloſſer. 3/20/25 j enbe 3/20/36 

17. Heere waecom Hebt ghy ons taten af 
dwalen banuwen wegen / eñ hebt ons herte 
af ghekeert Dat wp u miet en breeſden. .4. 4. 
ENDE 3.3. 214 

6,4, Gp hebtgram geweeſt na Dat Lap gee 
ſondicht Hadden. k _ 2/20/8e 

6, En tp zijn alte gelijc buplicheptjen al 
te onfe gherechtichepdt zijn als ecn dzeckich 
cleet:w sijn al te (amen Dec welsketals blaz 
decen / etc 3lz/25e 

6571, Gek hebbe geſocht geweeſt Gan den 
geenen die na mp mieren vragen / eñ hebbe ge⸗ 
bonden gheweeſt ban Ben geenen Die nip miet 
en fochten, 2.24. 2. 
2. Ic hebbe den gantſchen bach mijn han⸗ 

gen uptgeftrect tot den ongehoorꝛſame volc⸗ 
Ke / welcke wandelt in eenen booſeu wech. 3. 
24+164 

16, Wie hemfeghenen (alop aerden / die 
fat in Ben rechten Bodt fegenenzen Die (ucez 
ren (al op aerden / die (al in Den vecljten Bodt 
faeeren, ï 24de 23e 

24, Det ſal gheſchieden Dat ickfe hoozen 
fat eer ſy roepen: ende als ſy noch fp2eke/ foa 
fat ickfe hoozen. : 320.14. 

z5e Sy en ſullen niet meer ſchadigen ofte 
verderben op mijne gantſchẽ heplige Bercy 
4024104 Ì pi 
66,1, Den Hemel 18 mijn ſtoel / eũ de Aerde 

is mijn voetbant: waer ſal da dat huys we⸗ 
ſen dat gp imp ſult bouwen / ende waer ſal de 
plaetfe eſen minder ruſte. 3.20.3.ende 
4417432 Lel ⸗ 

2. Op wien ſal ick fien dan op Den bedzuc⸗ 
ten/ eñ gebroken geeſtes / ende aen Ben genen 
Die booz mijne wõorden beben? 3e1ze6s 
„224Gelijc als Den nieuwen Hemel / ende de 
nieuwe aerde Die ic make ſal / boozimp fraen/ 
fpzeect de Heere, ſal uwe zaet ende uwen na 
wie afte wefen. _ … 2,10,22e 

“23 et fal geſchieden / dat D'eë maent.'nae 
Den anderen/ers han D'een Sabbath tot d'an⸗ 
der / alle vleeſch (al comen bidden boog mijns 
aenfichte N _ 2484304 

24 Haren worm en falniet ſtervẽ / eñ haer 
Bper at ſal niet webluſſchẽ / ende ſulien alten 
vleeſche eenen geoutael zijn. 34254lzs 

Zeventias, Cap. r, 
6 Cch Deere Iprererick en can niek 
O ſprekt / want ic benee kint.4e8:3- 

9, Diet ic hebbe mijne woorde 
in uwe mont gelept. Sint felfde. 
“10, iet, ic hebbeu heden geftelt ober bolce * 
kenen Con ntrijcken op dat gp ſcheurt ver⸗ 
bzeeckt/Derftoozet/ en berdervet / eñ Dat gia 
bouwer ende plautet · ut felfde. 
“_2/13,JMRijn bol beeft twee quadt gedaẽ 3 
Sy hebben my berlaten/mp Die De fontepne 
ben Des lebendigen waters / om hen putte te 
graven / jae gebzoken putten, die geen baater « 
en connen houden 3204140 

zere Eũſpreeckt: Iſt Bat pemant zijn wijf 
verlaet / eñ ſy trece van hem / eñ neemt eenen 
anderen / ett. zee 13.endeq . 1.25. 
2Slaet v oogẽ op De hoegtẽ /eñ (iet waer 

gp met hoererie en hebt gedzebe / ett·. Kai 
12· Keert weder gp afhaltige Iſrael/ ſeyt 

de Heere / eñ ic en fat mijnen taoxt over u met 
Yaten comen wantic ben goedich/etc.g.r.zse 

gere D Ifeacl,fo gijp u bekeect/(pzeect de 
Beere)fa ſeert u tot mp:eñ ſo gp uwe grou⸗ 
welen wech Doet ban mijn aenficht / abten 
ſullet niet RAboert wozdi/ete, 2.5 „1o,en3s3e7e, 

44 Albeget op het nieuwe / eñ en zaept niek 
onder De doornẽ gy manne Juda en ghy in⸗ 
woonders ban Jeruſalem / befinijderu den 
Heere /eñ doet wech De voorhupt uwes hers’ 
ten /ett. 2.5. 8. eñ J. 3.. eñ eñ 6 
.Te bier tijt(fpzeect De fat dẽco. 

ny erft den TR, e ontbalen/ 
De Prieftecen ſullen Heefroozt / ende de Pro⸗ 
pheteiberfcheickt sijn. 4,96. 
“rts (Ter ſelber tijt cſamen deſen bolcke efr 
Eeen eggten : Hoe comte eenen dorren 

e 1419470 

14e FJerufalem wafcht u herteomde 
boofbepe ilefets. — 

543 @eerelu ooge ſiẽ ſe niet op De waer⸗ 
he pt; gho Gebtfe gheflagen / ende fp en boez 

© iú leng 



teg niek / aha vlaetfe. / maer ſy wengeren 
bécatijdinge / fp Hebben haer acufichtén Herz 
hare meeer DAN De ſtemnie / ende en ebben 
miet Willen weder heeren /3/4/3 5 lende 4/44/3/ 
70e (oude ick u Bat verheven u fouder: 

hebben mp berlaten / ef ſweeren opde ghene 
Dat geen Goden en zöjnzers, 2/5l23e 

14e Om Dat Woo: vat gn gheſept hebt 
ies / ick fette mijn woorden mm uwen mout 
als bper/ ende Dic bolck fal zijn als hout ende 
ſalſe Beeflinden 32.2414. 

6,13+ · Boorwaer een pegelijck begeeft hen 
tot gievichepde / Ban Den minfken af tot den 
mreiten toe : foo wel De Prophete als den 
Jo eiefE:c/ppdoen altemael vaiſchcut 4.003 e 

73 Enbetcour U wet op bedziegiehjeke 
Woozsen /feggende ; Het is Ben tempel Go: 
Dr S/E ce 40232 
530 qu uwe wegen goer maeckt /ende u 

Werck … / ende Doet vecht tuſſchen den menz 
fe elen se fipnen naeſten / ett. Zel7ele 

13e Im Dar ghjp alie deſe wercken hebt gez 
Da n / ſeyt ve Meere / ende Dar ick bzoeclj ben 
ongeitaen/ om tot u liedeu te fpzeken/ ende en 
hebt mamet gelaat : ick hebbe u Geroepen 
eude gijp en bebt mp miet geantwoort ze 5e 1. 

14e Ick fal Defen hunſe oock Doen / op den 
Welcker mijnen naem gengeroepen wert / ett. 
gelyckick roc Silo gedaen hebbe. Jur felfde, 

zieiek en hebbe uwe baderenmet geſpro⸗ 
Ken nach gheboden / dorn ickſe upt Egypte lep 
de eenige branoffer eñ Ander offer 4eroerse _ 

22e Maer fiet waer ic hen geboot ende fpzas 
Bao mijn ſtemme / ende ick fal u u heder Godt 
zjn / etc 4.10. 1 ende 44200174 

27. GShy ſult hen alte deſe woorden ſeggen / 
maer fp en ſullen uniet hooren: ende gin 
fultfe voepen / ende fpen (uilen uiet antz 
Woozben 25.411. 

28. Diet Hier het volek / het welcke niet ges 
Booz: en heeft de femme haers Heert haers 
Gods. Ant (elfde. ú 

9,13, 3D:e hem beroemt / Die beroemen hen 
Dies Dat ha mp Weet ende kent / etc. 1e 13,13. 

23. Een Wife en berdeme gem niet op zijn 
WijiepDt De ſiercke en beroeme hem niet op 
zijnder ſterckheyt / ende een rjcke en beroeme 
Hem niet op Sijn rijckdom _ 3el3ele 
34Maer wie hem beroemen Wil / Die bez 

roeme hem Dies Dat hp mp weet ende kenne / 
Dat ick De heere ben ett. 1e1Ce2e 
10,2, Ende breeſt De te: ckenen deg Hemels 

niet aelijck de Wepderien 2ei62e 
8. Sp zijn altemael fotten ende Dwafen 

tant cen Gout ig teu een bericht Der pdelz 
t Kel LeS 

be 1. De goden die noch Hemel noch Aerde 
gemaect Hebben /fulten van de Herde bergaen 
eude onder den Hemel 141323 

‚23e Ick Weet Heere Dat des menſchẽ wech 
miet en is van hem ſelven /-ende en is niet in 
zijn macht zijn boeten op zijnen wech te lepz 
Den ft 1416460 

24, Heere caftijt mp met mate / ende niet 
in uwer geinmmichent,op dat ghy mp niet tot 
niet en maeckt _ 3413 2e 

117 Want ick hebbe uwen Vaderen bez 
tupaget/ in dien daghe Dat icafe upt Egppten 
gelept hebbe totop deſen Dacl)/en betupcijde/ 
—— eme 3e 2007444100170 

Maer fp en hebbenſe wet ghehooꝛt / ende 
en hebben haer ooren miet genepcht/erc. Daer 
omt hebbe 1e oer hen Doen comen/al defe\mooz 
De Des Hbonts Die ic he geboot te Daenz 20,7. 

11. Diet ick fal quaet ober hen latẽ connen 
het welcke ſy mietontgaen enfullen comen, 
ê? ſullen tot mp coepen maerick en falfe niet 
erhooren. Int (elfde, 
19, Taet ons Zijn broot met houte verder 

Vẽ / ende laet ons hem upEcoepen bande aerde 
Der levendigen 7.17.5. 

12416. Ende foo ſy ban mijnen voicke lee⸗ 
ren hare wegen / eñ (weeren bp mpnen naem / 
mamelick foo waer als De Heere leeft / als ſy 
geleert hebben / et. 2.23. 

14074 O Deere onſe miſdaden hebbent herz 
Dient / maer helpt doch om uwes naems wil⸗ 
te / want ouſe ughehoorſaemhepndt is groot / 
op hebben tegen uaefondicht, 3020080 

14e De Dzopbeten prophetiſeren vaiſch in 
mijnen name, ic en bebfe niet gefonden 4.9.3 

Isete DDarmeer Moſes eñ Samuei Hoor 
wap ſtonſten / fo foude mjn herte tot dit bolck 
uiet wefene worptſe Weel ban mijn aenficht 
enne datſe baech gaen 3200234 

„Regifter 
47.1 De fonde Auda is met pferen acifz 

fien ende mer fcherpe Diamante: goef chee⸗ 
ven / in de ta elen haers ſerten gegraben / ende 
op De hoornen aen den Altaer - 3. · 
Soo ſpꝛeect de Heere: Verbloeckt is De 

menſche Die op Mieuiche betrout / eude fer let 
vleeſch aop zijmenacra, ende trecht zijn vece 
te Banden Heere zere 
9 Ket herte is doortrocken ende veckeert 

Wie ſalt kenen, 243.2. ende 3.14.1. 
21Slaet uwe fielen gade / ende draecht 

geë packop den Sabbath om te brengen Dog 
De poorte Van Icruſalem Ze5e 29e 

22, Eude en vaert ghten vack op deu Dab: 
batdach uptu LUpS / ende en Daer geender⸗ 
lep wercs/maer hepiigher ben Sabbathdach 
Jut ſelfde. 

27· Maer iſt Dat ghp mp hoort / ende dar 
ahp den Saobathaach gepl.gersende Dat gp 
geen pack en dzacht / ende en coemt met Doo? 
Depoareler. 2.8.29. 

1be5e Aſt dat Dit volt / daer ick tegen fpzeke/ 
ben keert dau zhu quaet / ſoo ſal nipoock bez 
rouwen Get ougbeluck Dat ick hen dachte 
te doen Te! 7elze 

15. Coemt en laet ons tegen Zeremiam 
raetſlagheo / waut de Pziefters en connen miet 
Dwalen inde wet / noch De Wife in raden/ noch 
De Propheten aurecijt leecen 4edeje 

20,2, Eude Hhaſur floes Den Propbeet 
Jeremiam / eñ fandt Gem in De ghebancienis 
Die De hooge paogte Benjamins was / bj: Get 
bups oes Heeren 6 409464 

2142. Aichtet Des morghensgerichte/ ende 
berloft Den gienen Die onderdzuckt 15 Dooz 
De Haut bande gene D.e hen ongelyck Duet / ett 
420.9. 

2243 · Aichtet gevechtichept/ende verloſt dẽ 
genen Die onderdzuckt is door De hant des gez 
neu Die gem ongeiijck Doet, Fuc (elfde. 

23ele Wee Den Derders die becnielen ende 
berftroepen De (chapen mijnder wepde / fept 
De Weere 44903e 
Siet / De Dagen carmen ſpreeckt De Weere 

Dat ick Daud ,alapwecken een rechte fpzupz 
te eñ jp (al heerſchen alg een Coninck : op fat 
geluck hebben / ende fal doen recht ende ghe⸗ 
sechtichept op aerden. 2,643e 

6, Siet / Dit (al zijnen naem Zijn Baer gin 
hen medenoemen full / te Weten : De Deere 
onfer gevechticgept Lel3eGe El Jel 1,8 
„16 Hoort miet De wooꝛden Der Propheten 

Die u prꝛophetecen / eñ leeren pdele DINGE 4,9,2e 
z4e dBerbulle ick niet Hemel ende Aerde / 

ſent be Heere, b 4145. 
28, Cen Pꝛophete Die dzoomen Heeft die 

peedike vzoomen : Ende Die mijn woort heeft / 
Die predike mijn woort 46.3. 

4.7 · Ziek (al bet bolck Juda herte gheven 
om mp ze Kernen / want ick ben De Heere, 
ende fp fullen mijn volck zyn / ende ic fal haet 
Godt zijn / aut fo fulten hen tor mp keeven 
Ban ganticher herte Ze24 204 

25. 11. Ende al Dit Tant (al woeſt u berz 
baeft wefen / ende Dit bolck fal den Coninck 
vanBabploniẽ tſebẽtich jarẽ Lane Dient 1.8.7. 

12. Ende ale De tfebentich jaren hoozbp 
ſullen zijn / ick fal Den Connck ban Bavploz 
nien / ende dat volck befoechen / ſpreeckt de 
Heere Int ſeifde. 

29. Siet / ic beginne te plagen de ſtadt Daer 
mijnen naem aengeroepen wozt/eit ghplieden / 
fuit ghp bepgaensetc. 3434 

27) «ch hebbe De aerde gemaeckt/ende de 
menfche ef thee Die op aerden Zijn. 41200274 

6, Ende nu hebbe ick alle Defe landengegez 
ben in De Ganden-JAabuchodonofo2s/Loninck 
ban Babplonien/mijnen Dienaersekce4.20,270 
ende 4220528: 
7. Cube alte volcken fullen hen ef ſjuẽ kins — 

deren Dienen/ende ooc Den faon ban zijnen (aon 
Dienen/tot Bat Den tijdt zyns lauts comt 4:zoz 
27 

8. Het fal gefchieden bat het bolc ende Cos 
nintrijcke / dz dẽ Coninck ban Babplonië Na⸗ 
buchodonoſor nz Dienen en (al/ ende Wie zijnen 
balg onderhet joc nz en fal gebeẽ / ett Iut (elfde 

9. Ghp lieden dan / hoozt niet u Propheten 
noch u waerfeggers noch droomers noch u 
toobenores die ũ ſeggen:Ghn en ſult den Co⸗ 
ninck ban Babplome niet Dienen. 409030 

14e Eñ en hoozt niet de woorden der Pro⸗ 
pheten / Die (eggen: Bhp en nlt den Eoninck 
ban Babplonien niet dienen Ant (elfde. 

17e Noortſe dan niet / maer Dient den Cos 

nine bar Babplonien / vp Bat gp leeft 402012Fe 
29/7. Derſoeckt de vrede Den fränr ber ks 

u hebbe Laten wech baeren/ ende Bit Ben Hee⸗ 
re Door haer / want in hare bede {ulitshk 
vzede hebben, Fur feifde. 

31/1 AIck hebbe Ephraim hooren clagen 
abn bebe mp aberaftndet ende hebbe geta⸗ 
fint gheweeſt als cen toulpfci calf. Bekeert 
mp fo werde ic bekeert: want gp zijt deheerte 
mijn Gedt. 2,3/s.ende 2/5/S.aiDe 3/24/ 15e 
_ 19,9Doorwaer deen tck bekeert wert / dede 
ick boete / ende doeber tmp hertoont werk 
fioech ck ap mijn Geuweretc. 2.5.8. 

31.Siet De daghen comen / ſpreeckt de Hee⸗ 
re / dat ick cen meu verbout maken ſal met 
bet huns Juda. 3 11070DDE 3e4+290 

32, Met als het berbont dat ick met Gare 
Daders ghemaeckt hebbe / Hoen ick fe bp det 
haut nam/am len upt het dant van Egypten 
te lepden/ Welck verbout fp miet gehouden en 
hebben / hoewel dat ickfe doinghen moeftef 
ett. 2.456. eñnde zet 107% 
33 Nae Die dagen ſpreeckt De Heere /ick fat 

Mijn Wet in haer ſetten ende ſalſe fehzijben in 
haer herte / ende fal haer Bod zijn/ende fp mijn 
bolck, zel GENDE 3.0.45. 
34+ TC fal haer mifdaer vergeven | eñ en Gal 

bare (ouden niet meev/ete,  3.4.29,3020445e 
36+ 500 fpzeecktde icere bie Sonnegeeft 

ſdachs car een licht / ende De opden ber kane 
ende de Ster en. 410279 

32/óe Ende doe ick den coopbzief Baruch 
ie fone Zeria ghegheben hadde ick Lat dem 

eere, 3.20.15 

13. Die barmherticheydt doet mdüvſenden 
ende vergheldet De miſdaet Der vaderen inden 
boeſem harer kinderen na hen. zele 1e 

36, Cude ic ſalſe een herte efi een wech gea 
ben/ op Datfe inp eetnictlijs beeefen / ende Dat 
bet hẽ wel gae/ eñ hare kinverk na hemm 3.. 
23e Ende ick falfe fupberenn ban ate hate 

„mifdaet/mer welcke fp tegen mp Btefordicht 
hebben / ende fat ben alle hare (ande vergeven 
Daoz welcke fp gheſondicht hebben / ett 3. 20. 
denten de al & eol bj 

16 der felber tijt fl Juda geholpen wers 
Den ende Jeruſalein fal Woonen in fekectept/ 
ende ſiet hoemen Den Heere onfen Bod heeten 
fal te weten/onfe vechtveervichept. 1.134,50. 

42/2 · Dat ons gebet baozu balle/ende bidt 
Den Heereuwen Bodt voor ons / etc 324140 

9, Saa fazeeckt den eere Bod van Iſrael 
tot Den welgken gp mp gefonden hebt/Dat ick 
uwe gebet voor hen brengen faude. Ant ſelfde. 

48. 10,3Berbloeckt fp Die Des Weeven werck 
traghlijck boet. 4 .265 
/20.Te dien dage eñ te Dier tijt / ſpreeckt 

de Heere / ſalmen de miſdaet Iſraels faeca 
ken / ende en fal niet verſc hnen : ende de ſon⸗ 
Aal Juda / ende enfulten niet gebonden wer⸗ 
EN 3444 29. 
23. Hoe is Den hamer ban de aantfche 

Aerde becflaghen ende gebzoken « hoe is Bas 
bpionberkeert tor een verwoeſtiũghe onder 
den Heydenen? N Zedede 

25, Be Heere heeft zijnen fchatopen ghe⸗ 
daen: eñ heefter De baten zijns toorns uptges 
lang / want het is/het wersk Des Beert / Hee⸗ 
ren der hepefcharen / in her landt Lan 4 
Deen, 1/18/1, 

Claechlieden/Cap.3, 
3, Nde ‘wanneer ick ſchreye ende raes 
E fes flupt he mijn geberbupten 3e 

zo/16, 
38. Dat noch quaet noch goet en come 

Ben mont des Alderhoochſten. 1117/Be 
4l-o,Be geſalfde welcke is ne Gheeſt ons 

fer mont / ig ghetaangtzen in haer cuplen on⸗ 
Ber wiensſchaduwe wy gefent hebben / Wp 
ſullen onder den HJepderen leben. 246024 

Hezekiel. Cap. 1. 

23 Aer ſy henen wouden gaen / Daer 
W gingen fp/ ende ve wielen hielden 

haer bp hen op / want De geeft der 
Dieren/etc, NA 4/10122e 

3. Ghy menfchen- kint / ick (eynde u tot 
den kinderen Pfracls/ aen eenongehoorſaem 
bolck / het welck teghen mp wederſpannich 
18 / Want fp ende haer baders Gebben teghen 
mp mifoaen tot opDefendact.  3/34/13e 
_ 4e {ges zn onbeſchaemde Komaan, Lo 

* 



obftinatie herten / daer ick watuferndee Ant 
(elfoe: 

3:17Ghu menfchen kint, ick hebbeu toe » 
eenen wachter gheſteit iu het hups Afraels : 

gu fult hooren De woorden mijns monts/ 
ẽnde jaer waerichuwen. 4.8.3 

ie Degoddeloofe ſal in zijn beofhepdt 

ſterben / maer ick fat zijn bloet Ban uwe hau⸗ 

Den eyſſchen. 4/3/6 ende 472/5. 
7/26etpet eenongeluck fal op het ander co: 

men/ende een gevuchte op het onder / ſy fullen 
et geſichte Den Prophete braghen / De Det 
B hergaen bp Den jPziefter / ende den raet 
Ber Buderen, 

o/g. Ende de heerlicheydt Godts berz 
ief hein op de Chexibims / op Den dorpel 
an Den hupſe. 423. 
Ende men hoorde vleughelen der Che: 

subinnen ruyſſchen tot bupten voor — 
214 

11/19 Ick ſal hen een heete geben / ende 
fat hen de bete gueven : Dek fal het 
ſteemch herte upe haer vleeſch wech nemen/ 
ende faljeneen bleefchelijck herte gheven / 
Hel3elosf nde 2e3-Be0NDe/2/5/5CHDE 35/24/10 

20, @p vat fp m mijne wetten wandelen/ 
ick fat hen een herte geben / op Dat fp mijn 
rechten houden / ende Doen / ende Datfe mijn 
bolck Zijn / ende dat ick haer Bad fn/ 25. « 

1e fader ig een wedfpannich huvs 3.24.13 
13. Ick ‘al mijn netten ober Gen pannen, 

Dat (Pin mijnder jacht ghebangten worden / 
ende ick falfe nae Babplonieu brengen / in Het 
tant ber Choldeen / Dat fp fien fullen / eũde 
ſullen vaer frecben. Ö 24.4. 

13/2. Sy ſullen niet meer in De verga⸗ 
Beringe mus bolerzijn / ende en ſullen niet 
meer gefchgeben zijn in het geſchrift ban het 
hups Iſraels · 3e 4.5.ende 4. 1. 4. 

14/9, Ende als Be Pꝛophete fal bedroghen 
weſen ende Dat hy wat geſproken heeft: Ick 
De eert hebbe fulck cen Prophete bedzogen/ 
ett: LoL) «le 

ra. Waert dat deſe Drie mannen in het 
midden ban hen waren, te weten; Noe / Daz 
Niel, ende Job / Die ſullen haer zielen verloſſen 
Doo haer rechtheerdichept. 3243. 

16.2: Ghp hebt uwe kinderen dre ghy up 
gebogen hadt ghenomen / ende bebefe hen ghe⸗ 
offert om te verſlinden 2. 211. eude 4, : 6e 24e 
> lo It ſal mijn net ober hem ſtrecken / eñ 
(akin sijne jacht gebangen Worden / ende (at 
hem doen in Babelonien comen / ende fal alz 
Daer met hem vichten om dies wille dat hy 
hem alfa aen mp vergrepen heeft, 2.43. 

18/4. Se ſieie Die ſondicht Die ſal ſterven 
2.8. 4e ENDE 3040264 
9,®ie in mijn geboden fal gewandelt hebz 

ben/ efi (al mijn vechten geljouden hehhen om 
waerheydt re Doet die is rechtbeerdich / hy 
falteben ſpreeckt de Deere, dezelde 

20. De menfche Die ſondicht bie fal ſter⸗ 
Hen / De foon enfal zijns baders mifdaet niet 
dragen ende de Wader en fal de mifdaet zijns 
faons miet draghen / ett · R.o.ende zeer Geeft 
2.8. 20. eude 2. 8. cede 3.3. 24* 

21. Maer fo De godlooſe hem bekeert ban 
alle zijne fonden die hy gedaen heeft/ ende Dat 

alie mijn geboden beware / ende Doet recht 
en gerechtichept / bp falteben eñ niet ſterben 
3/3/-4lende 3.5. 18. ende 317415. 

24. Begeere ic de doot derſondaren ſpreect 
Be Heere / ende met lieber Dat Gp hem ban 
“ne wert keere ende leve? 4.14 

24,50 hem derechtbeerdige ban zijne vechts 
veerdichẽept keert! ende dat hp booftept doet / 
eude leeft na alte groutwelen Lie een Godloo: 
fe doet / ete. 34.20.eude 3. 14. 10 · 

——— tbe ppebaen ven bau 0 tichept bie Gp ghedaen 
Heeft / ende doet vecht ende Wel, die fat zijn fiel 

„Aebendicth behouden. ° 3/41 
31. Werpet ban u alle uwe overtreding be 

Doo: de welcke ghy obertreden hebt / ende 
maect u een nieuwe herte eñ Geeftietc3.3:6. 

32e Bant ick en begeere De Voot niet ban 
de gene die ſterft / ſpreeckt de Heere Godt, 
‘bekeert u / ende leeſt. he grate 

19ste, Ende den Ooften wint herdd ge 
te G.7. 

Kaj . ——— 8* ————— 
en ** en mijn rechten / k 
he menfche eeft Diefe hout, Zel7ele 

12, Tek gaf heuoock mijnen Sabbathop 
dat het Ware een teecken tufichen henende 

1. 18.2.ende 4.906. « 

£ Regifter 
mp op Dat fp bekenné fouden Dat ic be Hee⸗ 
re ben Diefe heylighe · : 2,24200 
42· Eñ fuit wett Dat it De Heere bẽ / als ie 
u fat ebben doen comen int laut / ete, 3. 13 . 1. 

43, Ende Daer fult oP uwe wegen gedenc⸗ 
ken ef / alte uwe wercken daer ghp u mede 
onitcepmicht hebt · Ins felfoes 

22.8. Bhp Gebr mijne. heplichdommen 
beracht/ende hebt berontepuiche myn Sab⸗ 
batten. : 8 23.29. 

25. De beſweeringhe van zijn Propheten 
is in het midden ban haec/(p hebbe ve ſielen 
becflonden als een brultende eeu. 339.3 
20/Hare Prieftecs heben mijn Wer hers 

keert/ ende Gebben mijn heplichdom onthepz 
licht:ſu en Geoben tuſſche den heylige eñ on⸗ 
heßligen geen ouderfchept gheſet· Anr ſelfde 

23 37. Ende haer kinderen Die fp md ghe⸗ 
baert hebben / hebben fp doorz let vper Doen 
paſſeren om haer te verſunden. 4. 6.4 
35 Sp hebben op Dat mael myn heplich⸗ 

tem ontgeplisht/ende Hebben mijn Sabbath 
berontrepuicijt. 2050294 

zere. Bhp fult der onbeſneden doot frecz 
ben Dsor de handen Dee vreem delwigen / oin 
Vat ickt gefproken hebbe ſeut De Heere Hec⸗ 
re. 2140.184 

29.4. Ick ſal u een gebit in den mont leg⸗ 
gen / eñ De v ſſchen n uwe wateren aen uwe 
ſchubben hangen, 417411 

19. Sietick ſal Nebuchadnezer Den Co: 
ninc tot Babel in Egvpren gebieden / dat hu 
haer goet wech neme / endeijaet Gerooven 
ende plounderern ſal / eñ dat fal hp zynen leger 
tot ſolt geben. ò 4.20.2 

20. Het landt Eapvten ſal ick hen gheven 
voor fonen arbeydt Die Gp Daer em ghedaen 
“heeft : want (B hebben mp ghedieut /fpzeecht 
Be Heere, 4e 20026. 
3:18 Ghy ſult fladen int midden der onz 

befnevenen/met ben gene Die met Den ſweer⸗ 
be gedoopt zijn;dat 15 Pharao ende alte zijn 
memuchte. — 24 

33 ·De godlooſe ſal om ijn godiooſheyt 
wille ſterven / maer zijn bloet ſal ick ban us 
We hant eyſſchen. del Zeis 

zi. Gek eu begheere dedoot Der fondaren 
niet / maer Dat He Lan zijne Wwegben afftae/ 
ende lebe, Erin 3.4.15. 
Sos huhem ban zijne fonden bekeert / 

eñ gerechticheyt Doet) et recht/etc. . 17.1 se 
34344. Maer anp heerſchet aber haer in 

hadicheps/ende fireudichept. —_ ger1.14e 
23 Erde ick fal hen cent Herder verwer⸗ 

ken Diefe wepden (al / te Weten mijn knecht 
Dabid/ Gp falfe voeden ende fal haer herder 
weſen . —23. 
36.Maer ic hebbe wije bepligë neem 

ontfermt / die het hups Iſcaels onthepliz 
get hadde duder Den Hepderen Dat ſphe⸗ 
nen quanien. f tet 3044300 
2 Ick en Doen niet vooru huns ban Iſ⸗ 

rael / maer om mijnen heplighen u aem Die 

ghponthepligat hebtjete. 3,123 ENDE 3. 502 
35e Gude fal vepn water op ufpzingben/ 

eñ gp {ult geſuppert sijn Dau Alle bupliciept 
eñ wh (alu (upigert Dan alle U afgod 3.1.3. 

26, Ende ie fal u eeu meun hertẽ geben/ick 
(al u oock enen nieuwen Gheeſt u geben / 
ende fal Dat ſteenen herte w J 
vleeſche nemen / eñſai u eenvleeſchelck herz 
te geüẽ 3.6.eñ .5.8Lñz · ñ 4 

Ichk fal mynen Sheeſt int mode Yan 
u ſteen / endefal maken dat ghy (UIE wars 
Belen in iijn wetten / ende dat Bhp mijn 
“rechte ſult houdẽ / eñ doenfe,» 3ero,ei=.3.6 

32 Ge endoen nz om uiwent Wille ſpreect 
De HeereGod / ende dat het u comt {p/Dat ap 
beſchaemt ende verbaeſt wert, vanalle uwe 
wegen ghy hups Iſraels: 3430. Zeu 203e 
ENDE Fel eze Taag 

374 Eude Ip ſprack tot mp/ vaovbeteert 
„ap befe beenderen/cnde fegt t Öbyp drooghe 
beenderen hoort het woort Gods Lice! 

25 Eñ Dabid mijn knecht fat haer Peins 
fe wefen. Cr 363e 

ze: Gek fal oock met hen een berbont des 
eets maken / ende be) fatmp een cewich 
verbont met hen wefen.Jutfelfde 

2.21Bat nu noch oûarblijbende is/ 
‚bat fal afteimael baoz ben Worfte ziju: et af 
gefonderde Geplicideel/ eñ Ger ups des hep: 
lichdonis etc. 4 Oel3e 
Als Dan ſal de ſtadt genoemt worden 

Jehova Sama · idd 14344 

Dn 

Han uwen. 

Daniel Capa, 
21, Vſedt beu Coninck af / ende fate 
H reren Conuies in. 4. 0. 64 

37e Gp Cone, gp zijt ven Coninck 
Der Coninglyen/ dert Bod ver Hemels heeft 
u bet Eonimeijche ghegheben / de macht/ de 
cracht/ende De eerlijcht pt. 46404260 

43 Enderer tydt ſultker Connghen/ de 
Godt der wemelen aleen vijche opwerken? / 
het welcke vermmermeer berftropt en (at 
worden / eñ dat Conincarijcke en ſal op geen 
ander Bote comen / het fat alle Defe Coninck: 
riycken tuftucken bzekeu / ende ten cynde 
maken/ maer bet fat eewichljc blije …r5 3e - 

4424, Daerom / @ Toninck / laet u mijn 
vaer welbehaghen / eñ verloſt ban uwe (ons 
Den door gherechticheydt / ende uwe nuſdaet 
bog: barmbectichept aen De armeu. 3. 4.3 ta 
ende 3.4.5. 

5. 18. O Coninck/den haochſten God gaf 
Rabuctjodonofor uwen vader Get vijchef 
macht / eere / eude Geerlijc:tevt. 45.6 
-_6,22% Maer boo? u Geerte Comnt en heb⸗ 
ick niet gedaen. 4. 2043 2e 
7. de eerſte was als cen Leeu on had⸗ 

De vdleughelen Ban eenen Arent / ick beſach 
hem tot Dat haer vleughelen uptgetrocken 
Werden, heise | 

0. Chien dupſent milians flonben boor , 
hem / het gherechte voert ghehouden / ende de 
baecken Werden gheopent. 4.5. eude 1el4e 
ðeende 341 

25, Hð ſal den hoochſten laſteren / ende De 
hepligẽ des hoochſten vernielen eñ (al mepa 
rien De tijt te veranderen eñ De Wet, 417425 
- 9,5,3Dp hebben gheſondicht / bop hebben 
quaet ghedaen / wp Gebben booftjept gedaen) 
wr hebben wederſpannich ge weeft / eñ heb⸗ 
ben afgeweken ban uwe gebodenen veclja 
Kelle xy ì 34e 

7,® Heere uwe is de gevechtichept;ende 
ons is de ſchamte / etc· 4e ce29s 

10· Ende eu hebben niet gehoordt De ſtem⸗ 
me Des Heeten ons Bodts/ om te W ndelert 
in zjne wetten Die ans boo? oogijen ghe⸗ 
gefet Geeft Doo? zijne knechten de Pzopheten 
3.45 elle 

8. Wu en becthoone wong ghebeden 
uiet maer onfe gherechtichepdt / maer naer us 
we groote bacmbert:cijz. 30.8. eñ 3204140 

4e Baer zijn efebentich weken beftemt, 
u bolck ende op wiuê Heplighe{taot/om 

De ongetcouwmichs te épnd-u / ende foude te 
ſeghelen / ende De miſdaet tefupberen / ende 
De eeboige gerech;tichepdt te bꝛeughen ze7eze 
ENDE 2415 et ENDE Ze15 05e ade 
27e WP (al her becbont bebeftigen met bes 
Ten een Weke lanck / ende int nudden DET Wes 
ken fal hy deu offecende ſphſoffer doen op 
houden ett, pi … 4etelze 

Je.1 3, Maer Den vorſt Des Conincrijcken 
au Perſen wederftout mp, ; 

20 / Au fat ic mv wederkeeren orn te ſtryj⸗ 
Den met Den Conine Watt Perſen. Ie! de7e 
„x2f1 Ter Dier tijt fal Gem opheffen Mic⸗ 
hael den grooten Doet / die bodr de ſooſen 
Bijns boler ſtaet / en fat €£ tt des Dzucr Wez 
ſeu.i.ia · · eide 1.14. .ende zelosl2e 

2:Gude veele Die onder de gerde legghen 
gn ſiaben fulten opwaken ; D'eene ten eewi⸗e 
gen leven / ende De andere ter eediger ſmaet⸗ 
Heyt ende ſchande 3 · 
De leerãers ent ſullen lichten alsde gli 

ſteringhe des Hemel s/enve De ghenedie daer 
Beele tot Be gerechtichept wijfen alsde ſter⸗ 
ren/altoog ende eewaichjlijck, 3l2sfioe 

c,8 

Ofea Cap.z. 
Ie Ock de kinderen Tuba endede 

Î kinderen Pfratis(u'ten t ſamen 
verfamelt werden/endefutten he * 

een hooft maren / cude upc den lande trec⸗ 
Een. —_ 2463 

zee Ôm Dat haer moeder ghebocteert _ 
Deef, eñdieſe gedragen beeft hontt ſchande⸗ 
hcken want fp Geeft obefbrokenzick al mij 
wen Boelen nae fogpert. 2.8.18. 
"18, Ter dier tyt ſal ick hen een verbont 
Maken met den dieren op Den velde / eñ met 
De vogheien des Hemels / ende met den wor⸗ 
men oꝑp aerden. dele Se 

19. Ic fat u inet mp beloovẽ in eewichepte 
ick Wol u met mg verioben m gherechtichent 
ende gerichte / in genade eñ barmhertichedt 

® ii 3.0146. 

114/7. 



314 9.ende 4. 1,200 
23, Ende ick ſal medeljden hebben met 

ozuhamajendefal tot Tohami fpzeken: ghy 
zit mijn bolc/ent bp fat mp anttooden: Bhp 
zyt mijn Gode 3146. 

Jore FAA Die tijt ſullen hen de kiuderen Iſ⸗ 
raels bekeeren / ende fulten den HBeere Gace 
Godt foesken / ende Dabid Haren Coninck 
ende fullen den Heere breeſen ende fpne ghe⸗ 
nade / mdetaerfte lijder,  2,6,3.ENDE 3. 223 

Sar. Ephraim lijdt gewelt / endeſmaet / 
ig in trecht gebrꝛoken / om dat ho heeft jl 

€ he begebêtot geboden Der mẽſchẽ 420432, 
“15e fal gaeen keeren wederom aen mijn 

ꝓlaetſeyitot vat fp haer ſchult bekenen / ende 
mijn aenficht (Beeken, 24413. 
6,1, Coemt ende keert weder tot den Heere 

want hp heeft verſcheurt / Yp fal oock heelen / 
hp heeft geſlagen / eñ fataac verbinden 3.2.2, 

*8. Ephraim is alg een koecke die niet om 
gekeert en wert · e403se 8,4, DP ma⸗ 
He Eonincrijcken/maer niet Door mp, :,13,4 

“a, · De Wachter Han Erhzaim is met mijz 
nen Godt / nu is De Prophete die ſtricken lept 
irr alle hare wegen / welt bpantfchap is in 
bet hups Gods, _ sf 4.9.3. 

1245. De eeuwige God is ve Bod der hepzz 
ſcharen / Eeuwich is zijnen naent.-… 1.13,10e 
1351i Ick hebbe ween Coninck ahegeben 

in mijnen toon ende fal hem wech nemen in 
mijne geimmichept. — 148. 4. ende 40204254 

‘iz. De mifdaert Ephraims is te famen 
gebonden, eñ hare fonden is bewaert 3,429, 
14. It (at upt dee Hellen berloffen ende ban 

Den doot bezijden : doot ick fal ween bergif / 
zijn / ende uwe bederffeniffe O helle, 3. 25. 70. 

14/3. Weert wech alle mifdaer ende doet 
pet gaet/ (ao willen wp offeren de offer onſer 
ippen. 34. 30.ende 3.20. 28e ENDE 4. 18.27. 
4 Aſſur en tiet ous riet helpen / wp en ſul⸗ 

Ten niet meer op paerden rijde, ende en ſullen 
niet meet fpzeken tot de wertken onfer han⸗ 
Den ghy zt onſe godem Want DE Weefen vin⸗ 
Beh bp u chenade 1414. 
sch ſal hare opertredinge weder heelen / 

er ic falfe geerne lief hebben / want mijn toorn 
ig ban hen gewendet · 31446, 

Joel Cap. 2. 
12 Ekeert u tot mp van gantſcher 
B herten / in vaſt in keeren / ende in 

ſeetweſen 245eοDe 3.3.17. 
13, Breeckt u heeten / Ende niet uwe cieede⸗ 
zen i 343 162ende 402 201 94 

15 Blafet de baſtwne te Sion vercondi⸗ 
get ten Baften/gergadertde menichte 4,12,144 
Belie k7e — 
Es. Daer na fo fal ick mijnen geeft floaten 

op alle bleeſch / eñ uwe fonen eñ Dochter? fuls 
Zen prꝛopheteren / uwe ouderen fullen D2oomern 
Doomen/ ende uwe jongelingen fullen geſich⸗ 
ten fiehteze1 5, 2eENDE 3e Le2,ENDE 4. 18.4. 
32,®ie den naem des Heeren aenvoept/ Die 

fal gheholpen Worden Wantdeberloffinghe, 
fal ap den berch Dion endete Jeruſalem we⸗ 
(eitererZerze ENDE 14134304 ENDE 3220.2. eude 
32001 gs ende 4.503 ENDE 4 1044 
8.17Jeruſalem ſal beplich wefen / ende He 

Hzeemdelinghen en fullen niet meet Hoor haer 
gaens 41417. 

Amos Cap, 1. 
2e E Heere fal ut Siou bzullen/ eñ 
D (al sijne ſtemme upt Jeruſalẽ hoo⸗ 

ren laten 2825 
36. Iſſer oock eenich ongheluck in de ſtadt 

dz de Deere niet gedaen en geit Kel 74Bele 183 
4,7: Ick hebbẽ u Hen reghen wederhouden / 

fant het noch drie maenden Was totden 
Boaft toe : ende ick Debet op d' cen ſtadt tez 
genen/ende op D’ ander ſtadt niet 5e22410 

3/14. Soeckt het goet / enbeniet het quaet/ 
op dat ghy eben méucht 3050100 

bere Wee Den-genen Die op haer gemack 
Keken in Ston 341949e 
4Die Ik Phooten leger flapen/ ende bedzija 

en oberbloẽt in laven bedden. Ant felfde, 
Belts DigpDe bagenedmen/fpzeeckt De Dees 

re / Heere / Bat ick Ben honger op het lant ſeyn⸗ 
Ben fal:niet be hongher Des baaorg noch dorſt 
Beg waters / maer na bet gelang Des moortt 
BES Geeren. Zere Ge 

Oelde Ee Bier tijt (al ick De berbatien hutte 
Waking op rechteñ / eñ hare gasen toe (lsprc/ 

Regifter. 
eñ Wat afgebzoken is weder op reehten « ick 
er op bouwen ghelyck (Pp hier boortjdts 
eeft gheweeſt. : 2e603e 

Abdias. 
17 Mer daer fal verloſſinghe zi Mesa ng 

Jonas sap: 
E Deere verhief ecn groote Wint op de 

' — ende Daer wert ecn groot tempeeſt 
1416.7. 

220. Saer ick (al u ofſeren in de ſtemme 
Des kofs/ende fal mijn ghelofte betalen want 
De falichept is ban Den deere. 3e20e2 le 

3 4 . Binnen beertich dagen fal ZAinibe ber⸗ 
gaen. 1.17. 124 

5· Soo geloofden De mannen Ainibe den 
Heere/ende geboden een vaſten:eñ cleeden hen 
met ſaecken / ban De meefte af tot Desninfte, 
343044 CDE 4e 12.17. 

10.De Deere (ach op haes wercken / dat 
was datſe hen bekeert Gadden ban Haren boo: 
fen wech / eñ het beroude Bödt van Get quaet 
Dat he gedacht hadde Hen te Doen / ende en De: 
De het niete 1417.14. 

Micha cap.⸗. 
13. En doobꝛeſer is Loozen op 

gebaren, (p Gebben gebzoken eñ 
zijn door gegaen : ſp hebb: De 

pooate gebzoken/en zijn Date Doo? gegaen: enz 
Be haer&oninc 18 hoo? hen benen gegaen eñ D 
Meere Booz aen. Ä 24643. 

247, Be nacht fal win plaetſe det geſichten 
weſẽ / ende He Dupfterniffen in ſtede der waer⸗ 
egginghe: de fonne ſal onder gaen ober de 
zopheten / ende den dach fal oer Gem berz 

Dupfterene 445.6. 
Se, Efi ghy Betlehem Eplzatazijeciepn 

gehouden onder den dupfenden Guda / noch: 
tans fal upt u booztcomende welcke Deere 
ſal zjn in Iſraels / ett. —— 
iq . Ic fal uwe geſneden beelden / ende afgo⸗ 
DE barn u untroepen / eñ ſult niet meer aen bid= 
den het werck uwer handen. 1.114. 
79 Ick ſal De toozn des Heeren geduldich 

dragen /kant ic heb tegen hein geſoñdicht / tot 
Dat bp mijn (ake richte / ett. 314032. 

19e Hy (al alle onfe mifdaet te neder ieagen 
gen eñ ſal alteonfefonden fmijten inde diep: 
te des Meerse 34 . 290 

Habatuc Cap.i. 
120 Heer mijn Bodt/mijn heplige/ 
O zijt ge niet han Den begimæe / al⸗ 

{oo © Heeren fullen wp niet 
ſterven eo 

243. Of (p vertoeft / verbeyt haer:want fp 
ſal in tjts comen. 324 

4. Se rechtveerdighe (al in zijn geloobe les 
ven. 3.14. le DE 3.18.5. 

18. Mat helpt het geſneden beelt: Want zijs 
nen maker heeft het aepmeden / hetis een ghe⸗ 
goten beeltzende meeſter der ieugenen /noctj= 
tang berlaet hy hem daer op / dat hy ſſomme 
afgoden maecke. Hesel 2eENDE Lal 1050 

20, Maer be Heere is in zijnen herlighen 
tempel / ende De gantfche Werelt fp boog hem 
ſtille. 152ende 1010030 

3.2. In toom weeft gedachtich uwer oñ⸗ 
fermhertichept. 343 2. 

3 · God quam bant’ Zuyden. 14: 3e17e 
13e Gpzijt uptgegaẽ om de falichept uimes 

bolerjom de fatich3 met uwen gefalfds26.3e 
S ephania. Cap.r . 

sande Die / die opde daken het hepa 
E des Hemels aenbidden / die het aen⸗ 

bidden ende ſweeren by den Heere 
ende by Melchom. 2e5423e 

Ferre Gek. (Al Han u wech nemen alle dic u 
ontmanieclijc verblijden / ende en fuit voortaen 
u niet meer verhefſen op mijne, heplighen 
berch. 3.26. 

Haggai Cap.ꝛ. 
eaget de Prieſteren om de Wet 
endefpzeeckt/ of pemant heplich 
vleeſch droeghe aen, De flippen 

zns cleets/etc, \ 314470 

Sacharia Cap.r, 
3e B —— ied 

er heprſcharen / eftick (al mp na 
u keeren. _ 245, 9ENDEZ,24,1 Se 

12e 

24E een ander Egel ginck hem te ges ; 

des berbonts bie gp bet 

mioet/Welche tot hem ſpeacaloopt ef fpzescht 
tot Die jonger ſe —— —7 bez 

„ Woant wozden (onder mueren / om de beelz 
bebt Der menſchen ende bee Dat Daer me zjn 
die d 1/1340e 
8.1Boo2maer Die u gecaken fal / Die fal Den 

appel Ba mijn ooge gevakt.ne1zercseft1e17.6e 
CTer Dee tut fulten hen ineelboicken bp 

‚Ben Heere boegen/ ende ſuüllen miju bale Wes 
fen/eudeic fal bp u Woone,dat op ſult weten Dar de Heere Der hepefeacen mp tor u ghe⸗ fonden heeft. 1. 130 
—— Juda exben boog zijn Deet 

nlande, eñ fal Icrufo ⸗ der verkieſen. Ld A. 
3/19 Ger felber tijt ſpreeckt de Deere der 

hepeſcharen / fat een Pegelijck ban u zijn nace 
fen nooden ander Den Wijngaert ende ander 
Den vygenboom. 3413440 

7414. Cude bet gefchiede dat gelij ick riep/ 
ende amo niet en Doogden /- fo (uilen ſy oock 
roepen/ende ick en (alfe niet verhooren / ſept da 
Heere Der heprſcharen. 3-3e2de 

Derblyt ú grootelijcke dochter rot Sis 
ou / dochter tot Jexuſalem jupcht. Siet dijn 
Coninc Die tot u comt/Wefende rechtbeerdicg 
ende cen helper/etc. 26.3. ende zei 7060 
‚Gp laet door Het bloet utoes berbonte& 

upt/ uwe acbangenen upt den cupl Daer geen 
Waterwenis. 246. 9. 
122Ter dier tijt ſpreeckt De Deere fal ick 
kid fehutwo/ende alle Bupteren bange 

AREN Oes e 
Sie fal mijnen naem aencoepen: enbe 
ick fal hem verhoooren ende ick fal fegaen:t'ig 
gn bolc/ende Yp fal feagen:deipeere is mijn 

oÙ. 3.20.1 
14/9,De Heere (al Coninck weſen ober Ee 

gantfcheaerde, det Dier tijt falder maer een 
Heere weſẽ / eñ sijn naem far een weft..12.3e 

Melachi. Cap: 
2 Sau Was Up niet Jacobs bꝛoeder / 

RER ef 321.6. 
Ende ic hebbe Eſau geha 

Jacob lief ghelhadt. shad, ape E, —* ſelſde. 
s De foon eert zijnen bader / ende de kuecht 

hꝛeeſt zou meeſter / ii Dat ic bader/ben/waer 
is — eere / ende / beñ ic meeſter / maer is mjn 
bzee Ë‚ 2e8e1 44EMDEZ 4603 ENDE, Ze 242 e 

Ile oorwaer ban den opganck der (one 
Hen/totten nezerganck ig mijnen naem groot 
tuſſchen den bolcken/ ende in alte plaet fen of2 
fectmen mijnen naem bzantoffer en vernen 
ofſerhande. 418.4.ende. 4.18. 16. 
4.Eñ app fult weten vat icu Dit gebodt 
geſonden Hebbe/op dat mijn berbont zijn fous 
De met Lebi / ſpreeckt De Heere . 4. 233. 8.2. 
Min verbont ig met hem ten ieben en 

beede/ick hebt hem gegebaif Bat hu mp vreef⸗ 
De: want hp bzeeft mỹ / ende heeft bechaert gee 
weeft ont mijns naems wille. 4.23 . 

6, De wet der waerhepdt heeft in zijnen 
mont geweeſt / ende in zy nippen en is gheen 
mifbaet bebonden, 4.43 ende 443.10 
7e Want de lippen des Pꝛieſters fullen 

De wijſheyt bewaren / ende ban zijnen monde 
ſalmen de wet bzagen/otce4.8e 204484604090 

8, Maer ghp Lieden hebt. ban den we 
gekeert ende hebter hele geergert inde Wet / 
ende het Berhont Hehikerbzoken, 4,7,32e 
BL „Ende in cozte tijt fal de Deere in fpren 

mpelgaen/ welcke gp facct ef ven Engel 
} ert. 1310. 1. 14. 9. 

7Ick fal ben bergchen/ gelijck een pegee 
lic zijnen (aan bergeeft die hem Dient.3. 19050 
NY · Siet den dach is gerome bernende als 

een ober / ende alle verachters eñ godloofen 
ſullen als ſtroo zijn / ende ſalſe / ete. 3.24. 12⸗ 

2· Maer u die ghy mijnen naem vieeſt / ſai 
opgaen de ſoune der gerechtichepdt / ett. .6. 

3 ett zmopres mitie 4 es De! es mijt 
—* á kl —3 is hem Af agt Kr 

id N dee 

5 Sietick feribe u Beli De pete / cer 
Den grooten ende hertchzick: ach deg: 
Heeren come, ï 246.50 

6. Nyu ſal De heeten der vaderen bekeeren 
par kinderen / ende de herten Det kinderen 

haer vaderen · 4.1.6. 

bias Caps. 
Nde Aaphe wert gheſonden om Gen 25 
bepdengeſontheyt te geven. 
kie eo afbept 



wijfhept Eap‚r4, 
16 Hernae wert fulcke een quade wijfe 

wetter tijt voor een wer ghehonden. 
4 eñ de belen hebben aengebeden gez 
Weeft door bet gebot der Cpranncne: /11/3. 

Eccleſiaſticus. Cap: ;. 
B heeft den menſche ban aenbegin⸗ 
ue gefchapen / ende lem Be mogent⸗ 
hent zijns caets gelaten/hem geben⸗ 

De zjn in ftellmgen ende gheboden. 24. 18. 
15 So gp wilt, (ult ap de geboden houden, 
snde fp fullcn u ooc be waren /ende (ult u ghe⸗ 
Eroutwichept bethoonen Daer ic luft un nemen 
ſal. Jut ſelfde. 
15. Ho heeft u het vyer ende Water boorge⸗ 
—— —— bhantupe te repcken daer gp Wilt 

ue ſel fde. 
17Het leben / eñ de doot / Get goet ende het 
aet Sijn boo? den menſchen / het gheen Dar 
mm belieft fat he gegeben Wozde. Int felfve 
16 15, Alle weldactfal hare ſtede binden! 

want een pegelick fat binden naer Zijn wert⸗ 
Ken/ ende naer het berſtant ban zijn pelgeuna 

Á 315 14e 

Baruch.Cap.z. 
Aer een ſiele Die feev bedroeft is/ 
eñ vernedert / eñ jammẽrlicken ende 
flauwelnt ken wandelt / ende Die 

haer oogen begeven / eñ De ſiele die hongeret / 
futen weete ende gerechticheyt gebenz.20,8. 

19. Want nu Heere onſe Godt/ wp liggen 
vooru met onfen ghebede/ niet Ban wegen 

_ Ber gerechtichept onfer vaderen ende Couins 
gen / etc. 3420.49. 

20, Maer omdat gp uwẽ tooꝛrn eñ gram⸗ 
ſchap ober ous gheſonden hebt gelijck ghy De 
Prophets u dirnarẽ geſproken hebteint felfde. 

i.Machabeus. Cap.i. 
45 de Berbzanden metten biere de boec⸗ 

> En Des wets Godes / Die fp bonden 
ende berfcheurdenfe. Le“49e 

rr. SMachabeug.Cap.rz, 
43 B maken ecn berfamelinghe ban twee 

Dupfent Dragmaus filber: Die fant Hp 
na Jeruſalem ten fontoffer / ett. 35 8e 

15/39, Iſt bat ie wel gefept hebbe ende toel 
totter Giftozie dienende / bat ig mijn voorne⸗ 
men geweeſt / maer iſt Dat ic k flechtelijck gez 
foroken hebhe/fa hebbe ict doch mijn Betsie 
ken gedaen, Int elfde, | S 

Mattheus Cap.r. 
: "S Alamon- gljenereerde Boos upt Ahad 

ende Boos generecerde Obed upt Auth / 
@bed genereerde Jeſſe. 41343 · 

16, Jacoðb genereerde. Joſeph den mãn 
Marit upt welcke ig gebo sE ann ge: 

- Heeten wozt Ehziftus. Ant felfde. 
z1,Ende fp fal een Kint baren / ende fal (pz 

nen naem Jeſus heeten / Wart Hp fal zjn 
bolck verloſſen ban harefonden. 26.1. 

23 Diet een maghet ſal bebrucht worden) 
ende fal een foon baren / erde (al fijneu naem 

: —— heeten bat is te ſeggen / Bobr met 
- OTe «lele 3 

2/6, En ghu Berblcemint Joodtſche lant 
ĳt gheenfins de cleenft onder De Bozfien 
uba / tant upr uſal De lepdtſman boozeeoz 

« mendie mijn bolck regeerenfal, « Zerare 
3 2,Joannes fepde. betert u want het Co⸗ 

viinchvijcke der Hemelen is na bp.3.3ez,ende 
TEER Ap —— —2*o 
6Eñ fp werden ban he gedoopt in de Jor⸗ 

daen bekemende ett · 3.4. 4. 156.4. 16. 3. 
1 . Ic doope u Wel met water tot bekcerin⸗ 

ge / etẽ.4. 10ende 4.15.8. ende 4. 1. 5. 
Hy heeft fpnen wan in zijn handen / eñ 
(al ſynen dorſchvioer fupberen / eñ ſal de tarz 
Boe in (on ſchuere ſame len / maer Hp ſal het 
raf verbranden met een ouuptblüſſchelck 
Bbper. . 25 . 1 zel DEI · cap · r 3. ende Zetel 

13. Doen quam Jeſus ban Galileen naer 
de Jordane tot Joannem / om ghedoopt te 
«wozden ban hem̃. ser5 · ſ. ende. As . 7. 
15 .Tatet nu welp: / Want bp moeten alfa 
_Altegerechtichept bolbzengen / Baenliet hy 

34 

18 

ali6fse « den. 

Dean be fac ben Gheeſt Godts neder 
« Balen gelijck een dupve ende op hem comen/ 
1. 1.3 Zele 1. ende 4. 19 . 20. 

7 Siet een ſtemme ban dẽ Hemelf e 
Bit is mijn wel beminde (one / inde welcke 
Hek mijn welbehaghen genomen hebbe .16, 

der die mtverborgen is 

‚De Tafel. 
“Ti EnDe 3.2.32.eñ 3 .3. 1. eñ 324.5 ·· 

4.2. Eñ ais hu beert ch dagen eñ beertich 
nachten gebaſt hadde / hengetbe hena.· 125. 20 

3. En De berfoer ker quã tot hem/ eñ ſprac 
Sð gp Gods ſone zjt / ſo gebiet dat deſe ſtee⸗ 
nein ſꝛooden worden · 32046. 
ae menſche en ſal niet alleenlijck by den 

zaode levẽ / maor bp alle woorden Dat upt DE 
monde Gods coemt · 346.44 . 

i0. Jeſus ſeyde:Gaet wech Satan: want 
daer ſtaet geſchreven / gy ſult den Heere uwẽ 
God genbidde en hem aͤlltene dienen.. 12.3 

1Doen verliet hem de Satan / en de Enz 
gelen quamen ef diende hem. 1414/6. 
7an Dier tijt begoſt Icſus te prediken) 

ende te ſeggen / betert u/ want het Conincrije 
Des teinelsignabp. ze9423/3/2/3/3/1De 
98olcht up nae/ ende ick ſalu viſſchers 

Der menfcijen maken/ af16/31e 
stzalich zijn ve arme Ban geefte: want 

_t'rijcke des Hemels beljaogt haertoer317/1ce 
alSalich zijn De treurige: Want fp ſullen 

berttooſt wozden. 38.9. 
8.Salich zijn Die ſupper Han herte zijn want 
fp fulien God fien Gez 5460 

1o, Dalich zijn Die/Die om de gherechtichz 
vervoſcht worden: want het Conmckrijche 
God is haer. 38.7 . 

12 Verbiyt ende verhtucht u / want uwen 
loon is groot in deu Hemel· 3.1841. 

13 .· Gy zyt het (our Der gerdẽ . 4.3 . 3338.4. 
jaa zijt het licht beg werelt s4/3/3/en 

4/5/13e 
15e Sen ontfreeckt gheen licht/ om onder 

ten coon mate te te ftellen/maer op De cade⸗ 
laer eñ C'hcht allẽ Dier Dé hupſe Zinsen: 14 
16,3aet atfo uwe licht boor den menfchen 

lichten /op Datfe ume wercken fen, en uwen 
Bader loven die inde Hemelenis, _3/16/3. 

17/Meynt niet bat ick gecomen ben, om 
De Wer ofte Pꝛopheten te ontbinden: ick en 
ben met ghecomen om Die te ont binden/maer 
te bezbutien. 2/7/14e 

19,00 wie Dan een ban deſe alderminſte / 
geboden ontbint/ eñ De menſchen alfoo leert/ 
bie (al de minſte gebeett Wogden in het Coz 
ninckrijcke Der Apemelen: maer Die * DN 
ett· 3e) 3 „2484564 

21,Gp hebt gehoort datter tot ben ouden 
gefept ig gpenfult niet dooden /efi wie doo⸗ 
Det/Die fat weerdich zijn geftvaft te wordeu 
Dogz et oogdeel. É 44204104 
22Maer ick feggheu/Wwie't onrechte op 

fpnen broeder toonuch ig / bie fal des oog: 
Deels ci uldich zijne 24.7. eude 2030360 
23,0 gp uwe gabe op Den Ataer offert 

ef daer ghedacytich Wozt/ Dat wtwen bzoeder 
mat tegtjen u uptſtande beeft, 344120 
MWee ſt haeftelic beraccopdeert met uwe 

partpe/pewile das ahp noch met hem op De 
eci) zijt/op Dat/ett. 30517 

26, Beorwacr ick feggeu: Dat gp niet en 
(ult daer upt comen / tor Dat gp Den laetſten 
guabgat penme beracht hebt 3e 2, sE 34.7 · 

28, Wie gen vrouwe aenfiet/om D.e te bez 
gheeren / hy Geeft alveche overſpel mer haer 
gedaen in Zijn herte. 24847, 
34E (eert gieenfins noch bp ben Bes 

mel,etc. zele zÓe ENDE ger el ze 
39e Maer ick feggheu en wederftaet Den 

quaden uiet/ maer fou pemant flact aen uwe 
rechte wanghe / ſo biet Gem ooc dander.4. 20. 
19.cude z.20.20. 1% z0f 
a4Bebtuiwë vpantlief / ſegentſe die u hers 

bloeckens … zoos 7.EnDE 36nde 4. 3e1 2e 
45,@p dat gp kinderen zijt ws Bader 

bie in de Hemelen is / want hp Deet zijn ſon⸗ 
ne opgae obet goede eñ ober quade etcz / 20 · 
rs fende 3/24/16/ende 3/25/9e À 
46,80 ghy leif hebr dieu hef hebben / wat 

Toon fuit gip —— : Doende Collenaerg 
oock miet het (elfbe/ … 2/8/57e 

6.2. Danneer oh almoeffen Doet / Does 
gheen trompet boo; u blafen/ ghjelijck De gez 
bepufbe doc m haer bergadermgen,; eñ opde 
ſtraten / ap dat fp banden menſchen gheeert 
werden, Boorwaerſeg ick u / fp ontfangben 
—— hade 20 ze 

Maer als ap gaet in uſecrett cas 
mer/efi luptuiu: deure toe/ef bidt * ed 

Ee, 3/23/2ce 

7ldnde als gp bidt / ſoo en meeft met beel 

ree, 007 pachen ‚ 3/2C/29 
9/1 GP Dan aldup/ Onſe Dader bie Daes 

zijt inde Bemelen/etc, 3.20 . 6. ende 3/20/39. 
1 Geeft ons hupden oug dagheljcx bꝛoot 

Ze el de 

12, Bergeeft ons onfe ſchulden / gelück 
Wp ooc onfe fchulbenacen/ete.3/4/3cl4l 23e 

2. Dar uwe fehat ig. daer fal ooc uherte 
weſen. 3/2/:5/ende 3/18/6jade 3/25/Le 

23, Maer int Dien U ooge boog is / ſõ ſal ge⸗ 
heel u lichaem dupftec Wefen z in bien dan 
dar bet licht dat in u ig: Dupftechent is / boen 
groo: fal Dan de dupſterhept / et. 3. 325* 

747. Biddet endẽ u (al ghegeben worden / 
ſeect / eñ gp ſult hindenselopt en u ſal opẽ ge⸗ 
daen worden. 20. 13. 

11. Iſt dat gplieden dau / Goetel dat ab 
boos zyt / uwe Kinderen goede Ding cont ge⸗ 
vẽ / hoe beel te meer (al uwe Bader Die in DE 
Hemelen is goede gaven geven Duefe HAhem. 
begeeren. 30204360 

12. Al War gp Wilt dat u de menſchẽ doen, 
Doet ghp hert dat oock / vant dat is De Wet 
ende Peopijeten. _ 2/8e 3% 

15 Dacht u ban de halfghe Peopbeten Die 
tot u comen in fchaeps crecberen / maer ban 
binnen zijn fp grijpendetoolben. 249.2 

8/4. Siet Dat ghpt gheen menfche cn ſegt / 
maer gact eñ bertoont u DE Prieſter / eñ ofe 
fectu gabe De Moſes gebode heeft haer tot 
ten gbetupgenifie/ / 3/al4e 

iof Boe Jeſus bit hoorde) berwonderde 
be hem / ende fpzac tor Den genen Die hem nae 
batchdenzic en hebbe in Iſrael ſo groot geen 
geloobe gebonden, 3/2113e 

11, Bete ſullen ban Boften en bã Weften 
tomen,efi met Abraham / Iſaac eñ Jacob in 
bet Conmerijcke der hemelen fitter, ze1oe1 ze 
ende 4. 16,13, 

De kinderendes Coninckrijcr (ulle wt 
gew ꝛpẽ worden in De upterfte dupſterniſſe / 
Daer weeninghe weſen (al een knerſelinghe 
der tauden. 3. 42 

3⸗ Eñ Jeſus ſeyde tot den Hoofma:Gaet 
—— ghp gelooft hebt fo geſchiede uren 
ter dier ſelver tijt is zijn knecht geſont ghe⸗ 
Wozden. d: ker 32041 le 

· Eñ zijn Diſcipulen gingen tot hem / eñ 
weckten bemop ſegghende: Heere behoet ong 
Want wp vergaen. 3024280 

20. Aſus ohp ſone Godts / wat hebt gh 
met ons te doen:zyt gho bier gecome om ond 
te quellen eer het tijt is, 1e14e 19e 
eze Efi fiet fp brachten tot hem eene aichs 

tigen menfche op een bedde liggende, en Je⸗ 
fus haer gheloobe fiende-/ fepde ho tot den 
gichtigen:foon bebt goeden moet uine fonds 
* u dergheven. .. 13. ende 4. 35ende Je 
Ode 

3e Sommige unt den Sc leerde (epe 
Den in haer felbeu:defen eren Let * 
— Ieſus bekennende haer gedachten / Ant 
elfde. 
Mant welt is lichter te feggen,u u ſonden 

zin u vergebẽ / oft te feggé:ffact op eñ wan⸗ 
419.220 

6. Op dat abe wetet Bat be fone des iens 
ſchen macht beeft op aerden De fonde te bera 
gheben, (Doe fepde hp tot gichtighen) ſtaet⸗ 
*. genk u bedde op / ende gaet Genen iu u 

N * 1.13. 12. 
12,Die geſont zijn en behoeben geen me⸗ 

decjnmeeſter / maer Die Crarick zijn. 2.12.142 
13Icen ben niet gecomẽ om te roepen de 
chtbeerdigte/ maer de ſoudaers tot bekee⸗ 
ughe. 333. 20.ende Zer2ersEnde zes405 2 
TConnen ooc de bzuptoft kinderen t 

wich zijn fo tauge de bzupdegom bp Haes i 
303417 ENDE 4. 12. 17. ld 2 

29. Jeſus raecte de oogen des blinden / ſeg⸗ 
gende: gefchiede naugeloobe, 3244303040, 
2232014419.48. ee d 

__34-De Pharizes ſeydẽ hp worpt de dup⸗ 
bele upt dooz ben prince der Dupbeleinzezezz. 
3E Jeſus gint om in alle ftede en blets 

/ deeréndein hare vergaderingen) ef pzez, 

249 J 
Zade zijne twaalf Difciputë tortjen. 
geroepen hebbende / gaf haer macht ober de 
antepne geeſten. * 43.45 
5E gaet niet na nen / noth gact: 

niet in ſteden der nen.  2eilerze' 
8. Oheneeſt be — — 

erg ———— 
* — vers 43c413 

18. Gy ſult bocz Doſtẽ ende cme. 



Tept woden om meynent wilte/ heer ende de 
Bepdenen tat den getupgeniffe. 34.4⸗ 

0. Want ghp en Eis niet Die Daer ſpreeckt / 
— Sheeſt uwes Haders Die Deoz 

zeeckt. 4.19. 8. 

28.En bꝛeeſt De geene niet bie het lichamen 
doodemeñ en conueũ de ſiele met dooden / maer 
Heeft verl meer den ghenen Die machtich is 
bEpde lijf ende ſiele teerderden in der Getz 

Lel Sa2e ENDE 302 5.74 
20, Worden miet tee mufkens om cen 

Pennine vercocht: vochtans en valt miek cen 
Ban deſe op de gerde ſonderuboen Dader, 1,16 
KeENDE 101605 ENDE 1. 17.5. 
Ef u Sijn oac alle De hapzen des hoofts 

gerelt Le 16.2. 
31,En beeft dan niet/ ghy zijt meer Weers 

Dich dan beel mufkens. 141746 
33e AlRaer Die mp verloochenen ſal voor De 

menfchen / bie fat ick oock verloochenen booz 
mijnen Hemelſchen aders 414260 

1teto,Defe is het/ han wilcken geſchreben 
Siet ich (ende mijn Engel boog u acnfichs 
[ie uwen woech verepden ſal boog u / 3eze 

39 
1te Onder den genen die ban vrouwen ghe⸗ 

boxen Zijn / en iS niemandt opgbeftaen Die 
grooter fp Van Joannes de Dooper: Noch⸗ 

“fans die de minſte in het Conincrijcke der 
Pemetenig/ig meerder Dan HP, 24954 

13, Ale de Pzopheten eñ Wet hebben tot 
ep Joanne gepovbeteert ne «fl zele10. 

23:En git Caparnaum Die verhebven hebt 
ghewreſt tot aen den Hemel / ghy (ult bernez 
Bert topen tot in Der Hellen : Want hadde út 
Soboma Vie crathten gedaen geleeft Die in 
gjgsdaen Sijn/fp waren op deſe dach noch gez 

enen _ N 3.24. 250 

CTer dier ſelver tijt antwoorde Jeſus 
ende fepbde z ick danck u Bader hzeere Des Des 
mels ende der aerden/ dat gp deſe Dingen voor 
Bekoijfe bex borgen hebt / eñ hebbet den clepnen 
geopenbaert · 3 2434 

emant en ‘kent den Dader / dan de 
Sohꝛe / de bie het de Sone openbaert, 4,85, 
284 tâlte tot mp Die bel aff ende beladẽ 
pt / ttibe ick fatu ontladen. 3.3. 20 . ende 3. 43 · 
éne ze 247 end 3418494 d Á 

2e stem jock op uù èn teert bar mp 
90 ſnchtmoedich eñ votmtoedich ban her⸗ 
te be eñ (ult vufte binden ht utwe fielen 3:18 5 

2 30e Jin’ is Hieftijck ende mijn laſt is 
bt : N 3 TER ‚ 
Enbe De Parigeen dat ghehoort heb⸗ 
bende / ſepden· Bere drijft De vupbel UPt door 
Beersehuw pzinte din weien / 33 
Alle ſonde eñ laſteringe ſal den menſchẽ 
vergegen wo den maer De ſaſterighe teghen 
Ben Bheeft / enn ſal den menſche niet vergeben 
Worden, — BezezIvemDE 1,13415 sede 343e22e 

_ 32420 wie fpzeken fal tegen den Sodne det: 
menſchen bet ſal hem bergeben worden / Wie 
fpzeken fal tegen DE hepligen Geeſt / ett · ¶ 57 

·Die mannen ban unibe fullenopftaen 
in het oordeel met deſen geſſlachte / ende fultens 
— 1 ant ſy hebben haer bekeert / 

43624415 e 
45. Bannéec den onreynen gheeft upt Ben 

menſche ghebaren ig/fo doo? wandelt bp Don 
dorre vicetſen / ſoeckende cufte ende en wine 
niet / ete. i44.ende 1.714.190 
Eñ als hy zaeyde / is ec deel Des zoets 
Bp den wege geboilen / eñ De vogelen zjn abe: 
someren hebbent gegeten; 3. 2210. eñde 414, 
auende 4170330 
Eñ het ander is gevallen / op ſteenachtige 

gront daer het n3beel aetde enbadde4. 7.65 · 
Eñ het anderig ghepallen onder De door 

sten Jeri De doornen zijn gewafſẽ ende hebbent 
Berfmacht, "4174330 
— obꝛen heeft em hoozen / Die hooze.3, 

23134 

. Om dottet ughegeven ig te berſtaen de 
terborgentheden Des Toniucrijcx Dec Dame: 
MEt mâer befen ift niet gegeben 7.5.3. 24, 13e 

16, Maer vive gade zijn ſalich / want fp 
flen/ênde uwe oozen}want (p hooren 2,901. 

Doo waer ick feagtjeu / Dat bele Pro⸗ 
goe ende dn hebben begheert te 

atprfiet en ie t niet gefien 2.11.6e 
24, Det Coninctijcke Der Bemelen is abe 

dijck een wenſche Die goët ſaet in ſynen acker 
gefacpt ; Gelat3e 

z9sdEnde(epde tot hen: peen „opdat shu 
et on trupt bergaderende wiet ooch te glee 

De Tafel 
lijck De terwe en pluckt del zele 
_31e Det Comnmkeijcke dee Hemelen is ghe⸗ 

lic een moftect coon / Get welcke eẽ menfche 
heeft ghenomen ende in fijnen acker ghefacpt 
Zel OsZeENDE 41334. 

33e Wp fepde hem een ander agelijckeniffe: 
het Coninckrijcke ver Hemelen 18 gelijck ee⸗ 
Den Deeffem / welcke eeu vrouwe neemt ende 
bercht in Dzpe maten meels ror dattet al ghe⸗ 
ſuert is. 4.15.34. 

39, Ende de bpant dieſe ſaept is Ben düp⸗ 
Bel rerge1se 

47, Det Conincvijcke der Hemelen is gelijc 
gen net / dat geworpen is iu De zee / ende aller⸗ 
ley ſoorten ban/etc. 4.1. 13.ende 4.16. 31 
1425.Ende ter vperder Wake Des nachts / 

ginc Jeſus tot haer wandelende / etc· 4. 17. 29. 
153. Waerom obertreet gip het ghebodt 

Gods dooꝛ uwe inſettinge. 4e 10,10, 
4. Want Godt heeft geboden feggende: eert 

Pader ende Moeder / eñ Die Dader oft moe⸗ 
Der vloeck / die fal de doot ſterven 248236. 

8. Dit bolck comt mp bp met den moede 
ende eert mp iet Denlippen/ maer haer herte 
is berte ban mp · 3.20. 31. 

ge Maerte vergeefs eeren (mp / leeren⸗ 
Be baar leeringhe geboden Der menſchen. 4. 10 
15.ende 4. 10.25. 

13. Mie planten Die mijn Hemelſche Da: 
der niet geplant en heeft / ſal uptgeropt wozde 
243 .9. ENDE 3e zel 2eENDE Zeelse ' 

14, Haetfe baren / fp zijn blinde lept lieden 
Der blinden, Ende in Dien D' een blinden Den 
anderen degt/foo batten fp bepve in De gracht 
349.11.ende 4.9.2 . ende 4490 24 
24.. Ick en ben niet gheſonden / Dan aen ben 

berlozenfchapen des hupse Iſraels· zeererze 
16,6, Stet toe ende wachteru ban den deeſ 

fem ber Pljarizeen/ende Saduteen 4. 10.26. 
12, Boe berftonden ſy dat ho niet ghefept 

en hadde dat fp haer wachten (ouden ban den 
deeſſem des broots / maer ban Der leere dev 
Phariseen ende Saducen Int felfde. ê 
be ee be sBtEbeiftug de fone des —— 

41616, 
17: Gp zijt fatich Simon Kona fone/Want 

vleeſeh ende bloet en Geeft u dat miet geopen: 
baert / maer mijn Wader die in De Hemelen is. 
af2/1o/enbde 3/r/Alende3/2/34 

18, Erich feggen vot / dat ghn sit Petrus 
ef op deſen Steen (lick mijn gemeente timz 
meren;· - al6l3Jende 4/6/5 . 

194 Ick ſal u be flcutelen bes Lonincrijckr 
ver Penielengeben/eude tat ghp bidden ſult 
op der aerdemdat (alin den. Hemel gebonden 
efen zende wat ghp ontbintap Der aerden 
fal im den Hemel ontbonden weſen 3/4/ 12/ en⸗ 
—* z2/Ende 4/2} ro/ende 3/0/ / ende af 12,1 
ende 4/12/4e 

23,WBijchkt bau mp eeh Satan : want gr 
zijt my hinderlck 417/28 

24,50 mp pemant wil nacomen/ Die ver⸗ 
fake hem feiben eñ neemt zyncrupce op/ ende 
bolge mp na 3/712/ende3.8/re 

27, ®e forte Des menfchen fal comen in de 
eerlijckbept zijns Daders / metfijne Enghe⸗ 
ten / ende ban fal he eenen pegelijcken bergel= 
Ben nà fijne wercken 3/18/1e 

raf2e Ende hp is berandert gheworden 
Booz haet / en zijn aengeficht wert blinchende 
gelijck De foume < ende zijn leed eren wierden 
toit als hetlicht - 4/17/17e 

se Boen 5p noet) fpzekende was / fiet een 
tietige wolcké beſchaduwede haer „ende fiet / 
een fremtrie upt de Wolcke/ ſeggende: Deſe is 
wee welliekse fore in De meltke ick mijn wel⸗ 
behagen genomen hebbe / hoogt hem, 2/15,/2e 
ende 3/2432/3/8/203/20/48/418/1/ ende 4/8/70 

18/ ro, Ick fegge u dat hare Enghelen in 
De hemelen aktijts fen dat aenficht mijns 
baders die inde Bemelen ig»1/14/7/en 1/14/9e 
1 Den Sone des menfchen is ghecomen 
om ſolich te maken dat verloren wase/ 12,40 

rgdpeeft uwen broeder teghen u geſondicht 
foo gaet henen ende ſtraft hem / ett. 4/12/3/ 
Andien hy haer geen ghehooren gheeft / 

foo feat het Der gemeente: ende in Dien hp oos 
vergtemeente geen gehoor en geeft / fo Gout 
hem alg een Hoyden ende Tollenaer 4/8/15e 
ende 4/1 1/2/EnDe 4/12/3e 

18,3Boortwaer ick fegge us kaat ghn op der 
derden binden (ult /Dat fatin Ben Hemel ghe⸗ 
bonden weſen · Ende wat gho op. der aerden 
ontbinden (ult / dat fal inden Bemet ontbon⸗ 
Ben kaefen.3/4/12/eî 3/4f20/ENDE 401022 00 DE 

zal2/ro, ende / {3 /4verde/4/18/gsendbela/zal4,. …. 
EnDe/4/1 2/9. pn 

19,Dederom ſegghe ick u/ ſoo daer twee 
Onder u eens zijn op gerden / van een:thj dinck 
Dat fp bẽgeeren ſunen dat ſal haer geſch eden 
Ban mijne vader Die inde Hemelẽ is. 3/20/ 30. 

zo, ager der twee oft Drie in mijnen naem 
bevfamelt zijn/ Daer ben ick int midden ban 
haer. 4/1/osende 4/5/4etndDe-z/o/ze 

ze Ir en fegge u met tot ſevenmael / maet 
tot tſebentich ſcvenmael. a/1/23e 

29+ Soo viel dan (pre mede Dienftknecht 
boog zijn boeten never/ende badt Hem / ſeggẽ⸗ 
De: weeft lauckmoedich ober my / ende ick (at 
u al betalen. Int felfde, 

19/6. Alſod en zijn fp niet meer twee maer 
een vleeſch · Daerom Wat Godt tſamen ghe⸗ 
5* heeft / dat en berſehepde geen menſche 
4/15/22. 

11, Alle menſchen en baten dit toost niet 
Maer Dient ghegebenis.2/3/42.eNDE4/13/17e 

12, Daer zijn gefnedene Die ban moeders 
lijbe alfo gheboreñ zijn / ende Daer zijn geſnt⸗ 
De Die ban Den meufchen geſneden zijn. 2/8/42e 

13. Doen werdeu Daer kindeckens tot hem 
gebracht, Bat hp De handen op haet leggen eñ 
ik foude : Ende be Diſcipulenſtraftenſe 
411677. , 

14 aet de kinderkens ende ert berbiet hen 
nier tot mp te comen:want (ulcke behoort DAE 
Connckrijcke ber hemelen toe.. 1677.ende⸗ . 
16 /26. ende· 4. 10. 17 

15. Ende als hy haer de handen opgeleyt 
hadde / ſchepde hp ban Daer. 425/15. 

17. Baer en iS niemant goet dan Godt al⸗ 
leen / wildp gaen ing eewich leven / hout De gee 
boden, ĩ i3 / 13. ende 1/1 Saale de 

18, Ghy en fult niet dooden, Bhp en fuls 
geen oberfpel doen/etce 4/218/35/36737e 

19,Eert Baer ende moeder/ / 2/18/12e 
21, Soo ahp wilt bolmaeckt weſen / gaet / 

vercoopt wat ghp hebt / ende ghehet Den ar⸗ 
men. 4. 13/1 3 

25 AIS zijn Diſcipulen dit haordenẽ / wers 
den fp verſſoghen / ſegghende? wie cander ban 
ſalich worden? 208/5. 

16, Ende Feſus ſachſe aen/ ſegghende tot 
hen : Bp ben menfcheu 18 Dat onmogtelvck/ 
maer’ vᷣy Sod is alte Bint magelijt/nt ſeiſpe 

2%, Hefus fepve tot haer:boozwaer ſegghe 
ie u/vat gp die mp ahebolcht zijt inde weder⸗ 
geboorte als De fone des menſchen fal fitten in 
De throone zijner heerlicheydt fuit gho oock 
fitten op De twaelf throonen / oogdelende DE 
swaelf gheflachten Iſraels · ⁊/ a26 /18.ende · e 
27 10 e 

. Ende foo Wie hupſen / ofte bzotders/ 
oft fafters/ oft Bader / ot Moeder / oft wijf 
oft kinderen / oftackeren bevlaet om mijner 
naem / die faï hondert fout ontfanghenende 
Het eeuwige leben beeren. 3/25.10. 

2071. Bat Coninchrijche dee Hemelen is 
gelijck eenen hupſheere / Die ves morgheus 
bzoech op font / om arbepders te huerenin 
ſrnen wijngaert, 3/18/3e 

25 Ghp weet datde Mherfte ber Hepde= 
nen ober de ſelbe heerſchen: en Die groot sijn 
gebzupeken macht ober haer· 4/11/8)4/11/9s 

26,lfaa en fal het onder uniet weſen: maer 
wie onder u wil grootworzden: Die fr uwe 
dienaer. Auðe 

28. Gelijt de ſone des menſchenuz en ie gez 
comen om ghedient te worden maer om te 
Dienen / ende zijn fiele te gheen tot rantſoe⸗ 
ninge boog belen. } 2165 

2/. Ende de ſcharen bie boorzgingen / ende 
naer voichden / riepen / ſeggende: Hoſanna den 
fone Dabidsghepꝛeſen ſy die daer comt in 
Den naem des Heeren. 2/6//4 
Eñ al wat gijp begeert in uwe gebeden 

gebebeu/geloobede Hp fulletonfangEs3.zoekt 
25,Be oop Joannis van waer ig hp / UPE 

Den Hemel of pt be menfchen, © Doe obers 
-depden oen haer felben ef ſeyden / ſeggen Wy 

ebt 
mel,foa faĩ hn ons feggen: waer: 

chan fer erde lies 31e Wie ban deſe — 

s fepbe tot haer: it ſegge u/ De 
Eenden be hoeren fielen u boozgaên 

—— 2/2* on 

— en Cormmek Die fonen foon eenbzuwioft 
berept Hjaddes 13 rm - 

ient boe sit gp hiet in geeo za, Orient hoe bijt gp hiet in ge en 



Bet beuploft cleet 4017450 
13. Bint hem handen ende Heeten en worpt 

hem upt nde uptterfte duptterniffe / Daer (al 
Wwefen weeningẽ ende knerſugen / ett. 322512 

14,Dele zder gherseren / maer wepnieh 
upthercoren. 3224.6. 

23 · Te dien daghen guamen ve Saddureen 
tot hem / die daer ſeggen datter geen opſtau⸗ 
Dinge ber dooden IS. . 24,10,234 
3.Want in de opſtandinge / en trouwen fp 

niet moch en werden oock n iet te houwelijcke 
ghegheven: 3Maer fp zijn Zh elijek Enghelen 
Borg inden Hemel. 5.4.9.ende 1et5ez ende 2e 
126. ende 302511. ende Het 4e 

32 Jeh bende Godt ALzahams / de Godt 
Gfaacr/en Hacobs: Godt en B geen Godt der 
Booden/maer ber levendigen 2100904, 10.3 . 
37% Ghy ſult lief ebben den Heere uwen 

Gon, pt alle uwer herten / unt alle uwer ſie⸗ 
len / eñ upt alle uwen berfkande, ze3e1 1 ENDE 2. 
Set ENDCE 3.3. 11. A 
38Hettweede dweick defen gelijck is / ghy 

ſult tief hebben uwen naeſtẽ ai u felbeuzsSerr 
-_ 43de noẽt hẽ van Dabid Heere · 1. 13. 15 . 

23.34 Sp binden ſware ende ondzaabelijcke 
Yaften eñ teggenfe op De ſchouderen der men: 
fchenamaergelve en Willen fp Die niet aenroerẽ 
met haren vinger 4. io.i ENDE 4.10. 16. 

S.GHp en fuit uniet meefter laten noemen / 
wäreenis wimeefter mamelijcd haifkusget S 
9 Shp er fult niemant badeér noemen / op 

Bev aerden : want een is we Dader die in De 
elen iS, 3220.38. 

Ende hebt achtergelaten het ſwaerſte in 
Be Det / nameluck / oozdeel/bacmbertichepdt/ 
Ende geleobe: Dit moefimen doen / eñ DAE an⸗ 
Ber miet achterlaten 2085 2e 

25. Wee u Srhaifgheléerden cude Phari⸗ 
zeen ghebeyſde / Die Daer het buptenſte des 
drinckvats ende ſchotels repuicht/ ende binne 
Zijn ſy bol-toofs ende ontmatichepts 2.436 

37:O Sfecufatem / Jeruſalem / die Daer De 
phetẽn doot / ende ſteenithtſe Die cot u ge⸗ 
den zyu / hoe menichmael hebbe ick uwe 

Kinderen Willen bergaderensete 324.10. 
24.1. Ende bele balfche Propheten ſullen⸗ 

ver op fraen/eft ſullender bele berleyden 4.9. 4. 
14, Ende bit Ebangelum des Couintrcr 

ſal door De gheheele Werelt gepzedickt vaor⸗ 
totgetupgeniffe alten volcke ende dan ſal bet 
epnde comen. 344 

24 MWant daer fullen valſche Chriſti / ende 
balſche Propheten op ſtaen / ende ſullen groote 
teeekenen eñ meraculen Doen) alfa dat ſy oock 
—— wogbelijck)veuptbercozerte verleyden 
OUDE. 4e9ade 

30, Ende: dan fal het teecken Banden fone 
Des menſchen berfchijnen inden Wemel, E fi 
dan ſullen alte geflachten op Der acrden hup: 
ten/ eñ (ullen Ber. fone Des Menſchen fien coz 
menin Dee wolcken Des Hemels / met groo⸗ 
te cracht endeeerlijchent, 216,17, 

37 · Want ban bien dage ende Han Dier uren 
en weet miemant/ noch oock de Engelen det 
Hemelen dan alleen mijn Bader) 1149, 

4e Wie is nu een ghetrouwe ende boor: 
fichtige Dienſtknecht / die fijnen Deere ober 
zijn buafabefin gheſtelt Heeft om haerlieder 
„fpijte tegeben ter beguamer tijt. 4.16. 31. 

25,3,De dwaſe namen harelampen/ ende 
en namen geen olie met haer 3.5.7 · 
_arOoefepve de heere tot hen : Wael gocde 

eñ getrouwe dienſtknecht / ghy hebt ober wer 
wich} getroume ghewecſt / ober bele ſal ick u 
fet tei gaet in be baeucht uwes Heert. 3e 1 

23 Wel goede ende getrouwe dienſtkuecht / 
su hebt ober wepnicij getrouwe geweeſt / ett 
13iende z. 5.454. 

29. Ende peghelijck die daer heeft / Dien ſal 
gegheben bnerdeũ / ende hy ſalobervloedich 
hebbẽ:Eñ wie niet en heeft / van dien fat oock 
het gene dat hu heeft / Wech genomeu worden 
231ende 3. 158.4. 

zie AIS De ſone des mienſchen ſal conen in 
ʒn eernhekhent / eñ alie zyn heplige Enghelen 
amet hem / ett. 
38Ende alle bolcken ſullen boor hem ver⸗ 

wozden / erde typ falfe ban cen ander 
ghelijrk de herder de fchapen ban de 

boekenfehepdr. y 342594 
43,Come gh gefegende mijns baders / be⸗ 

fit dat Loninerijcke dat u bevepdt is ban den 

1843 . ende 3.2446. 
35 WDant ich hebbe hongerich geweeſt ende 

tizelBe rende 3.218.2.ende · 3. 

terdege ende .17. 

De Tafel. 
aha hebt my gefpijftzic ben dozſtith gebeeſt / 
id abe hebt mp te drincken gegheben / etc, 
slieke 

à goe Poorwaer fo wat ghy eenen han defe 
mijne miufte bꝛeederen gevaen hebt / dar hebt 
shu mp gedaen 3. 1846. 

at, Gaet wech ban met ghn berbloecte in 
Dat eeuwige bper/bat bever is Den dunvel eñ 
fijnen Engelen. 1.141 4.ENDCe Lei gel 003025 05e 

46, Eft befe ſullen gaenin De ecruwige pijtie 
eñ de rechtbeerdige in D3 eewoich leben 3,25 «5 

262110. Waeroin zijt gp deſe bzouwe moey⸗ 
tijck/Want fp Geeft een goet werck aen mv gez 
daen. * 32. le 

Be arme hebt ghy altydts bp u : maer 
mp en hebt ghy nict alRIJES. 4341 ENDE 4417» 
zó.ende 4.17.28. 

12. Dat ſy befe (albe op mp gegoten heeft 
dat heeft ſu gedaen om ms te begrauẽ 3.2 5.de 

15. Ende fepde wat wiloy mp geven / eũ ick 
(al hem u oberleveren/ En ſy ſetten hem Derz 
tich filvere penninghen . 844 

26. Als fp aten / nam TJeſus het broodt / ende 
als Ge gedanct hadde / bzack hyt ende gaft ſy⸗ 
nen Diſcivulen zende ſepderneemt / etet / datis 
mijn licham.q.14. 20.ende · 4e 16.30. erde 44174 
Le ENDE 4 17.20. ende 44194230 

27 En Yp naemt den drinckbeker eñ dancte 
ende gaffen haer ende fepdesdginchet alie daer 
uet. 419.444. 

38. Doen fende In tat haer:mijn ziet is bez 
druckt totter Dooi /blijfe hiet ende waeckt met 
mu. 2.416. i12.ende 348.9 

39, Efi een Wepnicly voorder gaende biel Da 
ap zijn aenſichte / biddende eñ feggende: Miyn 
Dader in Dient moghelijck ig / Laet deſen bez 
kee ban mp gaen nochtans wiet gelijck ic wil 
maer geljck ghy Wilt, 2.16.2 
47 . Doe hegonſt jp te bervloecken / ende te 

ſweeren:ick en keme den menſch niet 4,1,-6. 
53 Meynt ghn dat ie nu niet munẽ vader 

tan bidden / ende ha ſal mp meer Dan twaelf 
legisenen Engelen geben. 1. 4. 8. 

57Eñ Petrũus werdt gedachtich des woort 
Jeſu / die tot hem gheſeyt hadde / eer Den hare 
fraepen/fat ſuldy mor dremael berfaken. Ende 
ginc unt / ende weende bitteclijck, 334. 

724. Ick hebbe geſondicht verradende vat 
onnooſeĩ bloet / maer fs ſeyden:wat gaet ong 
dar aen Daer (uldp toefien a 30340 
12. beſchuidicht zijnde bãde Dberiziez 

ſters enn Ouderlinge/en antwoorde nz ⁊.16.5 . 
14e pp en antwaozbe hem miet op eenich 

woort / ſodat de Stadthouder feer verwon⸗ 
dert wert. Aut (elfde. 

23: oe ſende Be ſtadthouder / wat Heeft hy 
van quaets gedaen. Ende ſyriepen temeer 
ſeggende: Laet hen crupeigen, Int ſelfde. 
Als u Pilatus ſach dat hu niet eu boor 

verde / maer tat daer meerder opzoer wert / 
heeft he water aenomen eũ zijn handen booz 
bet kolck gewaſſen / feagende : ick benonts 
ſchuldich ban Den bloede des rechtveerdi⸗ 
gen / ſiet toe. Int ſelſde. 

46. Ende ontrentver negenſter ure / vien 
Jeſus met lupder ſtemmen / ſegghende: Eli/ 
Em ; Kama Sabathami / dat is / mijn Godt / 
mijn Godt / waerom hebdy mpberiatensz.rr 
16.2ende· 16. 12. 

so Eũ Jeſus boederom merlunder ſtem⸗ 
me roepende / gaf den geeſt 419.23. 

52. Ende de graven werden geopent/ ende 
eel lichamen der hepligen die geſlapent Had: 
den ſtonden op.” 2.13. 23. ende 3025070 

3 . Welcke upt de geaben gegaen zijnde na 
fijne verryſeniſſe / quamen in de 4). ſtadt / ende 
worden ban Hele geſien 2.10.23. 

96. Doe ginghen fp eñ bewaerden het graf 
berfegelende Den ſteen metter wacht, 2,25,3, 

2545 De Engelẽ antwoorde / ende ſeyde tot 
de bprouwe / preeſt ghp niet / ete. 466. 
s h en is hier met / maer hp is opgeſtaen 

gelijck Ip aefept heeft. __ 41742Ge 
7 egt ſyne Dicipulendat hy is opgeftac 

Han de dooden ’ 1546. 
. ALS fp nu ghegaen baaren / ſiet / ſammi⸗ 

ge banden wachters / quamen in de ſtadt ende 
boorfchapten den oberpziefteren al dat daer 
gefchiet was 32543 . 

‚12e Dae vergaderden ſy met be @uderiin 2, 
— gen/eft vaet geïjouden hebbende) gaven fir den 
cij recht belts glenoch, € Ide, 

——— comen ẽ hem giſtolen 
dewhle gin fliept Hut felfde, 

r8. Alle macht is ma ghegheben / in Bemet 
ende op aerde. 3ek5 Se 

10. Daerom gaet / ende leert alten bolcken 
Haer doopende in deit rame des Daders/ Des 
Soons ende des hey igen Gheeſts. . 3 .16. 
ENDE 4.3. + ende /4. ENDE 4. 4. 20. ENDE 40 
Ky 0600415 ol ReRÍE Gel 54200 eñ 4. 15 .02· ende 

4. 16. 7,0 DE 4. 19.28. 
20. Eñ ſiet / ick ben met u alle de dagen / toe 

De voleyndinge Der Werelt. 2. 16.14. ende 4. 8 
BeENDE 4e. 1 IGEHDE 40174260 ende 44174300 

arcus Cap. 1- : 
1. Et begin bes Euangetij Jeſu Chri⸗ 

ſti des Soons Gods, 2410.2. 
4e Joannes was in de woeſtijne doo⸗ 
pende/ en predikende den doop Der bekeerin⸗ 
ge/ot bergebinge ber ſondẽ 3/3/19/4/19/37e 

15 Ende ſegghende / de tijt 15 berbultende 
het Conuerpeke Gods is na ba ghecomen 
betert u ende gelooft den Ebanaeko/3/3/19e 

3/15e Ende dat fp macht hebben fouden / 
De fieckten te gheneſen / ende De dupbelen UPE 
te worpen. 1/13/13e 

zó, Boorwaer ick ſegghe u / dat alle ſonden 
den kinderen Der menſehen vergheven ſulen 
worden ende De lafteringe, Daer fp Godt mea 
de gelaſtert ſullen ebben. 3/517e 
9 . Wie den H. Gheeſt laſteren (al / die en 
fat geen bevachinge hebben in Det eewichept 
1/13/* slede 3/3 22+ 

6/7, En gaf haer macht ober de envepne 
geeften, 1/13/13e 
13 Ende ſy wierpen Geel Dupbelen unt / eã 
faelfden beel ſieckten mét oipe eñ maccktenfe 
ghefont. alig/z*;ende alioete 

7133. Ende ho hem genomt hebbende van 
Der ſchare aen deenzjde / ſtack Gem (ane Dine 
geren m zijn ooren / ende gefsagen hebbende, 
twaecxte Dem zijn tonghe, 4/19/23e 

vl „Deere itk geloobe/coermt mijnonatez 
loobicheyt te hulpe, 4514570 
43 Juve helle / in Det onuptbluffchelijcke 
per. 3/oslize 

ag Daer haven worm niet cn ſterft / eñ het 
doper met untghebluſcht ein wort. Int ſelſde. 

1-/9, Dae omwat Bod tfamen geboecht 
heeft dat en ſcherde geen menſche -4,./1f 

30. Die niet hondert fauten ontfanat in dez 
fen tegen woordigen tijt / hupſen / eñ broeders 
ende ſuſters en moeders / eñ kinders ende ace 
kers / met de berbolginge: en inde toecomen⸗ 
be werelt her eewich leben / 3/18/3e 
11/24. AL Get gêne Dat gp begeeren fuit ala 

biddende / gelooft Dat gj pe (wit ontfaughen / 
ende het falu gefshieven/ 3/aclite 

12/18.De Saduceen quamen tot het / de 
welcke fegaen/Dat daer geen opftandinge des 
doodẽ en is eñ braechdẽ hem fcaatde/3/25/s 

13 /30/Eñ van dien dãghe ef ure Weet nie⸗ 
mantZpoch oock De Engelen / noch de Sone 
dan alltene de BVader⸗ 2 14/2 
_14/22.Cf als fp aten / nà Jeſus het broot 

cũ als hp gedauckt hadde / Geeft Hy dat ghe⸗ 
broken ende haer gegeven eñ geſeyt: Acemt 
etet: Dit is mintichaem.4/ eũ 4/17/20a 

43. Efi hp nam Petrum/ eñ Jacobum /eñ 
Isannein met hem / eñ begonſte berfthaickt 
ende weenoedich te worden. 38.9. 
34 · Eñ ſeyde tot heer: mijn ſiele is bes 

drõoeft totter doot / bluft hier / et· 2/1/12 
„15/28, Alſo wert de Scheiftuere vervult / 

Die ſeyt: Hy is wer Den quactdoenders ghe⸗ 
rekent. ai 2416150 

169, Bp Wert eerſt ghefien ban Maria 
Magdalena / unt welcke Hp (eben dupuclen 
gewozpen hadde. 14414. 

15,„Gaet boor De geheele werelt / eñ predict. 
bet Evangelium atie treatueren / 4/3/4eũ 4. 
Jel — Be ler * Oe 8. 

16. Die gelooben fat ende gedoopt ſal zijn / 
ſal ſalich worden. 4. 15 ende 4 En 

19,Eft na dat de Heere met Haer geſgroken 
hadde / wert Ip opgenomenten Hemiel / eñ fiet 
ter rechterhant Godts/ 2/14/3 /ſende 4/17/27, 

Lucas Cap.i. 
8 P Ware bende rechtveerdich boor Mau 

wandelende in alle geboden / ende recht⸗ 
Bkk oe Des ——— 
elyce hs 17e 

5 · Eñ hp fal herbult zijn met den beplige 
Geeft/ban zjns moeders lijbe aen. 4016,29, 
17,Ende Ge fat boor zijn acnfichte gaen in 

ben geeft eñ cracht Eu/ om De hertẽ Der ba- 

J 

— — 



geren tat Den kinderen te bekeeren / endẽ de on⸗ 
ghehoorꝛſaemheydt tor De BHoozfichtichendt 
Der vecheheerdigen/ omde Heere te berepden 
een wel gheſehſckt bolck. de1ebs 

31 Cndefiet / abp fuit bebzucht worden / 
Er eol ſone baren / en ſpnen naem bessen 

eſus · Zetels 

32,Befe fal groot weſen / ende fal de ſone 
Des aldecboochften genoemt worden: Lude 
Bod De Heere fal Gem Den throone zijns va⸗ 
bere Dabids geben. ze14edeeDE 2414470 
33E nde bp fal aber het huns Hacobs vez 

Bnreren/in det eeütbichept/ ende zijns Conin: 
ier en fal geen cpuùe weft.2e14.3eef 20153. 

34, Maria ſepde tot den Enael:hoe fat dat 
geſchiedẽ want 1c geẽ ma en bekene. 4e 17.25. 

37 De Eugel antwoorde effende tot haer: 
De H· Gheeft fal ober u comen/ende de cracht 
des alderhoochſten / fal u over fchaduwcdaers - 
om oock Dat Heplighe datupt u geboozen fal 
worden al Gods fone genoemt wozdi/z.14,5. 
43,Dau waer comt mp dit dat de moeder 

Des Heereu tot mp coemt⸗ 2414.4. 
54Hy heeft Iſrael fpnen knecht opgehoi⸗ 

pen; ende Hp wert ſpner heyliger berbont ges 
dachtich. zel 04de 
724Öm barmbertichept te bewijfen aen onz 

fe baderen ende gedachtich te wefen zijn bep: 
lich verbont. 2.10.4. 

73 Ende Des eets Die hp tot Abrꝛaham ou⸗ 
fen bader gefwozen heeft / Int (Elfde, 

74e Dat wy verloſt zijnde upt de handen 
wife branden / Gem Dienen Einen fanher 
zee LA Lp 4 316424 

774 Eft omt zijn volck kenniſſe ber falichept 
te geen / in bergebinge ber fonden.z.rr «22. 
7 Dy dat hp (oude fchijner den genen Die 

fitten in bupfternifte / ende. ſchaduwe des 
Boots om on(e boeten te vechten in Den wech 
Des meets, 212444 
„Zelle gpamelijck / dat heden u gheboren is/ 
ie Daeris Cheiſtus de Veere inde frat Daz 

4 —2— 2415474 
33 · Eñ terſtont was daer met den Enghel 

een menchte der hemeiſther heyrfcharen die 
God loofden. 1414454 
32N ſy was een weduwe / ontrent ban 

bierentachentich jaren / de weicke niet en quã 
unt den Tempel God dienende met vaſten en⸗ 
De bidden/nacht ende dach. 4. 1 416. 

Ende Jeſus mies op in wüjſhent / ende 
duderdom ende genade: / Ap God / ende ben 
mrenfslen,z.1g.2e — 

3,3 EndDe hp quam in alte bet Tantontvent 
De Jordaen peedikende den Boop der bekeez 
vinge/ tot bergebinge der fonden, 3,34 192ende 
dels « ende 44194174 „ 

8,@zaecht danvruchten die Der bekeeringe 
weerdich zyurende en begint niet tefegaë bpu 
fellen: Bap hebbenAbzaam tot eeneniDader: 
oant ie ſegge u / dat God machtich it upt des 
fe freenen Abraham kinderen-te hertwecken 
34345 E 

¶ De crÿgſlieden braechden hem ooe / ſeg⸗ 
gende:Ende wp wat ſulien opdoen Wp (ep: 
Be tot haer : en doet niemant overlaſt / noch 
heſchuĩdicht niemant balfchelijck ende Weeft 
te azeden met uwe befoldingbe 4e20er ie 

16. Joannes autmoogde: iëk Doope u twel 
met Water « maer Daer coemt een frercher 
Danick / Dien ick niet weerdich en ben fprie 
ſchoenriemen te ontbinden / die fal u Doos 
pen metden Bepligen Geeſt / ende per, ze1,3e 
ende Zer 4,CNDE. Zer 6.ende. 4. Ser 
24, Ende De Heylige Geeft quam neder in 

lishamelijcke gebaeute / gelijck een dupbe op 
hem:Ende een femme quam upt deniderael/ 
feagende: Bhp zijt mijn Wel liebe Sone in u 
hek e ick mijn welbehaghen ghenomen,4 

Zelle 

23E Jeſus begonfte dectich jaren oudt 
ke zijnen was alfa men mepnde/de fone oz 
feply/Dat wag de foneWelisg.16.27,efs4.16029 

38, Die was be fone Henos / diewas de 
fone Seth / Die was de fone Aam / die tag 
De fone Gods, 2el 2074EDEe2 413030 

4/17:Ende hem wert ghegheben dat boeck Beg Pzopbeten Efaie / ende alg ho het boeck 
open gedaen hadde / banttpveplaetfedaer 
oefenden Ge ' 449. 23. 

18 Den Bheeft des Heeren is op mp daer 
Dm bat bmp gefalft heeft / ende heeft mp ups, 
Shefonden om Den armen te Goangtelifecen/ 
Ende te genefert Die gebroken zijn ban herte 2, 
BJ HENDE 3.20. ende. F4 

De Tafel. 
verd, Jeſus geraeckte den melgetſchen / die 
eueſen was) eñ geboot hen dat hpt niemant 
en en foute: maer fende Ip: Gaet en herz 
toont u elven den Pziefker / cnde offert Loor 
uwe vepninghe gheiyck Moſes gheboden 
beeft haer tot een gjeturabeniffe, 3e4 ur 

34 Tont ghpoe buploftg kinderen fo lan⸗ 
— Den Baupdegom met haecig /- Doen 
aften » Gel2el74 
6/13,18 het dach was / riep hp zyn Diſc⸗ 

pulen: Ende verkoos upt haer-twaclbe/ Die 
bhp oock Apoftelen naemde, 45345 . 

23⸗Derblyt u in dien daghe / ende berheucht 
u / wãt fiet n loõ is geoot inde Wemel.3 13,1 
nt u ghorijcke / want gijp hebt uwen 

trooſt. 3949 
36 Zijt barmhertich ghelijck uwe Dader 

oock barmhertich ig, 347464 
7/29-Ende alle Get bolch/ ende Tollenaers 

Die met Aoannes Doop gedoopt waren,/ bit 
hoorende / rechtveerdichden Bod, 34143 

35. Maer De Wwijfhept is gerechtheerdicht 
ban alle haer kinderen. Int felfde, 

36, Ende een ban Den Pharizeen bant Dez 
fum/Dat Ip met hem ate: eñ hp ginckin Des 
Darizeen hups/endefadt aen tafel. 3,437, 

47 · Daerom fegge ick u: haer zijn beel fons 
Den bergheben/kant ſy beeft (eer liefgetjadt 
maer Die wynich beratjeben wozt / Die heeft 
Wepnich lief. Î 3431 

8/2. Ende ſommighe brouwen / Die ban 
boofe geeften eri cranckbeden genefen waren/ 
namelijcks slAaria WAagdaleuc/upt dewelche 
ſeven Duplaeten gegaen waren, 1414014, 
7Het ander zaet biel tuſſchen de doornen / 

wieſſen tfamen op/ ende verſticktent. 3. 2.10. 
13,Ende Die op De ſteenrotzſe zjn / dat zijne 

fe Die het Woozt met bzeuchden ontfangẽ ais 
ſy het hooren / ende haas ebben geen wor⸗ 
tel / ende ghelooben boo? een tijt/ ende ter tijt 
Der verſoeckinghe batten fp af. Int felfde, , 

15. Maer Dat in De gaede aecde balt / zijn 
De gene Die het woort hoozen/ende in ten goet 
fijn berte bewaren / ende in poiſtandichendt 
beuchten dragen. ï 444. 11 
3 Soo mp vemant wil na bolghen / die 

verſake hem ſelben/ ende neme daghelche 
zijn crunce op/ende bolge mp, _ EDEN 

26,3Die hem mijns / ende mijner woozden 
ſchaemt / diens fat hem de Sone des menthe 
ſchamen / als hp comen fal in zijnder eerlijc: 
bept etc. 1414.9. 

55. Jeſus hem onumekerende ſtrafieſe / 
ſeggende: Ghpen weet niet ban wat geeft zp 
ĳte 3.204 5. 
10/1. Nae deſe orꝛdmeerde De Heere oock 

noch tfeaentich ander; ende ſantſe unt / twee 
ende twee hoog zijn aenſicht. 43.4. 

6. In Diendaer een Sone des beedes is / ſo 
ſal uwe vzede op hem ruſten / anders (al uwe 
brede tot u Weber keeren, 32343. 

16. Wie u hooꝛt / die hoort mp / ende wie u 
verwozpt / die nerworpt m · 43.3. eñ. a. 40 

18. Itk fact ben Satan ballen upt den ez 
mel als een blicrent. 1214.18. 

20 NPochtans en verblpt u daer inne niet 
dar De geeften u onderworpen worden: maer 
berblpt u Dat uboe namen ghefchzeben Zijn in 
Den Wemel, 312449 

21.Ter felter uee berbeuchde hem Jeſus 
in den geeft/ ende fepde < ickbancke u Dader, 
Dat abpoefe dinghen boor De Wijfe ende ber 
ffandige berborgen hebt / ende hebt fe den cleps 
nen geopenbaert · Ja Dader/want Het Heeft u 
alfo behaecht. 3e2424e 

az. Endt hom ghekeert / fepde tot (ee 
Difcipulen: alte Dinck is mp ban mijnen Daz 
ber overgegeven) eñ niemant er weet Wiede 
Sone is dan de Dader: ende wie De Dader is 
dan de Sone) en dien het De Sone fal willen 
openbaren 3/ze1eENDE441 8,20, 

23: Salich zijn de ooghen Die fien het gene 
Dat gp fiet. 2.9. 1. 

24. Want iek ſegge u: Dat beel Propheten 
ende Coningen hebben begeert te ſien het gene 
dat goe ſiet / * en hebbent nief gefien „2,9, 
Ee@NDEe zel 1464 

25. Meeſter wat fal ick doen / Dat ick dat 
eeuwich teen befitten mocht. 44130130 

27, Bhp fult den Peere uwen Bodt lief 
hebben ban gantſcher herten / ende van gant= 
ſcher fielen / eñ ban gantfchee tcacht eñ ver⸗ 
fant /enbeutwen naeſten als u ſelben.. r. 

30. Een menſche quam af van Jeruſalemn 
nae Jericho / ende Hiel onder De smoordes 

naers / ete. Mk 24501 9e 36 Die Wan Defe drien Duuckt ude naefte beleeft te hebben/ den gheenen die onderde 
po Deraets gebalen was? 2.8.55. 
¶Eude hp fepde tat haer: Als olp bidt, 

fo (egt: Onfe Dader die daer stress 20:64 
EnDes3 20:34, 
; 3 „Geeft ons hupden ons dagelijcks broot / 
Ze iel4e 

21e Wanneer een ffercke ghewapende zijn 
bof bewaert / ſoo blijft het ghene dat hp bef 
met beden. 1414.13. ende Selder 8e „tte. AlRaer als Daer cen ober coemt Die 
ſtercker ís dan ba/ende hem bertont/;fo neemt 
Ip hem zijn Wapen/ in De welcke Hp bertrou⸗ 
De/ende deplt ſynen voof upt. LSP CN 

32 Or Phar zeen / ghu repnicht nu het bup⸗ 
tenſte des D2inck-bats/ ende der ſchotei / maer 
hef binnenſte ban uis bol roofs ende boof: 
bepts 3,4.26, U 

12/5. Doeeft hem / Die na dat hp ghedoodt 
beeft oock macht heeft in De Helle ze Wozpen 
1415 02e 

0. So tie een baoztfpzeect tegen Den fas 
ne Des menſchen / bet (al hem hergeben wor 
Den : maer Wie gelaftertfal Hebben regen den 
Hepligen Geeft / dien en fal het niet vergeven 
Worden, Lel3el 5e EMDE3 g ·. ⁊ i .endes q 0220 
ende 345 .7 · 

14 Menſche wie beeft mp een richter ofte 
deplder ober u geftelts 4.11.9,endeg.rr, ars 

14/21, Gaet —D upt in De ſtraten / eñ 
Wijcken ber ſtadt / eide bzengt de arne e ge⸗ 
Paechelijche/ef treupele/ende blinde bier in/4, 
1643 le 

15 .7. Ick ſegge dat daer alfa veel bipfchap 
ſal wefen inden Hemel / ober een fondaer Die 
hem bekeeret / meer dan ober neghentneghen= 
tich vechtheerdige Diegeen bekeeringe en bez 
boeben. 1454070 

20. Als hp noch Berre van Daer was / fach 
hem zjn Bader / ende wert beroert met bama 
herticheyt / ende tot hem loopende / hiel hem 
aen den hals/ende cufte hem. 30200378 
16/2. 9p viep hem / ende fepde tot hem: Dat 
iſt Datick ban u hoore? Geeft vekenfchag ban 
utwe regeeringhe want ap en (ult booztaerg 
niet meer moghen regeeren. 0.5 

9. Ick ſegge u oock : maeckt u vziendẽ ban 
Benoncechtoeerdigen rjcdom / op dat waneer 
uontbzeken fal ſy u mogen onfangen3 «18,6 

55. Shp zůt die u (ele vechtheerdicijt hoog 
Den menſehen / maer God kent uwe herten. 3e 
113ende· 3. 12020 

16. De Met ende be Propheten zijn tot 
Joannem:ende ban dier tijt aen wort Dat Coa 
nintrijtke Gods ge· euangeliſeert / eñ een pe⸗ 
gelijck doet daer ghewelt · 247168 
zn het — dat deſe bedelaer ſterf 

eñ wert gedragen Banden Engelen in Abra⸗ 
bamsfclooter.14,7.ende. zer ser .ENDEs342 5460 

17/3, Indien uwe beoeder tegen u fondicht 
fa firaft hem : ende indien bp hem bekeert/foa 
bergebet hem. —* 

5. Doe ſepden De Apoſtelen tot den Heere 
DBermeerdert ons geloove. 4447 
7 Bie iſſer onder u / Die een dienſtkuecht 

heeft plogende/eude De beeſten hoedende / die 
hem/Wâneer hy teder comt upt / etc· 3. 4. sn 

io · Alſoo ghy ooe / als gp ſult gedaen hebben 
al wat u bebolen is / ſo ſeght: Wp zijn onnut⸗ 
te dienſtknechten / We hebben ghedaen dat 
wy ſchuldich zijne 3.144 4. ende · 3. 15.3 

14Ende als hyſe ſach / fende bu tot haer: 
Gaet ende vertoont uden Pziefter, Garde hert 
geſchiede doen fp benen gingen werden (p-gea 
kepnicht. 3244. 
20.Ende gebraecht weſende ban de Diar 

rizeen / wanneer het Cohinckrijcke Gods co⸗ 
men ſoude / aitwoorde by haer / ende ſeyde⸗ 
Het Toninchrijcke Godts en;camt niet met 
upteelijcke gebaer, ‘ zel 5e4e 

18/1, Hp fepdeoack tot haer een gelycke⸗ 
wife / Daer Ban datmen altijts bidden moet / 



\ 
geloone heeft ugheholpen. 4. 18418. 
17 Be heere ſepde: Mel ap goede 
dienſtknecht /om dat ghp tt minfte getrou⸗ 
zijt gheweeeſt / ſo bebrmacht ober thien ſteden 
zelf 26 Een pegeinck Die Daer beeft, 
fal gegeben wordea ende den ghenen Die daer 
ariet en heeft} fat oosk weclj Geromen worden 
Bar Hp heeft / Int feifdes ; 
2027. Doe guamen tot hem fommiahe 
Saduceen / De weitke verlaten Datter een op⸗ 
ſtandinge ids za 023 ·ende · 3·2 
Dat dedooden opftaen/beeft oot Mo⸗ 

feg betoont bp den dooruen boſch: Alshy 
den heere noemt / de Ood Abraham / den God 
faaclete. 6 241049» 

38, Ende God en 1e miet een God der doo⸗ 
Den/mraer Der lebendighen · 5 4e16.3 
ar/as eier ſal u mant ende wijfbept geben 

Ben welcken fp niet en ſullen counen teghen/ 
ſpreken / noch tegenſtaen / alle Die haer tegen u 
ſetten. “gedekte 
2. As deſe dinghen beginnen te abefchiez 
den / ſa fiet ap/ende heft uwe hoofden op/Wartt 
awe berleffinge is na bp. é 3. .5 . 

32,27: Ende Yp nam den drincbeker / danc⸗ 
te ende fepbe : eemt defen, eñ deelten onder 
u. Ze ende . 4. 17. 43 . ende 4. 18.. 

zes Ende he nã het broot / dancte / ets brack 
het / ende gaft haer ſeggende: Dat is mijn lit⸗ 
haem Dat voor u gegeben wozt / doet Dat rot 
mijnder gedachteuſſe · . 2 6. ende 4. 15. 20 
ENDE 401743 94e 1720040170374 _ 
20. Deſgelcks den Dawichbekernatgt A⸗ 
Hontmaeclsfeagende:Defen drinckbeker is het 
nieuwe Ceſtament in mijnen bloede / het 
Welcke hoor u vergoten Wert. 2411.4. ende 
2.17.4ude.4 17.6.ende 44174200 
„zg Be Coumghen der Hepdenen boeren 
heerſchappit ober aer / ende die gewelt oder 
haer hebben / mordenghenadighe Heeren Shez 
noemt Ze KeS e RIDE 41 149 ende 4420474 

26: Maer ghy niet-Alfo: maer Die De gran: 
„fie onder u is die fp-gelijck de minſterende die 
sregeert/als cen Die Diente 4.11.8. 

32. Maer uk hebbe boozugebeden/datu . 
geloove niet af en late · z 24.64. 7027 40702 

az · Eñ bâ hé wert gefien cen Engel uptde 
-Bemel/ Hem Verfteechende,” Jer 4460216220 
44. Efi zijn ſweet tert gelijck dzuppelen 
bloetsopter aerden afloopẽ de ‚16,12,3:8.9. 
61.Ende de Heere hem onketrende / fach 

VDetrũ aen : Eñ Petrus mert acdachticl des 
Wemts des Beeren mamelijck: hoe hp hen gez 
ſept hadde 2 Eer de hane cracpen (al (ult gin 
MP Dgiemael berfaken. 343 

61, Petrusginck bupten / ende Weende bit⸗ 
terlijck. * 334 · 

23 32 Ende fepde tot Jeſum: Deere meeft 
mijns abedachtich / als ghy inu Conincrijt⸗ 
kefulttomen,  … 3. ende · 4. 16. 31. 
8* ·Doe ſeyde Jeſus tot hem: Doorwaer 

ick feaaheu/ dat ghy heden met np ſult int 
Paradns zijn. ì 3256 
> 36e Boe riep Jeſus met lupder fleme : 
Vader / itk bbele mijn gheeft in uwe handen - 
Tabs ezeEnDe 3 25460 

afs. Spfepden tot haer / wat facet ghy de 
Jebendigen br De dooden. J 1414.6. 
Hy enis hier niet / maer hp is opghe⸗ 
flaen / gedenckt hoe dar hy u gefept Heeft als 
hy noch in Galitea was: 32253. 
Corrs Ende hare woorden ſchenen haer als 
=berfaftheptjende en geloofden Haer niets 3e2,4 
zode Ende Petrus front op ende iep tot den 
geabe/ ende nederbuckende / (ach Lp be lijnen 
doecken aften ligghen / ende vinck mech / ber⸗ 
wonderende by 
geſchiet was: Int ſeiſd 
16. Maer Daer oogen werden ghehouden / 

Hat fp-hert niet en kenden. - 4.17.24. 
26. Moeſte Cheoſtus niet ut lijden / ende 

«tot zijne beerlichegt in ggen? 2,17,6.ende.j. 
— * 8 —— 
En hr n Loſe aen / ende all 
Be topbieren / ene lepbetae” mot in alte te 
: — — alle De 

ODE u nen 
Kij TR Jap Bp beguam upt haren oogen an 

on E é 8 m 

eſt en heeft voc bleef noch ⸗ 

— ——— — 
Ape BEE WA nooden Dat alles vervult 

ka 

Ee 
- 

„hem felben ban Dat Vatr bets au: 3 

etbat ick bebe.:s14.:senbde — v 
TG “Efi Opie dagen (al ic den 

„Kegifter. 
foude woeden at van mp. gefchaehenis in 
De Wer AWoſis / ende Paopberen oude Pſal⸗ 
men· 45 
4Doc opende haer bet verſtant / om 
pe ſcheiften te verſtaen. 3244. 
0 Alſos ifſer geſchreven / ende alfo moeſte 

Chꝛiſtus njdensende ten derden dage weder 
op ſtaen banden dooden. Zel2e4.ede 10. 

47 Ende mppnen naem bekeeringe ende 
bergebmghe der ſouden ghepredickt worden / 
„ouder alle voitken / begumende vau Jeruſa⸗ 
lein. Zelzelge£MDE 3e3e 1 2endez . 9. 19. 
49· Blijſt ghn Dan in De (ta: Jeruſalem, 

tot Dar gr aengebeden wozt / met crachte upt 
den hoochſten. 43.12 

5. Ende het geſchiede als hyſe ſeghende / 
pat Ip ban haet ſeheyde / ende boer op na DE 
Hemel. 44737 

Joannes Cap 1. 
Aden beginne was het wooet / ENDE 
het oogt was bu God/ eñ Dy woort 

N WAS Wol, leigsoetengerlelei Jee Ze 
3. Alle duigen zijn doot Dat ſeive gemarcht 

Je 1347 CNDEI 13017, 
qe Auden felben was het leben / ende het 

leben was het licht Der menſchen. 11323 
EALe 1502. ENDE 2e 19 ENDE 2000 1eENDLGH 2743» 

5 Eude her licht ſchynt in De Dupfternijte/ 
ende de duyſterniſſe en heels herlicht wer bez 
grepen. —R 2ozal 2e 
gar woerachtige licht Was deſe / die allen 
menſchẽ verlicht / coniẽ in de werelt · . 12.4. 

10 Hn Wap in De werelt / en De werelt ig 
Dooz hem ghemaeckt / ende de werelt eni heeft 
„hem niet gekent. Jut felfDe. 
Hee gldaer alle Die hem acngenomen heb⸗ 
hen dien heeft h macht ghegeben kinderen 
Gods re worden / namelijt / Die in zynen nac 
geloopẽ. ⁊ 6.1. ꝑñ Je lq. tnde .: . . 22, 10. 

13 · De welcke niet Wot DE bloede Mott UPE 
ben witte des vleeſchs „ noch upt Den wille 
ges mans/maer w_£ Bodt gebogen Zijne 224 
zEIENDE 24lZe ENDE Feeds 1 

14 Ende het woogt was vleeſch gewordẽ 
eñ heeft onder ong gljekueontsen top hebben 
zijne ——— eerlichept als cet 

„genict) gebogen: banden Bader, Hol ghenaden 
ende hoaerbepDig,re2ger ie ENDE 291 244e ende 
Telde! „Ende zelgede 

15· Ende ophebben alte ban ſyne Holkept 
ontfangen, ende genacte/ Booz genade. 2,13 
ende / r5 / Jeudez/-1/ofendez/z0/1e 

17· Want be wet is Doo2 Moſen gegeben 
maer de ghenaede eude maerheydt / door Je⸗ 
ſum Chꝛſtum geworden 2/7/17e 
8 / Fiemanũt heeft opt Bod gefien/be ee⸗ 
nich geboren Sone die an den fchaot des Daz 
ders is / die hebet ons vertlaert. a. i3. 17. ende 
2e ei OU ende 2.29. 18ende4. 17.30. J 

23 .· Ick bende ſtẽme Bes genen die roept 

Je 

„inde woeftijne: Mactt reet den bicelj des 
— geluck Eſaias de Peophete geſeydt 
heette · 2.9. 5* 

29. Siet hier het Lam Godts / die de ſon⸗ 
den des werelts wech neemt. 2.14. 3.nde 2. 
16.3. ENDE 2.17.4/ ende 3/4/26/ ENDE 4/ 15/7. 
32. Ende Joannes ghetuuchde ſeggende: 
ick hebbe Den geeft fien nederdalen aclijteen 
Dupbe/ en bleef op hen 2415 5 „ende 4,19, 20s 
33AIck en Kende henmet: maer die mp gez 
fonden beeft om te Doopen in den Water die 

«fepdemp: Op wien gho ſult ben Bheeft fien 
nederdaten/eftop Gen blijben/ Die felae ift die 
BRE Daapts 215 je 

36, Ziet hier bet Yam Gods. … zenpe 
"42e Andzeas de bꝛoeder Simonis Petri, 

was een ban deſe twee / die Het ban Jognm⸗ 
gehoort hadden / ei hem ugbolchdeũ · · 
gE bp brachte fe tot eſu⸗ Gut (e)fbe, 

ss te Wiecnae fait abp Den Memel geopent 
ſien / ende De Engelen opshmiendesendentz 
-Berbalendeop Den (one des meſchẽ: redger 2e 
ede 240424 Unn 
ee —— * oock genoot tat den 

en ne Di Cites 44.3 
gs A3 de Opp erb eerie bat ioaiet 

“Dat wijn ee was / eter Aur felfde, 
ebs si Jeſus maecte een. ban ſuner⸗ 
« keng/eû Dzeeffe unt Den Gepel/roe De ochjar 
„pe eñ Oſſen / eñ Vp froate Der baifſelaren gelt 
„ende keerde De tafelen ore …1ge23 

10. Jeſus antinoogde bzeert Defe Tempei / 
Ett. 24 8 sere 

ꝛ . Maer bp ſprac ban den Eempel zijns 

" Wemel ig. 

lichaems Ant feliBe, * 
te ſeruſalem tas op het Daz 

Fſtcha in her feeft/uetoafoen beetin zyne mem 
Die De teeckenen fasten die hp Dede. 3. 4 

24e Jeſus en bercoude ten ſelbe haer niet 
want Ip kenbefealle. 3e2el2e 
3.3 Voorwaer feaghe ick urten fn Dat pe⸗ 
Mant anderwerf gfjebozen Werde: foo en can 
bp her Toninckcijcke Gods niet fien, 2,3,1e 

Ende 4. 16. 1. 
s. Cen (poat pemant gheboren worde uvt 

Den Wwarer ende Gheeſt / fa en can Grint Co⸗ 
nincrycke Gods met ingaen 4.16. 25. 

6. Dat banden bieefche ghebozen wort / is 
bleeſch / dar uht Ben geeft geboren wot / Dat is geeft, — 24126.ende 243ele 

13,Ende niemaut en iſſer opghevaren ten 
Hennel / dan die van den Ljemel neder ghero⸗ 
men is / den Sone des menſchen / die in den 

244. ende 4. 17.30 · 
14,Gelije Moſes ben Slauge in de woe⸗ 

ſtyne verhoocht heeft / alfea falde Sane des 
menfchen berhoocht ordẽ .⸗ 

Alſoo lief heeft Godt de werelt gehadt 
Dar bp sijnen eenige gebogen Sone gegeven 
heeft ap dat bigin hem glelapft niet en ver⸗ 
gae maer Get eeuwich lee Iebbe, 2,12 ,4,Ch 
ZelÓedet 17eze Fe 3Ael70Fez405 03024070 

23, Ende Foanies doopte oack in Enon 
bp Salem. 4.1546. 

7 De menſche en can niet ontfangen foot 
hem upt DE hemet nier gegevtẽ en is. 
33®ie Zijn getupgeniffe aẽ genomnen heeft 
ie beeft befegels Dat Bodt Waerachtich ige 

34+ 1Dant Deur welcke Godgeſondicht heeft 
Dre ſpreeckt Gods moozden;want God eenn 
hem deu geeft founder mat, 13 .rsgit ze1 05 > 

36, Ate wi den Sone gelooft / die heeft het 
eelwicl) lemen/ende Wie den Sone ongeljoggs 
faem is / die eu fal get eewich teven iet fiend 
maer Den too2ne Gods blijft opha. 3 
„el AIS nu De Deere bekende/Bat ded 

rizeen gehoort hadden, dat Jeſus meer Difz 
Fipule maecte ef Daopte De Joannes 4. 56e 
Maer wie drinckt ban Den waer dat 
iek ben geben ſal / Ne en fat in der eewichepdt 
wiet dorſten / maer het water dat ick hen ge⸗ 
ben ſol dat (al ii hem wazden/ etc. 3 Shy aeunbidrdat alu miet en weet / wy aendidden Dat Lap weten/mant de falichepbt is unt Den Joden, ras.r2ven 1.6.4.0ft 24610 23 JWaet De ure toemt / ende is nu/ vat de 
—— — Den Bader ſullen 

iden geeft eñ ae 3 + 204300 andes one. g rhept. 3. 20. 30. 

24 · God is ben Geeft 13/242 
15e Ick Weet dar ——— / — 
hd Senaent — us / als Die ſal gheco⸗ 

u/ fat ons alle dingge i 
2/15//ende —1 — ie fot 
35 Diet CB ſegghe u / heft uwe oogen o 

en jee De lwden / bant (p zijn —— 
fs N 4, le Ende ſenden rat der brouwen —— 

gelooben nut mer meerom uwer worde ile 

Var bef warning a rachte Chei ich⸗ maker des werelt, whas — 
Doe hekẽde de bader ——— — 

ſepdens 
ende bp gheloofde eudegheheet 

u e gegeben AE ee, 
fp den Daderecren / Lie den —2—— 
eert / die en cert oock den Mader miet die heu 
aide vo ⏑—⏑ ⏑ ⏑ zel gage 24e Wie mpu woort / hooet/ ende gheisot 
sheut die m gheſonden heeft / Die heeft het 
ecoigelebens en aient De Haoemeniffe: , 

Mies, 



Miet / maer is Gan den doodt doorghegaen 
inhet leben:: :zrende zeif o ende 3.4 . eu⸗ 
Dez: ende More. 

25e De Ure comt / cñ x nu / bat de doode 
ſullen hoozen de ftemirie des ſſens Gons/ 
aide Dise ſallen gehoort Gebben, Die ſullen lez 
den. 8 Geile 22·24rende 3. 14 e 

26. Geluck De Dader het leben Heert in Ger 
felben/alfoa heeft hy voc Den Sone ghegeben 
bet teen te Hebben inn Den (eren 4: 79e 

2%, Berwondert ubies niet / want de ure 
fal_comeu / in de weleke alle bie in de grave 
zyn / ſtemme hoogen fullen ze25 (42322527: 

zoe Ende Die goct gedaen hebben / ſullen / 
uꝑtgaen ter opftandinge deg levens: ende Die 
qauct ghedaen Hebben ter opftandinghe det 
berdoerenifTe. Zellite 
den ander iffer die vent mr gheiuycht / 

1513e7e 

31 DP Wag een brandende keerſſe / ende 
licht ende/ ende ghu wilder u een wohle in zjn 
kept berblijden. 325 · 

36. De wercken diemn mijn Dader geghe⸗ 
ben beeft om te volbzengen etc. 18 33: 3e 

44. hoe sont gp geloven Die van maltan⸗ 
Deren eete neemt / ende De eere Die van Bode 
Alleen comt / die euſoect ghy niet 33 1137 
43:Waert datghu Mofigheloofdet / ghy 
rn mp gelooben / want ho Heeft Ban Mp gez 
hieven „Ale 

6527. Arbept net om berganckclijche fpijz 
fe te hebben / maer om De ſphſe dieu bet ces 
Meij leen blijft / welcke u De Sone Des mis 
ſchen geben fa 3318.1. endt 4.14325 

20Dit is Gods werck / Dat gygelooſt in 
hem Die hx gefonden heeft 318re 

35: Icben Dar broot Des lebens / die tot mp 
roemt ein ſal geen honger lydensende Die int mp 
gelooft enal nemmerinter dorſten 3:-4:5e 
ende4:17:4, 
37· Aiwat mp mijn Bader geeſt / ſal tot mp 
romen / ende ick en werpe hem niet upt Die tot 
mp comt. 3322ende 3:246. 
38. Want ick ben Ban den Hemel ghedaelt 

niet om mijnen Wille te Doen / maer deg gez 
Reg Die mp gefonden heeft ' 281 deze 
3c,En De witte Des Daderg Die mp geſon⸗ 

BE heeft /ie dat ik nict en verl efe ban al tge⸗ 
nedat hy my gegeven heeft: maer dat ick hen 
op wecke ren uprterften dage :227efi 3222/ 
rinte :242 ende 3:3232 ende 332:0. 

4 Dit is oock de taille des ghenen die my 
geſonden heeft / Dat een pegelyck Die Den So⸗ 
ne fier/ertn hen gelooft; pebbe vet erutwige les 
Bens « 332281 ENDE4e 40 

4, Fiemant en can tot mp comé/ ten ‘p dat 
Be Baber die mp gefonder heeft hem treche 
eñ ic fal GE opppecken ten upterften Dage z.:, 
20. ende 2. ov ENDE Zee! ete oF efilJe 2070 

45e Daer is gheſchreven in De Propheeten. 
Sy ſullen a! ban Godt geleert zijn. Die dan 
banden Dader gehoort heeft / ende abeleert 
Beeft/coemt tot mp.t,3el „ende ze · ENDE 
23e eñ 2ase o Ef Je 43403 24e lei 3 .21 4e 

4e e3iet Dat pemant De Dader gelten Heeft 
Ban bie ban God is / die heeft ven Dader ghe⸗ 
ſien. 3e FAeLMDE 22e LNDEZe Gore 
… 47”,Die in mp avelooft/heeft het eeuwighe / 
leben 14134173. 
4. Ick ben bar broodt Des Iehens. 3. 1.9. 

ENDE a 6.4. ende 4.1. 9. 

49· Dwoe baders hebben het Janna in de 
woefthne gegeten / eñ zijn geſtoꝛben 2.10.6. 

50. Dit is het bꝛoodt dat ban den Hemel 
af ghecomenig / op datde menſche Die Daer 
ban eet / niet en ſterve. 10.6.ende 4017,340 

57Ich beu dat lebende broot / dat ban ben 
Demeĩ afgecomen is / ſo pem ant cet Wan deſen 
broode/hp ſal eeuwichlijr leben: eñ het bꝛoot 
Dat ick geben fal;ie mijn vlerſch / weick € geo 
hoen fat vboorhei leben deg wereits. 3,1: oseft 
Belle OMDE 401705: CHDE 4417414. 
53Doe ſepde Jeſus rotthaer 2 Woorwaer 
fek fegacu / ten fp vat ahp het bleefct deg 
ſoons des menfchen ect/ eñ zfjn bloet dzincht/ 
gp en hebt inu het leben nief, 3s11sce4t 1716, 
bk 4Die mou vleeſch cet / ende mijn bloet 
dantt / hn heeft bet eeuwige ieben / ende ick fal 
hem opbsecken ten uptterften bage.3,11.9.efi 
4.417.34 
Mant mijn vieeſchis warachtich ſpijſe 

ende mijn bloet is waetachtich branch 2270 
5· ende 30171 · 

6. Biemiju vleeſch cet / ende mijn bloet 
drinck / hp blijft in mp eñick in ben 41 7,33 

Regifter 
57 Ghelijck my de levende Vader geſau⸗ 

ben Geef / alfas tebeick oock daoz Dei Daz 
vers ende Die wij fat cten / ſal oock DOO? my les 
Ben 2417.5. 

ove Daerom hebbe ick tot u geſept / dat we⸗ 
maut tot mp comen en cau ten ſy Dat ber berm 
van mijner Dader gegevenis. je 4413. 

70 Heb ief; noet u caatne uptvercoren / ende 
een banuiseendupbel, / 32227 3. 24.. 

7. 16. Mijn leere en is mijnen maer Des 
genen bie my geſouden heeft. 24426. eñ 4 . 
37 Ende op den laetften, eñ grooten, dach 

bes feefts/ Bant hem Jeſus aldaer / ende cica 
feggenve : Gs pemant doeftich Die come tok 
myp/ende drincke 2.416.4. ende Fe. 02eQl Zele Ze 
ende. 4. 964 

39. Den Heplighen Gheeſt en was noch 
metgegeven/ ant Jeſus en was noch niet 

verheerlyckt 41 
2. Jeſus ſpzack / ſeggende · Ick ben dae 

licht bes werelts / die mo veltht dieen wa⸗ 
velt in De duyſterniſſe met / maer Ip ſal vat 
licht beg tebeno hebben. .14.3. ende 3. ole 
ENDE 3.41 ende 4-1 23 · 

16· Ick en ben niet alleene / maer ick ende 
Be Dader die my geſonden heeft lel3el7e 

zo,Die mp gefonden heeſt s waerachtich / 
ende De Dingen Die ick ban zem gheyoorzt heb⸗ 
be Die (egge ich in De werelt zebezbe 

33.Ais Gp Dit fpzack/gyeloofden bele in Gen 
Jeleie : 

31, Boe ſeyde Jeſus tot ve Joden Die in 
hem gelooft hadden : Soo ghy in myn woort 
bijft; foo zijt ghy waracht ch mou Lifipelg 
Jekel-e N 

34 Doorwaer ick ſegge u : So wie (ande 
Boet/hp is dec (ouden dienfinnecht — 22.270 
ó 44: Ghp lieden zyt wpt den Vader red 

el 1.14.15 
4 «Sp is een boorflagher zeweeſt ban den 

beginne, efen ig u3 gebleben inde waerhepdt / 
Want De waerijs en 15 in gen nz alg hp leugen 
ſpreect ban ſpreeckt Gp Bau zyn ey ghen Waut 
hp is eenleughenaer / ende een Vader Der leus 
geneti, 1:1gruOsenDe 1314. 1. ENDE 15147190 

47. Die van God is / Die oogt de woorden 
Gods:eñ daerom en hooꝛt ghpfe nies/ om dat 
ghy van Bodt niet en Zijt N 42 :4. 

ve Ick en ſoecke mijn eere niet / daer ig 
een diefe ſoect ende oordeelt. —W 
56.bꝛaham uwe Dader heeft hem ver⸗ 

heucht op dat hp mijnen dach fien ſoude / einde 
beeft iem gefien/eft wffer èn verblyt zeger vende 
24104 

51 Vooꝛwaer feggeichu : Ger Abrꝛaham 
was / was ick z/14fe 

9/3. Hoch hp en heeft niet geſondicht / noch 
zh nen ader noch zijn mveder / maer Op Dar 
De werekeBodg in hem fouden ghespeubaert 
worden 1/37 fre 

se Soo langhe ickinde werelt ber: ici het 
licht Dec werelt: 2/143. 

6, US hp Dit geſeyt hadde / ſpooch hp op 
Ver aerden / ene maecte ſiyckuyt Dat ſpeerc⸗ 
fel / ende fmcerde Dar ſlyck op De ooghen des 
blinden 4. 19130 

7e Jeſus ſeyde: Baer waſcht u in het wa⸗ 
ter Sioe/welck upt gheleyt wort / uutgelondẽ 
Hp gek daer „ende wieſch hem / ende wert 

Des 40104190 
heek fepbentat hen: Beet Godt eere 1,3 
24e 

n 1, Wp weten Dat Godt de ſondaren niet 
en hoogt: maer fo pemaut Godt bzuchtich 18/ 
ende 5ijnen Loilte Doet / Dien hoort IP. 3. 20.7. 
ende · osloe 
4De deurwaerder Boet deſen op / ende 

be ſchapen hoogen zijn ſtemme / ende hp roept 
sij fchapen bp namen eñ leytſe upt. 32405. 

4 EN als hp zijne (chapcuptgelaten heeft 
gaet he Booz hem ende be ſchapen bolgen hem 
Want ſp kemien zijn ſtemme — 3e22elo/gezede 

7. Eñ een vremden en ſullen fp nie: naval: 
en/maer ſullen ban Gem loopen : Wan fp en 
Ken De ſteme des bꝛeemden niet 3. 10. 
Doodꝛwaer ick ſegge u / dat ick ve deure 

der ſchapen ben 401902 Je 
gek ben de deure / fo vemont don: mp 

ingaet bie fat behouden weſen: Gp fal upt ende 
ingaen/enbe wepde Binden 2el4e3e 

1e Zekbenten goeden Herder / De goede 
berber fet ijn Leben Hoog zijn ſchapen . 4. 79. 34 

14: Ick ben ven goede 
mijs fchapen-/ ende bert Ban De mpnebekent 
45de 

„Jeen, 

erder / eñ ick kenne - 

15e Gelijckerwijs mijn Dader ma kent/ 
foo Benne ick mijn Dader: ende fette mjn ic: 
SEN ocorm uſchapen. 2465 

10, Sch hebbe vach ander ſchapen Die van 
Defe farte wiee en zijn;ic moetſe oock toebreen⸗ 
gen/er (o ſallen myne ſtemme Goosen 4/2405e 

·Ogecom heeſtmen Bader mp tief / om 
Dat ct mga leven lace / op Dar ickt wedecom 
reine, — 2/12/4e 

1Se Niemaut neemt het ban mp / maevick 
latet Doerimafelben: ick heobe macht Dat te 
—*— ENDE DA: weder te memmen) ol -/4 ENDE 
2/12 

26, Maer g n en ghelooſe met / want gha 
EN zyt Dan myne ſchaben miet. 3/2 
Myn fctjapen Kennen mijn flemmeseite 
ickkennef:;ende fauslgenmpoouk. 3/ 44% 

AIrk gevefe het veuwich leven / enze en 
futien „nec derge: inder eeaichent : memant 
en falf- oock van mijue Ganden nemen/ 3/15. 
SDE Fez. /Ande 3/2 2/7 CDR 2/ 24/60 

29 Mijn Daver dieſe mp gegeben heeft / 
is meerder dan alte z ende memant en canfe 
UE mins Daders haden grijpen 3. 210 

30. Ick ende mijn Bader zijn een 2/ 5/260 
34e Dtater niet gefchjzeven in uwe Wer / ck 

bebbe gefepr dat gijp govenzijte _ 63 
35 «ft Dat fp De goven Heeft geheeten rat 

welcken: het woort Godts gefchj:et is ende De 
feuuft en can niet ghebzoken waozocne4/2 -/4e 
37 AIſt dat ick de wercken mijns Baders 

niet en doe / ſo en gelooft my niet 3/3 
11/25 Hek ben De opſtandinge / ende Get iee 

ben. Die in mp gelooft/al is he doot / ſoo fat 
Up levent / 13213: ende / 12.4.3.50.4. 6.17. 

41e Bader ick Dancke u dat ghy mp ber⸗ 
boost hebt, 10130 l3e 

43: Als hy dit gheſent hadde viep he met 
lunder ſtemme / Aazare conit utut 

44e Bee quam Den doodenut / ghebonden 
Aen handen ende boeten met grafboecken/ 
ende zyn aenf st mer een (weet doeck omme 
Wonden. Jeſus (ende tor berm? Ontbint hem 
ende laet Lem gacn. itse 

47, Ooe verſamelde de opperste Prieſters 
ende Puarizeen Den Mact/ ende fepden : wat 
doen — 439302 
1 /2°.3Daver helpt mp van defer ure: mage 

Baecom ben ic in Defe wrelett.n/16/1 2/2/. 2/40 
2%,BDarer verclaer vazen naem _2/12/40 
3 NQu iffet oordeel der werelt / nu fal De on 

verſte deſer werelt vot geworoe worde 4/73 
3 «Ende wanneer ict fat verhoocht Wweefers 

Baner aerde / ſoo fat ickfe alte tot ntt ſelven 
trecken. 31: /5e 

39. Daeroim er: conden fp niet ghelooben 
om dat Gfaiasfept/ „3lz4l ze 

Ale De ſende Eſaias als hp zijne eerlic⸗ 
hept ſach ef ſpzack tot hem/1/13/1 1/1 «1323e 

49, Tek en hebbe van mp ſeiben niet ghe⸗ 
fpzoken. Ì 4! 3 

43e Mant fp heben meer lief ghehadt de 
eerliche por der menfchen/dan de eeclijchtepde 
Gnbes, 3/11/9e 

13/4 Stant op ban Den Avonimaͤei ende 
lepde zijne cleederen af / ende nam een lijnen 
Boeck ende omgorde hem. af19/23e 

15e Want ick hebbe u lieden een exempel 
gegeben / Dat gelijck ick gedacn hebbe ghp tics 
Den oock boet, 3 3/16/2e 

1e Ick en ſpzeke riet Han u lieden alte / ick 
Weet welcke ic Bercozen hebbe 3/-257/302409 

34e Ick gee u een meu gebot / Dat gy mal⸗ 
canderen lief hebt / ghelijek ick u lief gehadt 
hebbe. 3/16t2e 

14/1, @bp ghelooft in God / gelooft oock in 
m IAz /igzrende 246340 

5. Chomas ſende tot hem z Heere op on 
Weten net maer ghy gaet : hoe connen wt 
Dan Ben wech weten: 417/2 3. 

6 Ick ben den weeh / de waerhept / ende het 
1213214 ENDE 236: 1. ende 3.21.ende Je 

202 1rende 42316.17. 
Se Philippus ſepdee: Toont ong ben Daz 

der / ende het is ons genoeche 14170" 3o 
tcs « Gelooft gp niet dat ick in mijn Va⸗ 

der ben/ende dat De Va er in mp is sve woor⸗ 
Dendieiek u ſegghe ick en ſeggheſe ban mp 
gelen niet / maer De Dader/ ett· 1. zer de ende 

\ 2.14. 2.ende 4. 8.13 . 

11,Belooft mp bat ick in ben Daders ben / 
endede Dader in mt t ofte ander ghelooſt 
tn om ber Wer, ille, HI32l Je 

13, Ende wat ghy in mijnen fult begeeren! 
‚{- ap Dat de Bader in Be Sone fat ick Doen: / opd ere, 



Berclaert worde, — 2/z0/17e 
N 16, Erde ick fol Den Vader bieden) ende DP 
{al ween ander Crooftergieven / oP dat hv 
in eewicheyt bp u blijde. 1,13/17/ende 4187/11 

toe JXamelijck Den atjeeft Der waertzepdt / 
Welcke Be Werelt sier en “can ontfangen wat: t 
ie cufiet he Siet noch en Rent hem met: maer 
gijn kent hem / Want hy woonde by u eñ fal 
in u efen. 3/14 UD 3/2/39e, 

26, Maer De troofter De heylighe Sheeſt / 
Den welcken Den Wader ſenden Al in muzen, 
name Die ſal u Alte Dingen leeren / erde ndach⸗ 
tich mak£/ al war ick u geſeyt hebbeez/z/2 1e 
A 3% Jascude 4/ 8/8 ude 4/8/13e 

. De Dader is meerder Dan ick. 1/13/26» 
ge! Tek en fat niet Lel meer met u leden 

dfvzeken / kant de overtre Defer werelt cocmt, 
ern en heeft in mp niet,1/14/13.ende 1/14/18.. 

15/1. Ack beu Den Ware olnbarjenD mju 
Dader is de lantmâts2/2.9.2,14/2/4-19034e 

ghpin mijn kefBe blijben : 

— blijve in Zijne liefde. 

3 Sip zut nu reyn am het Ee, 
u geſproktn hebbe. 

5e Dek bende wijnftack/ abu srt de Win: 
el Die in blijft pent e ick in hem / dre 
Bzaecht heel bzuchten : Dart ſender mp en 
tant bp nier Doereze2e 8,cude 2239. 1ñ 245.4. 
ende 419.34/ 

to, So anp mijne gheboden houdt / (oa ſult 
gogch ick oock 

ins Daders geboden gezonden hebbe ei 
3416424 

16, Trek hebbe u gheſtelt bat ghy henen 
* ende vrucht Dzaech;t/ernbe Dar uwe vbrucht 

hbe. 3e 2203 e3 .228. eude 4. 126. 
i9. Hadt ghy v ande erelt ghewceſt · de. 

… Were ſoude Ber hare lief hebben: Ju om dz 
abp ban De werelt met en zijt / maer ick hebz 
be uupt de werelt vercoren / Dacromne — 

u de werelt. Je: 
De Gheeſt der waerheydt die Banden 

77 uptaact. 1. 37170, 
— ſullen up: De Sinagogen worpen 
4.2* 

et is u goet Dat ick henen gac,1,13,26e 
ehdt 2614 . ende 3. 25 3. nde 457. 26. 

Ir, Pan oordeel cm dat de oberſte deſer 
“werelt veroordeelt igcg. i.4 12e, 

1Ick hebbe u oib bele te feagen: maer” 
en connet nur uiter D2Agen3ez 1e1/4/8/14e 

. * Maer alg die (al ghecomenzijn / De 
* bl waerheyt / hy fat u inalijaertjept 
e ‚Want hp en fat bau hem ſelven niet 
- 5 náer wat be fat 
— jh ind 3/2734/tnTe 4/1 4e lerde/4/S/13. … 
ph et miuiabhe bau (ne Difripulen fepben … 
„onder, eu/Wat is dit — Ad 3 Gen. 
“wepnéel ti ijts fult 
Shy fuit ot er 
—— berbinden: ghoſult drochich 

bop, accon” 

Gee HOEN êtc 

ip nier ſen / Arde J 
GDR / ende de —* 

kegnen 
2e 17. 6. ende 3.11.12. 

zie Vp dat ſy alte cen zijn / gelyc ghy Ba⸗ 
bi 16, Wie Ben naem des Beeren. (al aemroe⸗ 

“Der neimp ende ik in u, op Dar fr oocin ons 
cen zijn/op Dat De werelt geloode Dat ge * 
UE hebt. 

18.5. Gefus oben at betatene nit bern 
3 gheſt hieden —— ende ſeyde tot 
haer Wien foet 246.5. 

20. Ayn ryck en is niet ban Defer Werelt: 
Waer mju, veke ban deſen werelt / foo (ou: 
Ben mijn dicnaers boo mp ftrijden / opdat 
ick den Goden niet oberghelevert en worde: 
maer nu is mijn cijcke nier ban Dier. 5.153 

37,ÂDie upt Der waerhepdtis / Die groot 
zijn ſtemme derge 

35/Pilarus fewbe tot hen: Waris de waer 
5 
gint hp Wwedecom unt tot de Haden, ſeyde 
haer: Ze en binde geen fchulr mr dern/2/u6/se 
19/30, Als Jeſus den educk genomen Gads , 

de ſeyde hp:r’18 golbracht/1 /af14/3/A/18/18. 
34. Een bande cryſthkunechteũ Doo frac 

hem De zijde meteen ſſoeere/ eñ terſtont quam 
Daer bib ende Water Lpt/ 4/2422. 

epe Eude als jp bar gheſchdt hadde: foa 

36, Gheen ban zyne beenderen en ſullen 
gljebzoken worden. 1iof7e 

zo/ Dare guck oock De ander Difcpel 
in / de eerſt vor Deir graver gecemen was ape 
facht ende geloofdet / 3/2 
En roert mp niet / want ick en ben aats 

us El enars tormijnc Dad 2/12/2/4/1 7/23. 
19. Als Get dan avont was te dien felben 

Dade,D: eerſten des Sabbathen / eñ De deuren 
shefloten waren / Daer de BDE epe 
melt waren/EtC. 4/17) De 

22e Als Ip Dit gheſeydt haddctbliestipop - 

d geur noel) ſier / maer Dar ick Geb 

haer / ende fende: Outfanght den Bephaben. 
BGheeſt. 4.127 . eude 4.19429 

23, Wien gk De fonden vergheeft / Dien 
Wordenfe vergtjebentende wien ghyſe hout / 
Bien zijhfe shel NT 3 4 .12. eude 4.1. 22eñ 
ger ies ENDE 41643. Ef .. EN 4. Bags ENDE 
al1i/ tiende alnyeindela)1 2/4, 
28, Alijn Heere ende mijn Bod 1/izjaie . 
31-JMaec du is gheſthreeben /op batahn 

deïsoiser oars Jeſus isCheiſtusde ſone Gods 
Ef op Dat ga geloo bende het eeuwige leben 
Hebt u zijne name) 3ezlóe 
2i/ ue Simon Zona foon hebt ap mp hever 
“Ban deſe? Gu fepdetot heu / Jaheere/ gp weet 
bat ick u Hef hebbbe· Dy fepde tor Gen, epe 
Erin lammeze/4/6/3 lende 4113 „ende: 4e 
19/25. 
Ab. Als gbpiouger waert/ ſo gordet ap! u 
feliaen/ eu Wendel,d Det waer gp wildet 3/8/5e 

— der Apoſtelen. 

D 
— bp doc hẽ ſabe ga 

“fie be Heeftlett. 

pen/fal ſalich zijn. o 
23, Delen En door befctepden —— 

„boogfichtichept Godts overgegheven was/ 
hebt gp gehomen/ eii.gedoot/en —— — 
doorde hauden der onvechtbeecdigen be 
ENDE 2.226. 

24 Welcken Godt op geweekt heeft eñ 
ſmerten des Da archonden/ nae Der bar 
ber Bnmogelijck Was dat hp bau haer ſoude 
geljouden orden/ zei 6e HeeliDe 216,12 

33e jadie Dar hy dandoor de recijterbant 
Godes verhoocht ig Aende De belaften des 
Heplighen Sheeſts banden Dader outfau⸗ 
gen heeft fo heeft bp uptgeftogt Dit / dat Bir 
nu fiet ende Goozt. 4 JAS dig 

38, Mannen Bzoeders / tarf 
Doen? „3/3/alende 4/ — 

38,Betertu Juidedat ten pegeltjck ha a) u 
gedoopt werde in DE name Fefu/ets/ 4 Isse 

30, is befen belofte gebaen/en uwe kine 
deren/efi alleu den geueubie herre zúu/fo bes 
le zapte De Heere onft Boot toe voepeu {al 

6e 

41,Die nu zijn woort geerne ontſinghen / 
wordeu GRE: r efi daer Werden te Dien (sla 
ber daghe tocghedaen outrent drie Dupfeut 
ſie len / 4/15 /6/ENDE 4/17/6e 
a Ap bleven beſta buh in er D 

A poftelen/ ende in De bedeeliughe / ende inde 
bzchinge des broots /ende gebeden, 4/17/15« 
Ende 4/1773 5 JEUDE 4/17 174. 

3/6,Doefepde Petrus: Iek en ek noch 
edat gea 

e ick u: In den name JeſucCheiſti Uni Jraz 
garet/ftact op Eft wandelt/\ — 34/1 118 
16 Ende de Vogt des lebens hebt a 
doodet / welcken God ban De doode heeft óp 
geweet/Waer af dz wp gerupgen Zijn 2/17/1 

18 Meer Gone heeft alfo verbultal wat 
bp boozfept hadde door de mont zijner Daos 
pheten / dat Chriſtus moeftelijden. …1/17.Le 

1o.Betert u dan / eude bekeertu/op Dat u⸗ 
twe fouden upegedaen Worden, 33204 

2}, Welcke Den Hemel moet, behonden / 
totter tijt dat het al wederopgerich worde 
at Godt gheſproken heeft boo: den mondt 

„allee zijner bepliger Dzopbeten,: „16,15 ende 
„4e l701 90 
“25 Gp zijt kinderen der Propbeten| erint 

beeboyits Dat Bod tot onfen aderen bes 
_ …„2l10/23,END8 4e1 72154 

is boo? u eerſt dz God Zefum zine 
oon berweckt. Geeft/ende ghefooden omt 4 

dãat een pegelijck Hent a 

sn —— is utg N ne „12e eene nu 

fAliez:want daer i8 geene a Bier 
‚Den emmen ended ——— 602 

16, 

efen maer uwe ùzoefijepdr fol it bipfca zijnde lebẽ de boozaertelt heeft “op falict maetei aterden, Ak 5 
zBeranberten. ld pf 2 pe. Doo, veel — je 28. Om te Boen AT War uwe natie 6 
2Tot nu tok hebdy niet enkele in” ef Werr ban haer gefien beertich dage lanck „ractte ——— hadde te ghe * 

innen name: heltbert eh aL, — 35 — Bee J——— ende 4//15. dente, „2,1, LeeNDE Tol 
Jen eben — ——— Zoames doopte in water / maer g 320 End euſthe Der g pd 
—— daghe fial 8 him name ° puch den epligen Gheeſt gedoopt worden wos ech herte/ 9 e le fed 

——— «ef latige Ha belg Dagten/ _Allighie 523 Gljp el menſche 
ek vin vandan uyt gegaen! | Maer ghy fuit ontfanghen de craͤcht AEL BEDE Ps med 
— werelt gecomen —————— Des Depligen Sheeſt/ Die opuconiffal/enn 16, ude Daer quam ooc een me 
Aulis cise ut Bader 4.17.26. {UlEntijne getupgen Wefen te Jeruſaltẽ tat n — 
ee — — ‘gebeel Fudcajgrc,  4/3/12/ENDe 4/16) cl Hiba en routepn 

en De sl Als Gp dit gefept hande, wert Jp onge © eenn. derdê alie 
ì Re ie women Daer.sijk. (gaepipkers AnG dd 32513 ; meets 

î end dake 127% ti ba. rep ee, \ 
Ee Hiab» Dadér bp ur“ 12s Áo fionden Wee mannen Wp haer n zoelen beeft Paal 

3 t Dac ick hadde bp ut, obser, ials · — tot ee 
— perelt w be 4 hilde pe Me eerie me batterijen bekeren denn 
A reld ie in Den Deine Bb baal: gu jen fonte ne * * — 
— noen menfcben cos. „EEE, 33 ialójtndea. — 41.5 ES eh t hé 
& te t/Die Ber werelt gegeven, — — Sale ee, HEE erich de 

e — hebtſe my geges , Ee Perels ap à : we 
‚U * Aer sene 3/24/5e “Midden — — end Dat w ennen Ben dag De Di 

“reek bidden boost Aer ; Ick eu bide miet, „ontrent e£ fchare Va haudert twiutich meine nenichtunbicnd  duä Daer een nticrhuteriene 
—* bas t Doo2Dië die ghpanp gez. fee) * é dert Bei egen De lDebieen samm da 
geken hebt, eijk ——— eene fe ereen vate it £ To: * foeduwen in De dageltjtrfchë bebiëtiinge dee 
A 12, MS ich me à& / Doe betvaetde: wed aeart zes a mike de - armen veracht Werden) 3,2,6 

mutwennae nr; he t gegeben ede 24e twarlbe tiepen D h ichtt bee 
ch — se ht Ban haer enig, … RR puter lokt — Diſrwulen / eñ ſeyde ren is niet goet/ t.3.2. 

“Berigzen / Dan de — mile) op OP FDatram:eni —— bes 6. ende 4. 3·ende · . 
as A OE „22 MED Jed, gli ebt Sei it Ween: Wiel Gadmen An 
„Dell Kl EDE * nge rj 
et ld J —— —— Ie, ï eu eren lade — zende Bi — HNepli de 

8 Ge VED E Jöe —— i 
Gn voelden EGER — * ñick h up fel 

— cn in tel 
EBDE, 2e Fe ke ende 2e ——— Ee 

B 
4/17 

rde: aft ander n 
4.2 424 50 

4 tgeral D 

Gs Ee — 



tuftalenm/ete — 36. 
to. Sp en tanden Ber bi ſheyt en Den geeſi 
niet wederſtaen / daer Stephanus Dooz (pzack 
3322⸗ edicten — 
Ende eugaf hemgeen erfderl daer in / 

och niet eenen voetſtap· „ZelCel3e 
Wůt op np a!fo dooden! ghelyck gp gi 
ſter deu Eapprenaceudedet, 5. 10e 
44e Dent Tobronatel der ghetiwghemſfe 
Was Onder onfe vaderen ín De oeſtyne gez 
Tjek hy gheorvineertijadde bie AMoft (ende 
dat Ip Dar maken soude natethoorbeclt var 
begeren adde. ee ale 
—_4@r AlBerijoogfre en Woont niet in ceniz 
delen met Gauden gem act. 3230204. leze 
13: Gijp Die De Wet ontranayen hebt Doo: 

Ben biënft Ber Engelen ende eu Hebefe niet 
gehouden, maer 1814300 
‚55 Jaer ha bol des heyligen Gheeſts/ 
Houdende zijn oaalen na ben ldemel / faci) de 
heet tjept Gods eñ Jeſum ſtaende tec rech 
ter haut Gode BEZEL 7EEMDe 4: 17:29. 
„5% @n fevde: fiet ick fie Den LDemelen open 
ende Den Bane Beg mensen (taende aen de 
vechter handt Gode, zzr6srszende4r17:20. 

59e Ende ſteenichden Stepiranum/ welcke 
aenriep/ feggender Heere Jeſus ontfaugt my⸗ 
nen Geeft, z.13:13zeude 131522 ende 3ez526. 
- 813, Ende Simou geloofde oock ſelbe / eñ 
Boopt sijnde bleef bp Phinppumy ende als 

Ôprbetesshenen std 8 322ꝛ10. 
4. SP fonden haer Petrum eñ Joannem 
43617 ende 4. 15.8. 

velcke quamen Aff ende baden voor 
Haer/Dagfa Den 3. Beeltontfikgene 421005 

_ 16,09P en was noch 13 op eenige ban haer 
gecomen/ maer ſy waren alteenlijc ghevoopt 
inden naem des Weeven Jeſu. 4515 36.108. « 

17, Ende fp lepden be handen op haer / eñ ſy 
ontfiugen Der 1, Geeſt. 58e 6.31. 

18. Simon ſiende vat voot de opleg inghe 
Ber handen der Apoſtelen Dei 1. Sheeſt aiicz 
geven wert / ſo boot hy haer gelt. 3216. 

z — —— u ban Defe uwe booſheydt ende 
bit Bodt ofu die gedachte wwes herten vers 
geben wort 5 481264 

27 Bhilfppus ſtont op eñ giuck henen ende 
fiet cen Moorman / die cen Carmerlinck was 
Efi cen machtighe Lrandaces Der Caningimte 
Vandthiopien/Welcke gecomen wag te Jeru 
falent ont aen te bidden N 3e232e 
zt Wetcke Camerlinck fepve : Loe foude 

weſe 3.2432 
Phnlppus ſende: Geloóft gu bar gant: 
ſcher lied geoozloft 8E 438. 
35 OP Daelden beyde intjet water } Phi⸗ 
üppus de Camerlinck / eñ Gp doopte hem / 
44 6.22ende 40164330 

gets SAUS nú ontfEeken weſende met 
B, ‘erde moo:Ben teghen de Biftiuren 
Dv cert. 4 26 
2Ende als yn reyſde/ iſt geſchiet bat hu 
bp Bamafcum vt. / ende hem omfloeth 
frertijet eeu licht Gan Den Hemel. — 4e17+17e 

4, Ende ter aerden gevallen zijnde / hoorde 
bijt cen ſtemme tot hem feggen: Saul/ Saul/ 
wat Vecbolcht abn mp. 3525330 40170200 

6, DTAEL ob / eff gaet inde ſtat / ende Baer fal 
u geſeyt worden / wa gijp Doen fult__ 4053. 
_Jo.dEnde Daer was ec Siſcen Bamafca 
Berden tnantas : (dot welche ne Deere fers 

in eert gefichte / Ananta, Ende bp fende: 
Hierben ſck Deere 

6.2. 
25,50 namen hert De Difciputë bes nachte 

ende lieten hen obee ben muer af met een 
zoogde int eer korf, Int feifde. 

efpel Wag 
36de Topve Wag ooctt een Bigciputine 

genaemt dabilba/bet welcke beteeckent/Doz 
vag/welcke was bol goede wercken ende acts 
moeſſe ke hit EE 

38e Want Lidda bp Loppbe was:we Dit: 

foo biel de Heplighe 

ickſe verffaen / ten wate Dat mp pemant onder * 
vels gheven ak Dar dà ‚ende haer De handen opgielept Jietenſe gacn. 

3446. 
Meere ich hebber Hele ban defen man 

Regifter. 
pulen horende dac Ban daer was / ſon⸗ 
Den fp tot bent. Aat felfde, ’ 42/ En alffe Petrus al vpt gefonden had: 
ke / knielde hy neder. 4.10. 

Bodfalsct eñ Godvzuchtich met ghe⸗ heelznuen hupſgeſinne ende bele gelmoeffen gebende Den vboiche/ ende Bou alte biddende 4e 134 ENDE 30240100 
3· He ſach in een gefichte openbacrlijck onz 

treut Dek negenfter aren des daechs Den Eus” 
gel Des Heeren Gem aen comen 4330 2e Ende als Petrus in quam ginck Dem 

„ Comelius teabemaete: ende baltende em te 
voeten / aenbadt tem, 1243* 

32 Bgebet ig verhoort / ende uwe ae moeſ⸗ 
fen zijn boor Gant mi g dachtemff⸗ 3 232 

34, Ju verneme ick / etc. dat Godr gheen 
uptnemer Der perſoonen en is 3174 3315. 

Ende heeft ons bebolen Den bolcke te 
Peediken / ef te hetupgen / da: jp be gene is 
Die ban Sod gegrdineertig / om richter tc wez 
fen bie ned — 2415.15. 
43. en geben alle Proxheten getupghe⸗ 

niſſe Dat fo wie in hem delonft / (AL in zijnen 
naem bergebiige Der fonden ontfangen, 3,4, 
ISeBIDE Zes. 2e 

44eUlS Petrus noch Defe woorden (pzach 
Gheeft op alte die het 

oogt hoorden 4el0,31e 
48e Ende behal datmenſe Bagpen foude in 

Den naem des Heeren. 4.15.15. 
1103. Gp zijr tot ben onbefneden ingegaen / 

ende hebt met haer gegeten ' 4.5.7. 
Doe begoſt Pettus / eñ lepdet haer ordent 

lijck wat. Ine ſeifde. 
16. Doẽ dachie ick ei woort Des Deez 

ren/hoe Dat hpgefcpt heeft: Joannes dooste 
met warer/ maer ghy ſult miet den 1}. Geert 
gebogpt worden 32.3 .· ende Ger 15, 

18, lg (p bit gehoort handen /. fwaegben ſy 
frille „ende peefen Bodt/feggcde: So heert ban 
God ooc de Pepdenen bekeervinge ghegeben 
tot den leven — 33 

26, Saa det in Antiochien begonſten de 
Diſculen eers CHaiftenen genoemt re wor⸗ 
den. Ze 6.ende 416.13. 

2. Ende onder de Diſcwwulen beſioot c£ pez 
gelijt / a dat ja vermochte te fepnden, 3.2.6, 
Eñ fn fepdeustis zijn Engel. 1e14,7 
13e Schepdet mp Barnabam ende Saus 

eel upt / tot her were Baer ckſe toe geroepen 
ebbe —— 
Nae Dat fp gevaſt ende gebeden hadden / 

43ende g. 12. gende 4e: 416. 
As Davld zijnen tijk den raet Gods gez 

dient hadde / is oiũ ſiapen/ eñ bp zijnen badere 
gelept/ende geeft vervagtinge aefien, 3,22,23e 
52e 00 (P/U dan cont/ % mannen broeders 
Dat u verghevinge der ſonden vercondicht 
Wort Doog deſen Fel laZeENDEZe 11. 22 

39 Eud dvan allen Daet van gp iiet en cons 
Vet in De Wet Moris vechtbeerdicty Worben 
So wie acn Defen gelooft / dlewaozt gererijts 
beerbicht, Ze 1745 . ende 3 Lege 
Belcke fp aenfprazen / ende vieden Haer 

inde getrade Gods te blijken 25.8. 
Eñ be hepdenen dit hoorende / werden 

verblyt / ende pzefen het oort des Heeren: 
ende alle De ghene Dic tot Den eeutmigen leben 
georbineect waren / geloofden.ze: 11, ende 3. 
14eZeENDE 3.2.13. 

52e De Difcipulen waren vervult met bly⸗ 
ſchap ende den Depligen Geeft 3243. 

19e14e Die m basrledentijden alle ae Hen⸗ 
denen heeft laten wandelen im hare wegen 
Eel F.l gende ze. Tol Le 6 n 

20. Maer als hen de Difcipulen omeingt 
habben ſtout hp op ende guack inde flat „2,6 

z2e Boog Beel verdzuckingen toeten wy 
wt laninctijche Gobscomen. 3e8e1,3,18,70 
ende 3. 25. 

23e Ende als ſyin de Ghemeynten hadde 
Ouderlinden gecoten / eñ gebedeñ met Batten 
bebalen ſyſe den Heere · .ende 4.301 zeer 
deels eſide 4. 12.16. 

· Als Daer vu geosten twiſt was/ ſtont 
Petrus op/ende ſende Mnnen broeders gijn 
weet / etc. 16,7 

9En daer en ig geen onderfcljept tuffeben 
haer en ons / hebbende Gare herten gevernigt 
Doozt geloove Sn 3 14e SONDE 401404 
Waerom guelt gp nu Gokt/om cen foech 

op De Difciputen teteggen/cte. _3e2e6e 
Ere Maer kop gheſovren dz wy ſalich furie 

ken / de bekeeringe tot 

wocſen dooz Be ghenade T iſti / ghelutk* 
ſu oock. — en „ve ief Chatt) sle, 20e JAacr Datmen haer behoorde te ſchij⸗ 
hen/Dar fp haer ontljaud: han be befmettuge 
Det afgodẽ / eñ ba hoererie / en van berfiickmn 
ge/eude ban bleet, der cel Ze ENDE 40 inert 

29e Dart ghp u onthout ban ven Ufgoden offerserc, 4/1021 ze 
16/1 Efi hu quê te Derbẽ en Ipftcam/en 

fict/Daer was eẽ Difcipel mer name Tima: 
theus) eener gelaobiger Jootfcher brouwen ſoon / ende eens Griechen vader 36. 

3e Defen witve Pautus hebben met bem 
te verfen eubenam hem aensende befiieet hem 
om Der Goden wilte/ert. 3-16/12e 

14, Ende een beoutne met vam: Undiaseen pusper bereoopfter ban de fradt Thyatyeen / Hod vꝛeeſende /aorde ong / iens herte be Weere opende, 3224/13e 
Eñ ale fp ende haer huofgefin gedoevt waren / ett. 41168. 
z3 · Ende wert terftont gedoopt / ende alle De zijne, 421623, 
37,JMact Paulus fepde tat haer: Sp heb⸗ ben ous / my Diekomernen zin onberoordeelt openbaerlie gegeefjelt / eñ unde Bercker gewor⸗ peneñ worpenfe ons nu benmele upt Reca 

alſo niet / maer lactſe feibe comen ende ong upt lepden. 420. 19. 17/18. Wãt wy zijn oac sijn geſlachte. 3. 
27.Op Dat ſpden Heere foech — Te hem doch geboelen/ende Binden mochtery hoe 

Wel hp nict berveen ig bancen Peder onder ons· Lef ·ende Laet elide 105130 
28,Dao2 hem Hebe; wj/rude zijn tw gelie 

oock ſawmighe ban u Doeten acfept hebben z 
Want op3ijn oock zijn geflacijtee Lets ende 
IekÓe1sEnDe i.16.4. 

29 Wp dan die Gods gheftaci;te Zijn / en 
moeten met meynen Dat de Oodepbt den 
goude ofte ſilber / ett. Let Leze 

32 Eůde Defe tijden der onwetenhept heeft 
God overgeſien / eñ bertondicht mf alle men⸗ 
ſchen alomme/dat fn haer bekeecen/ / 3/3.7e 
31eEn als ſy Han De opftandinge Det boos 

Den hoorden (pieken / hielden (ommige daer 
haren fpot mede, * 322.70 

18/18. Ende als hy zijn haoſt te Cenehreen 
Bhefchozen hadde / Want hy hadde een betofs 
te gedaen. …___del9]:6e 

12 Bexſterckende alle de Difcipulen.z, 2.6, 
to/1. Ende daer ſommige Bifcipulen pie: 

bonden hebbende, hy fepde / etc. Hut frifoce 
Waer inzijt qu gedoopt : welcke fenden 
in Joannes doopſel. 445.1. ende 41 3. 

4e Joannes Geeft gedoopt met der doop 
ber bekkeecinge/Den bolckefeggende : Date 
glooben ſouden / eñ De gene Dre na lem nuff 
ekC/4/isfze Se AIB fp Dit hoor den wers 
Den ſy ghedoopt inden naem des Oeeren Je⸗ 
ſu. 4.1 s/6/4l15 Hegels IB, 
Eñ als Paulus haer De handen opgelép: 

hadbe/quam De H. Geeft op haer / cũ ff fpza= 
Kei met tonge ende probheteerden. 43tise 
62e Sn dat oock fuscetdoechken ende gor⸗ 

Delen ban zijner lijbe ghedraghen werden op 
De crancke / erde —— — bau haer vers 
Gingen ende de ontepne gêeften Ban haer une 
boeren, per 4319: 1e 

13,Cf ſammige unt be Todt omme looben 

3/5. 

5 

* 

Hen oden ei ieca 
Bab/ende let gheldove 

um Chriſtuni 3.2.ende 3e 
cide z3 5 opte ï 

Á 26, Eh rein eert tot getupgen/dat ick 
Han alter uives Keun ben 4.4/3e4/ 12/26 hete dr it, Zon 

cer Betungendeb rob 

in onſen Meere 



28. So hebt ban nu acht op ufelben/ eñ op 
De gcheele cudde / waer in Be 1. Geeft u Biſ⸗ 
Ichobpen gefer heeft omde gemepnte Godts 
»tebhoeden / welcke hymet zijnen bloede herz 
cregen beeft, r13:13ende: / 142. eñ · 3/ 52243 . 
ters /cide · ꝓ3: drende. aꝛ· 8e > 
sea Itk weer darna miyu afſehenden / grij⸗ 
dDende wolven onder ucomen fulten/ Die DE 
cudde niet fparenen uilen. - 49/4 
30 Eñ peu ſelven ſullen mannẽ opſtaen / 
Die verkeerde dingen ſpreken fullen / Om de 
diſtipiuẽ af re trecken achter hact. Gut ſelſde. 
31. Daerom waect eñ gedenckt / dat ick drie 

Jjaren lanc nier opgehouden hebbe nacht ende 

36. Ende als bp dt gheſeyt hadde / knielde 
«Bp ende vadt met haer allen. GE1C ze 
e_al/4. Ende Biftnriengevonden hebbende 
bleven wp daer feven dagen. 346. 
e: 22/1. Plannen beoeders en Daders /hoozt 
vmpin í inge die ick nu boozu ghe⸗ 

— ——— sate — in ontdect/upt geloobe/sot gcloovbe getijc gez 
ſcheevenis De gerechtige (al We ven geloove 

baupeke BIN 410410 
16,Staet op/ eñ laet u doopen / eñ waſſchẽ 

Baar uwe ſonden / Aenvocpende Den naem des 
Neeren. 4 1515. 

19. Eñ ſach heim Die tor mp ſeyde: haeſt u/ 
„ende zaet raſſcheljc upt Jeruſalem:want fp 
ende ſullen mijn getuvgeniſſe van u miet aen 
nemen. 4.17417. ende 417020, 

27. Eñals fp hem met riemen aengebon⸗ 
den hadden / ſeyde Paulus tot den Hooftman 
„Ber hondert Die bᷣ hem ſtont: Iſt u geonz: 
Joft eenen Noomſchen endeanbecwefen men: « 
fche te gheeſſelen? 44240 19. 

23-14, Ende Paulus zijn oogen op den vaert * 
houdende / ſeyde ghy mannen broeders / ick 
hebbe mer aller goeder conſcientie Gode ghe⸗ 
Dient tat op deſen dach. 3. 4. 

1. De Saduceen ſeggen dat daer geen herz 
ryfeinſfe / noch Eugei noch Geeft en ig, ‚14, * 
“Ge ENDE · · 15. 2. ende. . 10. 23. ende · 3. 25.5. 

12. Als het dath gewordẽ wag/liepen ſom⸗ 
mige Joden bp een/endeberbloecten haer ſei⸗ 
vbe ſeggende dat fp nocl eren noch drincken 
sen fpuden / tot Dat fp Paulum gedoot Had: 
° y 41343» 
24/1 Sp en hebbe mp noch inden tempel 
bondenmet pemant diſputerende / of bergaz 

stinge Des bolcks makende/nac in De ſinago⸗ 
gen noch in ſtadt. é 
15E hopeop Godt hebbende dat de op⸗ 

ſandinghe der dooden comen fal bepdeder 
«Eechtbeerdigen eñ onrechtbeerdigen dweir⸗ 
ke ſy vock feïbe berwachten. 3.25.9. 

16Eũ hier naoeffene ick mp ſelben / om cen 
onergelijke con{crenrie alle tijt te hebben voer 
Godt ende den menfchen.3.1os1{ eff 4010444 

25/10,Doe (epbe Paulus. Ick frac aendes 
Kepſers richtſtoel Daer ick moet gheoordeeit 
worden / den Goden en heb ick gheenongelijck 
gedaen gelijck ghp oock wel weet. 4,zoe10, 
„noo ick pet gedaen oft bedreven hebbe 

Dat Der Door weerdĩich is / fo en wepat;ere ick 
niet te ſterven / maer m dien Der Dingen 
Daer (p my mede befchuldiahen / geen en is, 

» memant eu mach mp hen geben / ick beroepe 
mp op Den Kepſer. 7 48e 10. 

26/17 Verloſſen den banden voleke ende 
Mepdenen ror de welche ick w fende 32 

18. Om hare oogt op te doen op dz fp haer 
van de dunſter niſſe bekeeren tot den lichte / eñ 
» bau be macht des Durweis tot God Jop dat 
fp bergebinge Der fonden ontfangen / en deel 
onder De ghene Die boo? den gheloobe in mp 
geheyncht zijn. Iut (elfde. 
zo. JPaer hebbe eerft de ghene die in Daz 

maſcs waren /cñ te eruſaie eñ in geheel Ju⸗ 
Heat den Heydeneun vercondicht / dat (p daer 
ſouden beteren ende tot God bekeeren/doende 
werchken Dieder bekeer:nge/erce 3345. 
2Dan waer de broeders ban ons gez 

Soort hebbende / quamen ons tegen 40/15, 
16418 Wp te Boomen gecomen waren / die 
hooftwan gaf de gebangenen/ets. _ 4/6/15. 
25Den H. Geeſt beeft Wel ghefproken tot 
* baderen Door Eſaiam ben Prophete 
43.15. 

Raomepnen Cap. 
2 — een dienſtknrecht Jeſu Chriſt 

“geroepen tot ecn Apoſtel 7 vercooren 
em ze prediken dat Euanghelium Godts, 
3 

Le bp te voren belooft hadde doo 
“in Propbeken inder Werliger (eprtanrad 

… 

‚De opftandinge, ELC. 

4420010, ° 

Beren befchuldigen, 

„ gebinge De boozleden ſonden. 

_wife/op bat hu gever 

Regifter. 
3. Ban sijnen Sone/die gewaden is upt den 
zade DaiDsjetts „13e 10241343. 2e lg. Oe 

4. Eñ crachtelijc beweſen ie re zijn Gods 
fone nae Ben geeft der heplichmakmgte/dooz 

ZelÓs13edel Gel Ze 

5. Door weicken Wy hebbe oncfange ghe⸗ 
naeve eñ dar Apoſtelſchap tot ateboorfacm= 
heydt ves gheldoſs/ voor zynen naem onder 
alle de hepdenen. 3.2.6.ende 3.,8.3. 2. 29. 

7. Genade ende Beede ſu ban Gode onfen 
bader/en Den Heere Jeſu Chriſto. 1,1 3.134 
Got is mijn getupge Dien ic Dicne met 

Mijnen geeft in Den Euangelio zijns Soons 
t dat ick ſonder berlaten uwer als gedeue⸗ 

„Bach een vegelijc mer tranen ce bErmanê/4.36 «Kk ee AN 2.8.27 

16. Ick en ſchame mydes Euangeliums 
Cheiſtus nz: want het is de cracht Gods ter 
ſalicheyt Allen diegeloouen / Den Goden voor 
nemelijc ende ouk Den Griechen z.osgseft ze 

10.3. ende 3.2.2. GA ENDE Ger 54 
17 Wat de gerechtichept Gods wozt daer 

leben.z. S Acnde Ze Iro DO4CNDC 32.3. 2. 
Daerom dat hergene dat kennelijcis-aen 

Godt, openbaer in Haerswant Godt hevet 
haer geapenbaerr, 1eS/1/CNDE 1/15 /133 

21,®acrom dat fn Godt gekent Gebben, 
ef en hebben hem als God met geeert noch 
gedanct / maer zijn poel geworde in hare gez 
dachten / cn haer onberftandicij herte is ver⸗ 
dupftert geworden, heise. 

22 Welcke haer ſelven hoog Wijs Gouden 
zn ſotigeworden. 142 
28.Ende gelijck fp niet bedacht en hebben 

om God te kennen: alfa teestfe Woo overge: 
Bleken tot eenen oubedarhefemen fin op 
Dat fp deden dat meren belaemt. 118,2, 

S .· Die cen yegelck vergelden fal na zy⸗ 
ne wercken 316.3. eade 4.13. 1. 

xr. Want bp Bod en is geen vprnemiige 
der perſoonen.. 13/23/00 

12e Bant alle Die fonder wet gheſondicht 
hebben/fullen oock (onder wer vergaen, Ef 
are Die In De Wet ſullen ghefonduw he hebben 

- full oac Dooz De Wet verdoet worde ‚22e 
13 · Booꝛ God en ijn (puter vechtbeerdich 

Die ve Wet hooren maer Diede wet doen fulz 
len gerech: beerdicht wordez. 1. 150 3e17 61 3e 

14, Want als De Wepdenen / Die de rt 
uz en hebbẽ / va natuere het inhout des wers 

„doen Defe De wet niet Gebbende / zijn haer 
ſelven een wett etc, 242422 

15. Als Die betoonen het merck der wetm 
hare herten gheſcheeben Detwijte Haer conftiz 7 
ente mede getuncht einde gedachte matcan: 

3/19/: sjende 4. 10.3 
25:20 ap een ohertreder Der wet zijt ſo is 

uwe befnijdinge voorhuzt gewordẽ 4e1s „24, 
34 Maer God worde wãerachtich gepon⸗ 
Den eñ lie menſche leugenacheich/ 4/15 ;17, 

9. Hoe Dan/ hebber wp woozden? Ingeen 
Der maunieren / want Wp hebb: boog betwefen 
Dat bepde Goden eñ Bziecken alie onder de 
fonde zijn. 34e 
13e Gelijcker gefchaehen ſtaet: Daer en is 

niemamt vechtheerdich) jaenier cen, 2,19, 
ende 203 cs ENDE 53 

12. Daer is niemant die goet doet / Daer en 
is oock niet een. 24503e 

15e Baer boeten zijn (nel om bloet te ſto z⸗ 
ten. Iut ſelfde. 
AWy weten Dat wat de wer fpzeect/ dat 

fp fpaceckt tot De genie Die onder De wet zijn/ 
op Dat alle mont geftopt worde / eñ De geher⸗ 
de Werelt boor God Berdoemelijck (p/ 2/5/3 / 
ende 2/10.3. ende 3/4/64 

20, Daeram en ſal gheen vleeſch doo: de 
wercken Der wet gherechtbeerdicht worden 
boo? he: want door De Wer coemt bekeeringe 
der fonden/3/-/6.ende 2/7/7/ende 3/1 1.10, 
21e Maer nu is de rechtbeerdichz Gods gez 
openbaert ſonder De wet / eñ betupcht bande 
tet eñ Pꝛopheten.ꝛ. 1.4.eñ 2e1c3.ef Zer he 
I8.ende 3. 1.19. 

24e Wy Worden om niet gerecht beerdicht 
uyt zijne genade / door De berſoeninge in Chei⸗ 
ſto Jeſu 2.543. eñ 16.5 Elize, 1705 LU 30403 h 
ende 4·eñz · 1 1e VDE . 15.6.eñ 3.0.45 
Welcke God geosdineert leeft tot ver⸗ 

ſoennge door het geloobe in zine bloede tot 
bewiſmge zijnder gerechtichent doo: be ber: 

J 4. 1543 · 
26,Om te deſer tijt zynegerechtichz te 4 

ich ſp / eñ DE gens Die 

J 

upt den geldobe Chriſti is / recht beer dich ma⸗ 
ken · n111eñ 3. 3e 14EÛ Zele celli 3.14.17 

27. Waer is Dan uwe voc/Ip is uptgeſtotẽ 
Dooz wat wet: Der \ercken: neenmaer doorz 
De werdes geloof. 3e 11.13. ende 3. 13. 
„4424 Want fo Abraham upt de werckt gea 
rechtorerdicht is (oo mach bp roemen / mãer 
hiet bp Godez,1:,13 ENDE ZL ies. 

3-Abzalja geloofde Bode: eñ Get wert Gen 
gerekent tot rechtbeerdicheptz. 7.83.17 010 

4e Ben genen Die werct en woort Den loon 
nâ gerekt na genade, maer naſchult. 17,20 
Maoer Die nz en werckt maer, gelooft ie 

hem die den ongodlijcken rechtbeerdicht / de⸗ 
fen wozt zijnaetoobe tor xechtveerdicheyt ge 
tekent. 31143 ende 311.26 

6. Gelijt ooc Dabid ſpzeect hade ſalichma⸗ 
Kinge des menſchẽ die God rechtveerdichenz 
toerekent ſander wercken ſegghende: 17 
SeENDE 901 Led ENDE 3. 11.202ende 3. 11.22. 

7. Salich sou ſy / wiens ongerechticheden 
bergeben zijn etc. Zellelle 
opoe ifk DA hem tot rechtveerdichz gevea 

kentsals hp Was at de befnijdinge/af als hy 
was inde boogijupts 4+16.13e 
vende Ende he ontfink het teeckt Der befnija 
„Dinge tot eenen fegel der recehtveerdichyt Dek 
geloofs Die inde boorhupt Was,4e14.5.efi 4e 
14.2. ende 4140203 EMDE 44164 6. : 
12.Dẽ bader Der befiijdinge namelijc De ges 
ne Die n3 alleẽ Eg Der befinjdinge is-4, 16,12, 

13. Want de beloftE en is Abzaija oft zijn 
zade n3 toegherekent Door de wer / maer oog 
De vechjtbeerdichepr Des geloofs. 31ste 

4.Want iſt dat de genedie upt De Wet zijn 
erfgenaem zyn / fo iſt gheloobe poel ghewoza 
den ende belofte tot niet gemaeckt 3u zt11e 
ENDE 3413434 
15, Wont de Wet werct toorne / want waer 

geen wer en is / daer en is ooc geen overtre⸗ 
DINGE, 24747 + ENDE Ze 11.19. 
7, Gelije gefchzeben is / ick bebbe u geſtelt 
tot een vader heler Dolcken voor Bou dien ha 
gelooft heeft die de doodẽ levendich maeckt / 
eñ roeptt gene Dat niet en is / als of het Was 
re Ze 10.11.ende Ze 2.25. ende 3. 14.5 . 
21. Ende wetende Dat de gene Die hem bez 
looft hadde machtich was tedoen, 3,2431 

25 Welt ke is obergelevert boog onſe ſon⸗ 
den / eñ opgewect om one vechtheerdichepte 
2416.ende . 16.13. 5 

· Ip dan gerechtveerdicht zijnde Doog 
DE geloobe / hebb bzebe met God/dooz onſẽ 
deere Jeſum Cheiſtum.. 16. ende 3e 13054 
3Wetende datde verdzuckingen ljtſaem⸗ 

heyt werckt. 338* 
5 Eñ de hope en verſaẽtniet want de liefde 
Gode in onfe herten uptgeſtort dao: den De 
Geeſt die ong gegeben 1/3. Ie ende 3.2: 12 

GSodt bewijſt zijn liefde tot ons/ (kant 
Chgiftus boo: ons geſtorve is/ doe Wp noch 
fondaers waren, 2,1 244, ENDE 2644 ENDE 3.34 
4025 

90 fullen wy dan nu dooz zijn bloet ges 
recht beerdicht zijnde heel meer van De toozu 
behouden waozden, __… zel6eSe 

10 · Want iff bat wp bpande zijnde verſoẽt 
Zn geworden mer Bodt, Dogz De Doot zijnd 
foons fo fulten wp berfaent zijnde/beel meer 
bebouden wozden Daoz zijn lebe 2.16. 2.eñ Je 
16.5.eñ 241703 sCUDE 2.16.4. ende 2,17.6. ende 
ZelL21eNDE 3.14.65. 

12 · Geljck de (ande door eenen menſche ou 
‚De werelt geconiẽ is / eñ dooꝛ de ode de doot 
eñ alſo de doottot alte menſchen gecomen is 
in welcke alle meuſchen gheſondicht hebben 
zelelÓ,2,1.8ezel3egs Ive Maer De gena⸗ 
De enis niet gelijc be mifbaet:want foo Dooz 
Des eenighen Adams muſdaet / vele geſtorven 
5ijn/fo is des genade Godts / eñ de gabe dooꝛ⸗ 
De ghenade eens menſchen Jeſu Chari veel 
meer oberbloedich geweeſt in velen/ 3/5/4e 
23E als fp in beBemepnten hadde us 

derlingen gecozen/ ende gebeden met baften/ 
bebalen 3pfe den Heere 4/3/7/ endeal3/ 12. eñ 
4l3l1slende4/12,16. 
15.7· Als Daer nu grooten twiſt was / font 
Petrus op / eñ fepbe: zlAarnen bzoeders, ghu 
weet / ett. al6s7s 

4· Eñ Daer en is geen onderfchept tuſſchẽ 
haet ende ons hebbende haer herten gerep⸗ 
wicht Doozt geloobe / 3/14:Bzenbe 4/,14/4e 
zo/Baerom quelt gp nu God/om een jocks 

op De Diſcipulen te leggen / etc. 34246. 
zie Maer wp geloovẽ dz wp ſalich ſuuen 

€ ij ween 



zacen boor de gerade Jeſu Cheifti ghelhek ſy 
oock 33 240 

10, Gelijck Boaz eens menſchẽ cugehoorſae; 
ʒ veie sot fondaers geworden Zijn,alfa oock 
boorceus menſchen ghehodrſaenchendi / ſullen 
ve e tot rechtvrerdigge worden· 2314eñ 216. 
zende 73.ende i. ende z31ende 3 
Llet2sende 3320123.ende 4344.21. 

20. Eñ De wet iS boben deſenin ghecomen / 
op dz De muſdaet Hineerdertis/ daer ig de ge⸗ 
made veel o vbloediger geweeſt · 24526121707: 
“63 En weer ghnetdat wp alte die uChri 

ſtuni Jeſum gedoopt zyn / wm zynendoodt ge: 
doopt zy. —— 
Wh Zijst „Dan met hem begraben / Dood 
den doop nde doop:op dat geljc Chriſtus urt 
jen dooden verweet is / Wp oock alfa tot eer: 

lnchept zijn baders/ in nieüwichz Des levens 
Wandelen 22.53 rende 24164 7 ENDE 2.16. 134 
CDE 335 «ENDE 4016, 16.0 44162 1eg 1950 

6 .· Wetẽde dat de oude meuſche die in ons is 
met hem gecrupcicht is /op Dat het lichaẽ det 
fonden wet ghedaen en worde / op dat vop niet 
Beer De fonden en Dienen. 33.9. ende 3.3. 11. 
“tee Soo en lact Dan De fonde geen overkant 
Det in uwe ſterfſeljcke lichaem om Daer in 
are luſten gehoorſaem te zijn, 3030130 
5 hd Pe ſonde en fal gheen oherhant over u 
hebben & want ghp en zijt niet onder De wet / 

aeconderde ZEMADE Zele ENDE 4. 1 412. 
_ tb, Ende bp gemeaectbander fonde/zijt ges 
worde kuechte der gerechticheptz . 8.345 . 16.2 
10 Ack ſpreke menfchelijck / om De ſſachz 
Bas bfeefchjs/oelije gy uwe leden bege be hebt 

' — dinftknechten Ber onreynichept / ett 3. 24.10 
einde3238. 
230 De beſoldinghe ber ſonden ig De doodt / 
maer De gave Gors is het eeuwige lebe / dosr 
Jeſum CEhriſtum. 2e8es Beert .8.58.ende 3. 4. 
BEeENDE 3215.1. 

7.1. Wert gp niet broeders want ich ſpr⸗ 
Kc tot De geve Die De Wet weten Dat De Wet 
heerfchapptie beeft ober den menſche: fo lan⸗ 
debiel, k 4.154123 
>Wat ſullen Wp dan ſeggẽ: Is de wet fon 
Be / Dat fp verre. Maer Iek en hebbe De fonde 
nier geftent Dan Boo, de wet/ett.zes .9. ende 2e 
7.8 
De wet is dan hehlich / ende het gebodt 
is opꝛoecht ende goet 2e9i4e 
ie 14,3Dant wy weten dat de Weet geefheijs 

259:0e 

1:Want dat ick doe Dat en bekenne ie niet/ 
Wantichendoeuierdatick Wail — 2024272 

1. Ick weet Dan mP/D3 15 in mijn bleefch 
geendoect,en woenr/ want den Wille hebbe ick 
Wel: nraer het goet te bolbzengen dat en vin⸗ 
De ick niet Î 221293 
19Ic en Boe dat goet niet dat it wil /maer ic 

Boelet quaet dz 1e niet en Wil 25292708031 le 
26. Iſt Dat ick boe Dat ick niet en Laitl/foo en 

Bee ie DAE nz meer/ maer De ſonde / etx. . 2227 
23, Maer ick ſie een anver wer in mijne lez 

den / de welcke ffrijt regen de wer mijns ghe⸗ 
meets/ea me de wct der (onden Die mijne ledẽ 
15/gedangen maect 33214 . 
. Gek ellendich menſche wie ſal mp ver⸗ 

loſſen ban dit lichaem des Boots: 3.9.4. ende 
31121ende 433:2. — 

1204 So en is nu dan gheen verdoemeniſſe / 
Den genen Die in Chriſto Jeſu zijnserc: 3:428 
ende 4/155 ze |: 

3, 3Bant dat Ber wet onmoghelijck wast 
erom Dat fp door bet bleefch cranckt was: 
geeft Godt ghedaen zijnen Sonefepndende in 
gelijemakinge Des fondine vleeſchs/ ende door 
de ſonde / De (onde berdeemt in het vleeſch ze 
setzen z/4l2/13/182}131g32316, 6331325334427 

ende 3511282 k 
6: Want het verſtant des bleeſch is doodt) 

maer bet verſtant bes Geeſts / is leben ende 
zede 233518 

7 / Daerom dat her verſtant des vleeſchs 
vpautſchap tegen Godt is / want het en wort 
Dee Wet Oods niet onderdanich / want het en 
can oock nipt. 221 ozende 3:328e ENDE 35200240 

9, Maer ghy en zijt n3 inden vleeſche / maer 
inde geeft; dewijle De geeft Godts in u woont 
maer fo pemant den geeft Chriſtinz en heeft / 
bie coitt hem niet toe, 3715223:2/3654217012e 

- ro, Tft dan Dat Chaftus in u is/foo istmel 
Get lichaem doot om Der fonBen wille:maer de 
geeft ie Iet leben om Der vechtheerdichmas 
hinge toille.z.J:6:enDe 35153sende 352124, EUDO 
Ze 25° Ze ENDE 40170120 S p 

Regifter 
11. Iſt bat ben geeft des genen Die Jeſum 

Banden dooden ov gekweekt heeft / mu woont / 
foo ſal hu Die Chaſtum ban ven dooden ver⸗ 
Weet heeft / oock wwe ſterfſelncke lchaem levẽ 
viely maken / dooz zijnen geeft die in u vodont. 
1.13. 18. ende Zer. 23cũ 3: A39ende 3325/3. ende 
3:25. bꝛende 4317.12 
„14 Alle Die Doo Den geeft Boos gelegt wor 
ben Die zijn kinderen Gods - 
5Ghn en hebt miet ontfangen De gheeft 
Bes Bienftbaertept/ wederom tor veele : magt 
ghp bebe ontfangen Ben geeft der arrmelange 
tot knderen / Doo, welcken Wp roepen, Abba 
a Daderse/rilpeft2/14/s lef 3/123/eh zlalude 
en3/ 13,5 +ENDe 3.20. 1.2òñ Ze 24. Teli Ae l2e 2de 

16, Befen ſelben gheeft betuycht mede met 
onſen geeſt / dat wy Kinderen Gode 3ijnze 2039 
17. Rñ iſt dat Wp kinderen zijn foo zijn wy 

erfgenamẽ Gods / eñ mede erfgenamen diet 
ſti/ etc. 24224 

19. De treatueren verwachten met grooter 
begeerljcheyt De openbaringhe Der aanderen 
Gods. FeS ende 3. 2522. 

25, Want De creatucren zijn Der vdelheyt 
onderwozwen/niet bailleg/macr/ets. — zersós 

zee Want op weten dat alle creatueren nie 
de fuchten/en mede benaut zijn, tot noch toe 
zeleSe ENDE Fe 2024 

23 Ende niet alteentijch fp / maer oock on 
ſelve / dre de cerfte bzucht Des geeft hebben, 
Wp ſelve ſeghe ick / ſuchten in ons (elden ber: 
wachtendede acnnemuige Der kinderen / name 
tijck / ve verloſſiuge onfes lichaems 3.3.3 . 
ENDE 3. 25 . 114. 
NiWy Zijn in hope ſalich geworden: maer 

De hope diemen fiet eni geen ho pe:waut Dat 
gemaut ſie: / waecom fal hp dat ooc hopz;9:3 
25e Gift dat Wp hopen dat wp niet en flen/ 
fo verwachte wpt met ljefaemvept 452/41/ 
332/41/3l10ete 26, Deſgelijtx comt oock 
Ben geeft one crancheden te ulpe / want wp 
en weten niet wat wp bidden fullen alſoot be 
hoozt / maer de Geeft felve bidt hoo? aus / 3/ 20 

271 Bie ve herten onderfoeckt s/ 
meet watdes gheeſts gebaoelenfP / Wwantbp 
bit boor ve Hepligen/. 10: reñz · 20. 34. ende 
3.12.7 yende 3324.14 

29,®ie h te hozen gekent heeft / Die heeft 
p ooc te. ogen gheordineert Den beelde zijns 

{oons gelijckfazmich te worden / op Dat hp de 
gerfte geborẽ fp onder heel broederẽ 2.132 . 
ENDE 34171, ENDE Zele ZEND Jeder ENDE Zer 5 0d « 
30.Die hp te bogen geogdineert heeft / die ſel⸗ 
ve heeft hp oor geroepen / eñ Die hp gheroepen 
Heeft / die ſelbe heeft Ip oock gerechtveecdicht / 
eude die hp gerecitbeerdichjt heeft Die ſelve 
Heeft Ip ooc vereeriicket. .5 . ꝛ ende 3/14/20/ 
ende Jel 8.4 / ende 3.24.6. 

32e Die zijnen epghenen ſone niet geſpaert 
Heeft maer Hen boog ons allt obergegebe/loe 
en ſoude Gp ong met met hen alte Dic (cljencz 
ken 2/14/ender / 1726/ende 32405 

33. Die ſal de uptvercoꝛene Godts befchuiz 
Digen? God ift pie rechtbeerdich maect. 3712/ 
3ZeCude 3/11/6/ENDEZELH/INE 
Wie iſt Die verdoemt / Cheiftug is booz 

ons geſtorwen / Ja beel meer die oock opghe⸗ 

Wect iS de welcke ooc tex vichterhant Bodsig - i 
„Weere Tefum/ ende met u herte gelooft dat Be weicke oock woot dy bidt/2/: 3/eude 2/16/ 

16jende 2/16/18sENDE 3/29/20e 
S Die (al ong an De liefde Ehziftifchepde 

Berdzuckinge/ oft benautbepdt / ofte verbol⸗ 

gitge/ oft honger / oft naectbept oft Bacclijce 
hept of fart 3/135 . 

36. Ap worden om uwent wille ghedoodt 

pen aantfcljen dach / eñ zijn geacht alg ſlacht⸗ 

fchapen. „6CMDE 3 + 253ENDC 30144190 
38, Want ick ben Verfekeer f/ Dat noch boot 

not} teben;noch Engheien / noch Oberheden / 

noch machten / noch tegenwoordige / noch toe 
comende / 3/2/16/ENDE Ze! 5e BEA 3. 2. 40. 

3. 243 · 

39,3aoch hoochte / noch diepte/ noch eenige 

ener reais ons connêfchepDE han De 
liefde Gods / welcke ig in Ubzifto Jeſu onfen 

Meere. „3e2317eende 3/2/28/ende 3240, 

93e Dek ſoude ſelve wenfchen bertworpen 
te zijn Gan Etziftoboozimijn broeders / Die 

mijn maechfchap zijn na Ben vleeſche 3/ zol35 
s.Welcker de baders zijn! ende uprwelcke 

Ehriftugis / foo Beel het bleefch aengaet / De 
welche ig ober al God te peijfen inder eeuwic⸗ 
Bept/ Amen. 1/13/15/ende 241343 / ende 2/1244 

ende 14.2· EEN 
6:SP zinniet al Aſarelliten Die vpt Dfcael 

Sige — 

3223/14 

(el gheroorden na de verkieſinghe der g 

zijn. 324 . ende 42 · 3. 
· Noch oock alte Abrahams kinderen 

Dat ſy upt Abrahams Siet Zijn, maes iu Aſaoc 
* dat zaet genaemt koorden. 3/21/ende 4 · 
1644. ä 

8.Dit is niet die na den vleeſche kinderen 
zijn / ſyn Gods kinderen / maer De kinderen der 
belofte wogoening zaet gevekente — 2/2 1/7e 
. Waur als be Kinderen noch niet geborẽ 

en waren / voch pet goetsof quaet g gedat en 
hadden/op Bat deverkieſinge etc. 3e22/4/ 
tz Niet unt De boercken / maer upt Deu Coc 
penden werck tot iaer gefept : De meeſte fal 
de minfkedierlen. 3l2/25e 

13, Gelijc geſchreven is / ic hebbe Jacob lief 
gehat / ende Eſau gehaet.3: 2127 eude /211 

14e Wat ſullen wy ban ſeggheu? is Gode 
gurechtbeerdi:ij? Dat ſy verre. 322 .8 
·Ic ſal genadich wefen dien ie genadich 

ben: eñ fat ontfecme Dien ic ontfert · 3322:6 
16,80 en gaet het dan niet rra pemanrs wil 

len oft toopen/maer na Gods ontfermen 2.5. 
arende 2325:17.ende 332421. IAD 

17 Dar toe heb ick u verweckt / on dat ich 
aen umijn macht bewijfen oude / eñ op dat 
mijnê rame vercondicht worde in geheel den 
lande, 3·24 le 

18, Soo ontfermt hp Dan Wiens Ip wi/ 
ende verhart wien hy Wail. 1/1 Sr 1 zende Zrzask 

20, 3ldaer) Oamenfcte wien zijt go die tege 
God antoorrts3/-3/1/3/23.4eENDE 3024/1260 

zietheert de Potbacker geen macijt te ma⸗ 
ken een vat ter eeren ende tec oneeren upc Der 
felbenclompe: 317.5 . 

22. fte Godwillende toorn beWwaijfen/ ende 
zijn moghenthent bekent maken, heeft de va⸗ 
tên Bes rooms ten Vderve berent met grooter 
tanckmoedicheps boozt gebzachts rangers Jen 

24e De welcke oock ghergenen Heeft / ne⸗ 
melic ons/niet alleen uvt Ben Jodẽ / waer ooc 
upt Den Heydenen. 23242160 

32. Sh hebben haer geftooten aen den ſteen 
Der aenftootinge. | à 1313/23e 

33. Sieticktegge in Sion een ſteen Dec 
aenftootinge/ende der ergerniſſe. 1/:5/1te 

33 Doo wie in hem ghelooft en fat met bez 
ſchaemt efen. } 1413234 

of: Want dewüle de rechtbeerdichendt 
Gods haer onbekent is / ende ſoecken haer eu⸗ 

ghen rechtveerdichendt te richten / ſoo en Zijn 
fp der vechtbeerdichepdr Godts niet onder⸗ 
Worpen geleeft, 3/41/13e 

4.Chziftug ie het epnbe Der wet / tot recht⸗ 
beerdichept/ alten den geenen Die gelochen/r, 
6/1 lende 2/6/4 lende 2/7/1/3,236.eft4,B3rze 

se De menſche die Dit fat ghedaen hebben) 
ſal daer in teben.zzr1erg/ende 3/11/17/3/27/3 

6, Maer derechtbeerdichept Des geloofs/ 
Die (pzeect albus: En fegt niet in u herte: wie 
fal ten Wemel op bacen?dat is Chriſtum ban 
bobenaf bzengen. 1/17eze 

7. @f wie fal inden afgront neder dalen 
Sn Ä If — banden dooden Op Wecker 

nt felf De. 

8, Dit is het moogt des rede dz wy pre⸗ 
Diken/2/5/: 2/07 32/ 29. ñ 3/2/zolenalsal4e 

9. Iſt dat ae met uwenmonde belijdet DE 

God hem banden dooden opgheweckt heeft! 
fo ſuldn behouden wozden · 3/11 14e 

10, SMAetter herten ghelooftmen ter rech⸗ 
beerbichept maer mesten monde belijtme tec 
falichept 322. ende z:2. 8 

11,0DBie in hem gelooft / en ſal niet befchaëe 
en. — —— 

14. Hoe ſulleu fp dan hem aenvoepen / 
den — ſp met gelooft en hebben © ende 
Hoe fullen fis in hem ghelodven / van Den welcs 
Ken fp niet gehoort en hebben? 3. 20. 1. eude Je 
20.414. 

7 nhet geloove is unt het gehooꝛr / ende bet 
gehooꝛ is upt het moogt Bodgze20027/4/ 105 
Ende 4,8o/ende 4/16/1 9. ende 4 (2603 1e 4% 

11/2, Godt en heeft zijn 34 nietberwor⸗ẽ 
pen dat Hp te voren bekent heeft 3/22/6ce 

ge gDaet wat fept tot hem de Goddelijcke 
ant woorde Ick hebbe mpfelben noch feben 
bupfent mannen over gheiaten Die haer hnve 
bod Baais beelt niet gebogen;en bebbê/gelez 

sAlfo da is oor te Defen tijde een overblif 
nade 

3/ zi/le , 

GER ig het upt genade / ſoeniſt nu niet wpt 
z Anders enisd e gheen Be wercken ers enis eben De 



ge ode ert:34.5 · 0 381450 
; Neat Eb arfterite be heplich ziju /fa is 
09c De maſſe heyhch / eñ iſt Dat de Wozsel benz 
ich is i/(o Zijn oock de tacken heyl ch4. 15. i5 . 

17 Ai oot (ommige ta kt af gebekt zijn/ 
eñ ghy een witde olnf boom Inde / in haer zijt 
ingegriffit / cũ des wortels eñ Der bittericheyt 
„cs olijf boomg mede deelachtich gheworden 
Zelele 

zo, Wel: ſu zijn Doo: ongeloovicheyt afghez 
„broken/en BP 51 dou: het geloohe geftaen: Hz 
heft a met/macr vzcet 234243.24. 6. 

26. Eñ alfo (al zebectfeael ſalich worden / 
„gelijck geſchreben fract : De verloffer ſal unt: 
Zion tom emn/ eñ fal ve godtaoftept afwenden 

‚ban Jacob. 3e3erle 
zu.De gaben ef roepinge Govs/en connen 

‚hem niet berouwen. 4. 10.14. 
3Want God heeftſe alle onder de onge⸗ 

„hooafaemtepa beflacen/op Dac hp alten fonde 
barmtecticij weſen. 2074380302 3e lt eEfl 3e 4416 
3e Diepe vijcdam der woiſhept / ende oock 

„Ber kemuſſe Gods /hoe onbegrypeluc zijn zu⸗ 
ne oordeelen / eñ onbevindeljt zyne Weger! 

17.2. ende 34 345 · 
54 Want we beeft Der: fin Des Heeren bez 

„ Kent? ofte Wie ig zu raetſmau geworeſt? 3e 2. 
342eude 4. 1 OEINDE 401 92 

35 Wie heeft hem eerſt Ageven / cũ het ſal 
„hem bergotben Wozdt.3.14/5/3/22/3/3/23e1 £ 

36. Wont ate Dinc 18 upt em / ende Booz 
fi bemsonne tot hem. 248.13 

zjn Ic bidde u bepeders;Dooz De barmher⸗ 
rich ep: Cods/dat ghp uwelichamitBane bes 

« Geeft tor eeu Te bende heplige / eñ wel asen 
‚De offerhande / welcke 18 uwe redelfjckt Gods 
_ Bienft/-Js.4ler3l-/1/en;3/16/3.eude4/1/ roe 

2, Efi en wordt Defer Werelt mie ghelijck / 
waer wordt beraundert Doo? De bernieuwinge 

‚ Uwes gemaers/ op dat ap meucht beproeven 
War de voede / ende welbehagende / ende vol⸗ 

— macckte wille Gods ſp. //s ende3/3/3. 
340 dat God een pegelijc de mate des ge⸗ 

, Jools 3 grdeplt beeft.a/13/3.ende 4/ 10/4. 
Seine wp in een lichaem bele leben heb⸗ 

” be ern alle De leden niet een werck en heb⸗ 
„Hen. 3/16/ze 

6 .het fp Propbete / propbeteert na De mas 
„te des geloofs 4/16/2 ende 4/17/32e 

a7 · Het fp De bevieninge/oeffene u in het bez 
dienen:het fp Die leere/in het leeren. _ 4/3/de 

Helder ſp die vermaent / int vermauen: Die 
„Geeft in eerwoudicheyt / die regeert in neerfticz 

ne ⁊ die harmherticheyt doet in-blpmoedice 
ept · a / ende ·/3 /9. ende 4 / 111.eñ 4 / 20.4. 
10. ſt beweecht tot malcanderen met 
——— een Den anderẽ met eere 
„Boorgac.nde, 31744 

1 enent fe Die u vervolgen / — —*— 
en vervlotckt niet · 50/202 
ket Dfelben miet wrekende atderlieffte/ 
maer geeft dẽ toorn plaet{e:anr daer is Gez 
ſcheeven: myes de weake / ick (alt verghelden 
fp: echt Die eere. 4120} 19e 
zie En wort miet overwonnen banden 
zquade / maer oberwint het gunedt met bet 
„Goet qe 2e 20e 

13, t° Een pegelijck ſy Der Hoornemelijcker 
wacht onder danich:want daer is geen macht 
* van — vie machten zijn van Gode 

Es 

> 40200 10e 
s-Daetom m en — et 
— ffe / maer om Der con⸗ 

„ kientieszer vers, gUDE 4e! 003 lcmdE 4, 20022. 
6. Want hierom beraelt gp ooc ſchattinge /· 
wont ſy 3u Code diengers tot melkie ge⸗ 
mi Bugel nek arbep bende, J20413e 
… 58 eeft wemant mien endielan mal: 
Eeanderen lief te hebben / want wieden anderen 
dief eft sbie heeft De met berhuice, …— 2e4 53, 

—odDanr Dir Blp en fut, geë oberfpel Doc, 
. er Sten fais ruct. ootflaen;- Mijn en (ult niet … 
sail ende (adaer eewch ander gebodt ig, 
n: — woorde begrepen. Ghp ſult us … 
wmen uaeen jefſebben geint u ſelven··3 

vo flan eude en beſorcht het blof uk tot luz 
* ſtena ·i · m. ende 3450439 

ren / in hem ſullen 

— Doet aenden Heere Jeſum Thai⸗ ad 

N „Regifter 
zál re SDeemt / op DE gene die craut is int gez 
toove/ns tot cuuftige tſamẽ ferekingez/1o/a 

se De eén acht Den eene dach meer Dan De 
ander / den anderen acht alte Dazen geine een 
pedeliich ſy berfehert mju geborlen/2.8.3 50 

o.Jbant wp ſullen al boo? Den Kichtfioel 
Ebi gefkelt Worden 1/5 3/23.euDe 3.35 0de 

1, WDant Daer is gefcijzebensicfent Deldece 
re:baog mp fal alle Knpe bupgen/en alle tonz 
ge fal Den Heere belijden 1/1 3/11 seit 1.13. 5 
ende 3/2» /7e 
13. aet ons Ban malcanderen niet oordee⸗ 

Ten, maer oo decit lieber dit / Dat Den broeder 
gheen ao2fake tot ballen oft aenftaot en ghe⸗ 
geben en Wozde, 3/19/11e 

14. Ic weet eñ houde hoo, fekter/dooz Den 
Heere Icſum / Datter niet ontepn en is han 
tem ſeſde: bau De gene Die pet meynt onve pn 
te zyn · 34 gede 
27dper Conincrijcke Gods / enis noch ſpij⸗ 

fe noch dzucr maer rechtveerdichept / vzede eñ 
blyſchap dooz deu Hepligen Geeſt //15/4. eñ 
3.17444 

22· Hebt ghy geloove / hebt dat bp u (elen 
bong God, lich 18 hy Die heinſelven niet en 
Berdoemt u het genedat hp acneeint 2/10/5e 

23, Maer wie twijfelt die ‚5 veroordeelt 
ift Dat hp eet / want np en eet sier vor Den gez 
loobejen al Wart upt den gheloobe wiet en s / 
Dat 1e fonde/3/5/1 o/ende 3/15 /6sende 4/13e2e 
ende 4. 13. 1734. 13 . 20. NDE 4 Js eze 

1921. Wy die ſteren zjn / zu ſchuldich Dec 
fmacken crancheden te Dzagen/ende miet ons 
(elen te behagen. 3/ 10e Ke 
5 Bead der intſaemhent eñ bertrooſtin⸗ 

gegene u / dat gy eenfing ouder malcanderen 
geboelen mocijte in Cheiſto Jeſu. 4. 245· 

6 @pdat anBod den vader onſes meeren 
gefuevanin meucht eendzachtelic inet eenen 
moude pꝛiſen. 3/20: GEDE 3e 2003 1e 

9. {Bant ick fegae:dat Jeſus Theiftus ges 
mozden is een dienaer der befijdmaheë om 
de beloften bet baderen vaft,te maken/ 3/20 

‚ 3240NDE 4916415 « 
1· Daex fal wetens een voege Jeſſe / eñ bie 

hem ophefſen fal Gin be, ds enen teregecs 
de Heydenen hopen /13/13 

16220 datie KanTecufalë aen/ef contom 
tot sicuen, toe / het Euangelium gr 
verbült hebbe / 4 / 

zo/ Ende alſoo eergierich geweeſt * 
hetEuangel:um te pzedicken/ met daer C zis 
ſtus genoemt was, Ant ſelſde. 

2 Eñ nu gaeic náierufalern dienende DE 
pepiige le 4/6/14. 
En ic bidde u bꝛoedexs / dooꝛ onſen Beez 

re Jeſum Theiſnin ende door be liefde bes 
geeft / ſtrjt met mp in uwen gebeden voor 
‚mpiot Bod. 
——— ende aware 

medeiulpers in Ehzifto, 4464 
7·Gꝛoet Andronſcum ende Juniam / mjue 

magen ef mede gebangenen / De welcke ver⸗ 
——— jn onder Be Apoſtelen / en oock een 
me In Ehuno deelt iS: re 
4.Eñ de God des beden) (al den stidbel 
— onderu voetẽ GELEDE, «140183. 1505 

25 · Na Be ontdeckinge der Ábozgenttjept/ 
Bie ban eewigen tijdenberfwegen ig geweeft 

ig — ——— Boor de Prophiti⸗ 
fee (6 efen ij here geel deg ecuwigben 

Zesde , 

hete ne ap.r. 
nps eend t een Aoſtel Jeſu 

007 Dew, wil ww ——— De. 
bzocber, cues. 434 
—— ae en — Gone af J 

———727 Bad Ze, 
Os 8 getrouwe Daar welcke on d 
 zijt/tor be gemepnijc ha, Salone. 

Chu den endpeere, — 
‚u. Bant mpis te Kennett gn zal bes * 

Dee) eg gene 
(pa Dac da id Trod Gel 

Er, clegge daêr ng — beg lich an 
RS JEE Ef ge 53 
Pea dof p cel —* 

sn fvio Aes ie — — hops. 
gie EREN, * Die ant — 86 

vig De. bele / en: 
hee RE niek —* werelts 

34204 

NE je: Gene Dat gerept 18 Jerum CL 

dwaesgemaeckt. 
2. Waut dewijle in de whe 
Werelt God niet gekent eu heeft door De wijff 
hept / fo Geber Gode behaecht / dooz e€ dwaſe 
predickinge / de geloobige te behoudeu.· 6.. 

23; Wð predicken den gecrupeichden Chri⸗ 
ſtum / die den Joden een ergeriſſe ig / eñ den 
Gꝛiecken een DWaefhepte 20140240 

26. Ghp fiet uwe cocpinghe/datter uiet en 
Zn bele wijfe na De vleeſche noch bele mach 
tighe of edele geragpenen zijn. — 3,-3.1oe 

30· Wi hi zijt gp iu Chriſto Jeſu / de welde 
ke ons wij hepdt ban oke geworden is / eã 
rechtveerbiëhept en bheplichept/ en verloſſin⸗ 
BE celsezeENDE 2e 1Óe1 OeEIL Jeje 19. en 3044300 
EU Jel 1e6.EDE Ze 11e 2eEMDE 3.14. 17. ein Jel 5e 
JEDE 3216.41. 
Zee GC en hebbe niet geacht pette weten ons 
Der u/dan Jeſum chezſtum / en den felven gee 
zrupeictjBen 1,131 3. ENDE 2. 12.4. eñ 2.12.50 
ende 2.5 endez.2. 1. 

4e Eñ mijn woozr eñ mijn pzedickinge enn 
Îg niee gheweeſt in bewegyelijcke woorden 
Dogz menfchelijcke wijfjept maer bekooninge 
Der geeftelijcher macht zesersgel eÓedelgelie 

Op dat uwe geloobe niet en ſy in wijſ⸗ 
bide me ſehẽ / maer inde ccacht Gods.3.35 

de De welch gheen averfte deſer wereldt 
bekent eu hreft: rant hadden zijfe bekent fa 
en hadden fp dẽ Heere Der ceelicujept geenfind 
gheccupften,; „12. ENDE 2e 14..ende 41174300 

io · Maer God heker ons geopcbaert Dooz 
zjnenBeeft:watde Geeſt Doogfoect alle din⸗ 
gen / ooc de Diepten Gods — eñ 3.2.34 

31. Wat menſche weet het gheene Dat des 
menfcljeu is / dan De gheeſt des menſchen die 
in hem 18, Alfo en meet aocniemant sed 
Dat Gods iS / dan God, 3.2434⸗ 

12. Wy en hebben den gheeſt bes weeds 
hier ontfangen / maer den geeft die uvt Goa 
is / op Dat ne Weten watong ban Bode gea 
ſchoncken ig. 303 GEDE 4.3.ĩ 10 
Eñ boegende geeftelickebinge) tat geea 

ftelijtke dingen, 4. 10310 
14,®e nãtuerlicke menſche en begrifvt nj 

Dat des gheeſts Godts ig / want hetis hens 
Dlwaefbept/efn hp en canniet werftaen het gea 
ne —— — anderfchepben Waozt. z,2ea0a 
ENDE 3. 03de 

16. Wie heeft De mepninge des Heesen gea 
Kent/die hem foude raet gee? maer tp Geba 
ben de mepninge Chriſti. 1,13.14e0f 3013 4e 
3e2 · Ick hebbe u met melck geaaet / eñ niet 

met fpbfe/waut gp en bermocktetnoch niets 
Ja nu en beemeucht ghpt noch miet 3.19.13 

„Bant dewhle andes u nijt ie /ende tWwifk 
„&ft eendracht / zijt ghn Dan niet Gleefthelijc/ern 
Wanbele na ben menfche : 45.130 
A deen (al /xt ben ien 5 "ander 

zine li polo) st ge dan ni bleeſchelijtz4⸗ 
2e 134144 

6, Ic hebbe geplant/ Apollo heeft nat ghe⸗ 
maske nmaae God Geeft ben Wafbam Zig 

en. gei delle 

7,Die plant en ig niet noch die nat maecte 
maer God Die Het waſdom geeft, -/5 /4scfi 3e 
—— Lee 

„Gen pegelijs fal zijnen Ag ontfangen na 
zijnen acbept, 3/16/3ENDE 3e 18. 1. 

9,ÂBP zijn Gods medewerckers: ghpzit 
— “175106 
B Niemat can et Ae — 

nde 4/6/0. 
ſt dat emant o bit fondament 

* en oft jer gheftsencervoug 
Ene /sjoe 

el —— — 
— ast — nt — 

— — 

An U — 

en ie * 
— Ralf — stars 
„De wife re — Alim 

— 
en peen 

Ane — 



Chꝛiſtiende uptdeelder Dee berborgent heden 
Gods. 341/6. ende 4/1 /9e, 

4. Want ic En Weet mp felben geene dinckt 
ſchuldich / nochtans en ben tek Daer Doos niet 
rechtveerdich / maer De Deere iſt Die mp ooz⸗ 
Deelt. /i4/ 18.ende 3/12/ende 3/17314 
En oordeelt niet voor ben tijt tot Dat De 

Heere comt/Die int licht fal bzeratjen Dat nde 
— berbozgen is / ende openbaren/cts 
2/12/44 
7Wie ſcheyt wierde wat iſſer dat an niet 

ontfangen en hebt? iſt dat ghy het ontfangen 
Hebt/wat roeit ghy / als of gp het met onts 
fangen en hadt. z/s/2«nDE3/7.4/3/24l 12e 
Ick Gebbeu gegenereert in Cheiſto Jeſu 

Booz het Euangelium. al1/6, 
sir. alen háozt aantfchelijck bat daer hoe⸗ 

verie onder u is / eũ (ulcte hoererie Die ooc onz 
Dêr de Heydenẽ niet genaemt en WOI 4/1/14e 

2. Ende ghy zijt opgeblafen/eft en Gebr niet 
liever vrouwe gedzagen’ / cp dat hp / Die Dat 
werck gedaen heeft/ (oude wpt midden ban u 
wech gedaen doden. __ ali/ise 

4 Dat hpindt naem ong Heert Jeſucchri⸗ 
ſti / in uwe vrrgaderinge / met mijnen geeft ers 
met de macht ongideercn/etc.a/11/s.4/12440 

s.Dat ſegge ie / de ſucke fal ven Satan ober 
ghegheven wozden /_ tot verdervuighe des 
vlecfchs /- Dat de geeft beljouden Wozde iden 
dage des Leeren Jeſu. -4/12/s.CNDE 4. 32.6 . 
7En weet gid niet dat een wepnich ſuer⸗ 

Beefems het geheel dech ſuer maechtig/12/5e 
Want ooc Chriſtus onſe Paſcha is vooz 

ons geoffert 442/13 /ende 401803. 
NAſt vat yemant Die een bzoeder genaemt 

wort / een hoer eerder is / of een giergaert / of 
gein afgoden dienaer / of een lafteraer of een 
Dzortchaert/ of een voober/ Dat ghy met fulche 
gen niet eten en fout. Gele Sede 4/1 2/50 

72 Wat hebbeic ooc be gene Die bupti sijn 
te oogdeelent 7 oordeelt ap niet De gene Bie 
Binmen zijn» eh DS gl1ifse 

616, De bꝛoeder gaet met den broeder te 
rechte/ ef bat onder De ougeloovige 4/zo/z 1» 
7,0 is Daer pmtners gebzec onder u / dat 

ghy met matcandere ten vechte gaet 4/1.14, 
’ beer ap niet Dat de onrechtveerdighe 

pet oninerijcke Gods niet en ſullen befitte, 
34 . vende 30: 4e 10» be 

zo. Laet u niet verleyden noch hoereerders/ 
noch afgaden Diender / noch oberfpeelders/ 
nócf oncupſche / noch Die bp mannenligghen/ 
moch dieven/ noch gievgaerts / norh drone⸗ 
Kaerts noch lafteratts/ noch roovers enfullë * 
t'Eonincrijcke Gors niet befitten. 3/4/21. 
11,Ghp zit gerechtveerdicht in Dennaem — 

eng Heeren Jeſu eñ Moen geeft onſes Gods. 
Tel3ei4, NBE Jort le0ileJe 6331. 60324100 

13:®e fpijfe ig boo dert bupe/efi Den bupe 
Hoo? de fpijfe 1 maer God falfe bepdete niete 
maken, 3/25} anke 4/12 /9sENDE4/10/7, 

15. En Weet ghy niet dat tichaem Leden 
Chꝛiſti zijn. 3/6/3eende 3/25.3.ende4/17/9. 

19, Eu meet ahp miet Dat uwe lithaem cen 
tempel des tj. Geeft is die in u is /Dien gljp 
van Gode hebt:eñ AGP en zijt boe ſelfs niet 1. 
i3 /15xñ · 326:3. eñ 325 ñ 3 .25 «7 eñ 434 
ꝛ.Ghp zijt dier gerocht / errt ban Bod in us 

Wen licham̃e / ende in uwen geeft / De welcke 
Gods zijn, 2/1735 ENDE 3 02507 

7/2. hochtans om Det hoerecie wille fal e£ 
wegelijck man zijn epgen wijf hebben / eñ een 
gegelifck wijf haerepgen man. _ 38/43e 

„De man falen wyve De fchuldige goet⸗ 
wñlichent betaten/ deſgelyckx oock bet wijf 
Ven marne. _ 4lta/l6e, 

s«Enonthout malcanderen niet/het er wa⸗ 
ve upt bepderbetwillinge tot cenẽ fekeren tijt , 
“omm tot Hafte eñ hidde te voegẽ / ett. Int (elfde 
Ic milde dat alle menſchẽ ware gelijtie * 

Veu/maer eẽ pegelic beeft zijn gave banBod: , 
De een aldus deander alſo.· z/8ldze 
.Maer ift dat (n haer niet connen onthou⸗ 

Ben/foa laetfe trouwen / want het ig beter te 
trouwen Dan te branden 2,8.43sENDE 441 Ze 1 7e 
14e ongeloobige man is gebheplicht door 

ie tiff/eude het ondhetoovich wijf is gebepe 
whe boor Dei man anders Waren uwe kinde 
anreyn/ maer nu sijn fp heplictpe ze 107 ende 4. 
166,EnDE 416. 15. ende .16.3. 

19,®e beſnjdinge en ioniet / ende de voor⸗ 
Burst enis miet / maer de onderhoudinghe der 
geboden Gods, 414 24e 

zi. Zijtghp dienfthaer gevoepen/ heeft niet 
betomniert / maer foo gj doc con hap vworde 

Regiſter. 
gebawek dat lieber. 420. LA 

23 · Ohr zijt Diere ghecocht / en wort gheen 
dienſtknechten der menfchen. 4. 20.32 * 
3..Die deſe werelt gebrupcken / als niet gez 
brurckende/want het weſe deſer werelt gaet 
boor, Zero, LENDE 3. 10.4. ende 4. 187 · 
34. Een Wijf bie ongetrout is,en et moecht 
befozcht het ghene dat ben Hecre aengaet / op 
Dat fp heplich fp / beyde acn ſichame ende aen 
geefte. 2.8.4 · 
35· Dit ſegge ic tot uwen voordeele / niet om 

u int ſtrick te brenghen / maer Daer toc Dat bet 
u/etc. 4.10. 2. 

8/1. Ban het gene dat ven Afgodẽ geofjere 
wort / wetẽ bp bar wp ktniſſe hebbẽ 3. 10. 22 
Hoewel Daer zijn die Godẽ genoemt wor⸗ 

den / het ſy inde Hemel op der aerden 1/13/11e 
6,0 hebbẽ up nochtas maer cenen God, 

bie BED ader ie, upr welcken alte dingẽ zijn / eñ 
Wp in hem: eñ eenen Herve HefumEbattum/ 
Boog Wien alte dinghen zijn/ eñ wy Dao? hem 
1/13/1 0 enfDese2zrósende 201443, CHDE 2015 ove 

9e Maer fiet toe dat deſe une macht / uiet 
eevichfins cenen acnftaoten worde den genen 
Die crauck Sijn, 3/ roer LeENDE 4e 10.22. 
9/Le Ben ic wiet een Apoſtel? ben ic met oade 

hebbe it JeſumChriſtum onfen Heere niet ge⸗ 
fien» zyt ghyniet mijn wers inden Heere3. 
Lel 5 ende 4.1, 14e ende 4417017 ENDE 4417924 

2. Ghw zt de zegel mijns Apoſtelſchaps in 
ben LJ eere. 4l1/6. 
Hebben bop niet De macht/ cen fufter ten 

wijve ober al mede te lepden/gelic ooc be an⸗ 
Der Apoftelen/ende broeders des Heeren / ende 
Cephas? 4212.25 
*12. Daer wp en hebben deſe macht niet gez 
bzupckt: maer op berdzaghent al/op bat wp 
5e —— en geben Den —— 
Theiſti· 3ltslise 

16. Wee mp ift bat ic Het Euangelinm niet 
en vercondige. 423/6. 

19· Want ic bar allen dp zijnde/hebbe mp 
valtee dienſtknecht gemaeckt/ om Daticker te 
meerwinuen foude, 3e: 9e 12. 

zoe Dern oden benick gewogden als cen 
Jode / om dz iede Gode winne faude:s, 10,26 

22 Den crantHe benie gewordenals câc / 
‘pm dat ie de ecancken minnen foude, Ic ben 
allen — om dat ick ymmerẽ ſom⸗ 
mige winnen ſoude. 3.19. 12. 

onſe vaders alle onder De Wolcke gheweeſt 
Zijn / ende alle Bop? de zee gegaen zijn 2.1045 

2Ende zijn allein Moſe gedoopt inde 
wolcke ende inbe zee, 449. 

3. Ende hebber allé De ſelhe geeſtelicke fpija 
ſe gegeten. 4.14 . 23 . eude 418. 25. 

Z. Tnde Gebben alle den ſelven geeſteljcken 
* Dau gedzoncken:tant fp hebben gedroncken 
bande geefkelijcke ſteenrot ſe Diefe volchde / eñ 
de ſteenrotze was Chꝛiſtus.i.ig. 10. eñ 2. .1. 
ENDE 4.14. 26.eñ 4.17.15. eñ 4. — 7224 

. Maer in bele ban haer en heeft God geen 
weibehagen ghehadt / beant fp zyn inde woe⸗ 
“fijne berſlagen. 4444 . 
ete dingen zijn haer alle gheſchiet cot 

erempel/ eñ zijn befchzeben totonfer berma⸗ 
ninge/ op De welcke het eynde der werelt gea 
romen is. 3 243 . 22.ende 2. 10285. 

12. Soo dan / wie hem laet duncken Dat hs 
ſtaet / die ſiet derd eLCeZe204003 24060 

13,39 en heeft geen befoeckinge bebanghen 
Dart menfchelijcke.ze20/460 — 

16. Den dzinckbeser der dantſegginge dien 
wy ſegenen / is Die niet De gemepnfchap des 
bioets Cheiſti? Het brande Dat Wp bzekken/ ie 
vat niet De gemeprifchap des lichaemg Chri⸗ 
fli? 4. 17. 107 ende 4/17/14/enDe/4/17/22/ende 
411713 8sende 4/18/5e WE 
Wy bele zijn een broot / eñ een lichaem / 

Want wy bele zijn alleẽs broote/etL/4/ 17/13 
23 Alies is np geoozloft/ maer alles eh is 

miet ooꝛboozlijc:alle Dingen Zn mp geooglofts 
maer alle dingen ſtichten miet, 3449212 

25. Getban alles dat int vleeſche? hup 
vertocht baort/ ſonder pet te enderbzagen na 
De conftienties “3/1gelle 

28, Maer ift vat u pemant fept:Dit ig den 
Aſgoden geoffert foo en cer dat wict/-om bies 
wille Die u dar te kenne geeft/e Der confcien: 
tie, ont 3336. ende 203490 
29. Maer ich ſegge De tonfcientie niet we 
ſelfs / maer des anderen. 4r10ege 

I Het ſy Dan dat ghu eet / of drnet / of pet - 
boet voet het al terecven Gods. 3/20/44e 

‘bzouwe is Des mans cerlickhepr. 

32Weeſt fo dat gy geenſergerniſſe en Geeft) 
noch Ben Goden noch Ben Buctken/nerty der 
gemepnte Gods. /15. 11. 

rf. Een vegelijc man Die bit afte prophe⸗ 
teert met ghedenckten hoofde / die ontcert zun 
Goofte $ 45190,20à 

· Eẽ pegelijcke broutwe be bit ofse prephe⸗ 
pheteert met ongedeckten hoofde / Die oneerk 
haer hooft. 410,29» 
7e mâ en moet zijn hooft niet decken / WAE 
bis het beelt eñ De eevlitbenrGods/macr de 

wo 1415.4. 
16. Iſt dat pemant ſchynt genenchte te heb⸗ 

ben inr kijben / Wp en debben die ghewoonte 
uiet/necl be genrepnte Gods. al1o/.1. 

20 Wanneer gp dau ba een te famen coẽt / 
fo en eetmẽ Des Heerẽ abontmarluz.4s1 82120 
22. Hebdp geë hupſe om te ete en te drincken / 
of berfmaet qu be gemepnte Bodg: 4e: 0:200 
23 · Ic Hebt ban de eere ontfange/tuene bar 
is waock gegeven hebbe. ·/ 1745.ñ. 4n 50 

24. Eũ als hy gedanct hadde / brac hyt / en 
fepde: Neemt ſeet Dit is mijn lichaem/ Welck 
boozu gebroken Wozt / Boet dit tot mijndee 
gebachteniffe.4/17/1 /cnde/4/17/2ce 
2 Defghelijer nam bp oock den Dzincbekee 

naer den Abontmael/feagende: Deſen drincs 
beker ie het nieuwe Teſtament in mijnen 
Bloede : dact bit foo menichmael als ghy dien 
Beinckestot mijnder gebachtenifje. 4:17/20. 
26,0 menteljmael als gu Bit boot fult es 

ten / eñ Oefen drinckbeker ſiũt Deincken (ult gu 
Den doot des Heeren vercondigen / tot bat hj 
tome,g/16/zo.endes4.17: 15 ende 4:17/370 

28, Een pelnckproebe em ſelven / ende ete 
alſeo Ban Dien bzoode / ende drincke Ban dien 
dzinckbeker / a/ 175. ende 4/6/3o/endelal17/ace 

29. Wie onweerdichlic cet ende deinct / die cet 
eñ drinct hem ſelben het oordeel / niet order 
fchepdende hetlicpaem des Weeren. grstess 
eñ /q/ 16230. ende:ari 3:eñ · 417. 34/47.40 

31e Woert dat wp ong ſeven oordeelden / 
fa en ſouden Wp niet geoordeelt worde. 3/331. 

32· Als bop geoordeelt Worben/mp worden 
banden Heere geleert ont dat Wp niet en ſou⸗ 
De met De Werelt verdoẽt worde 3:4.33/ 38.6 

12/3,Ac gebe u te kenne Dat niemamt door 
Deun gheeft Bode ſprekende / Jeſum en berz 
vloert / eũ n emant en can ſegge Dat Jeſus be 

€ L Heere is:dan door den Hepligen Geert.2,2,20 
To / 1. Broeders ick Wil wel dat gp weet dat - 6,4E nde Daer sijn verſcheyden werckingen / 

maer bet ig de ſelve Gott / duſe alle int alten 
wercke· 23. 2ende 2/ 394 

8 · Want den eenen wort gegeben Iet woort 
Det wijſheyt door de Beeft/ eñ de anderen let 
Woot Ber kẽniſſe doa: de feïbe Geeft. 4. 3/ A1. 

t 0,De andere verſcheyden tenge/de andere 
uPtlegginge der tonghen. 1. 13er ende. 3.280. 

11 Emde alle Dingen werct De eenige en be 
felbe Gheeſt / deplende eenen pegelijcken het 
zijne alfa hy wils Tele 14/4,13ede 

12, Belije het lichaem een is / heeft heel le⸗ 
dente De teder eens lithaems hoewel fp bez 
te Sijn: nochtans zijn maer een lichaem alfoa 
oock Chriſtus.r. 3e160307Se3elbe- 44417. 22e 
13,TOp alle zijn in eenen geeft/ tat een lichaẽ 

gedoopt het (tT Hoven ofteGziecken / ett· a. 144 
7 · ende 4e LS el NDE 4 16. 22. 

25. Oim datter geen tweedracht inden lic⸗ 
hame wefen en ſoude( maer dz De lede gelijcke 
fozge Boo? malcandere Dragen foude.te2oeres 
z8,EnGoù leeft fammige inder gemeente 

gefet teineeefte Apoſtelen / ten andere Prophe⸗ 
ren / ten derden Leeraers / daer nae crachten) 
daer na gaven der gheſontmakinge / helpers / 
ett. 43.8 «enDeede 11, ende. 4. 204 
31ht ghy vierich na De beſte gaben? Ick 

Wijfe u noch een beter wech. 322.9 
13/1eAL bogert Dat ic met ‚tongen der mens 

ſchen eñ Der Engelen (prake/maer geen liefde 
en hadde / fao waer ick als een clinckende me⸗ 
tael of lupdende belle gemagdeite 24 · 

2.· Eñ of ic alte geloove hoͤdde / dat ie berden 
verſetten conde/ende en hadde de liefdeniet (a 
en woare ick niet. 328.8. 

3. Eñ oft ie al mijn goet tot den armenon⸗ 
derhoudinge gabe (eh of ie mijn lichae ober 
gabe omt te Berbzanden / maer gheen lifde en 
hadde / foo en foudet mp eed 33e 
4e liefde is tancmoëdich/(p iS briendeniez 

De liefde en is niet afgonftich / de Liefde en iet 
met Lichtbeerdich/niet opgtjeblafen.3.7e5 ende 
„76e : 
9,ADp bekennen eenſdeels / ende wy proohe⸗ 

geven genfeelge 320. 200 
to Mars. 



10, Maer ola Het volmoeckte (Al gecomen 

Zijn fat deu het ghene dar cenfdeelS gefchiet/ 
vergaen.3. 413 pe 

Wy fien mim eenen ſpiegel Dupfterlijez 

Ken / moer ban Fulten bop fien acnficht af aen⸗ 
cht 3ezsersegnde 4.18e2ce 
13: nu bijen deſe dzie: Beloove/hópe/ 

tú diefve) uiser DE meefte ban deſe is De Lief 
„Dese 15de 

1445. Wât iſt Dan 2 Tek falmet den afgeeft 
Hidden / ef ick (at oock met Berftande bidden. 
Te ſal met den geeft ſagẽ /ic ſal ooc met ber⸗ 
ſtande ſiagen. 242045 ENDE 3. 2032 

16,3Dant fo ap Bancfenginge metden geeft 
ſoo (al de ghene Bie banden echten bolck is/ 

Amen feagen op uwe dandfeagingtje.3 1903 3e 
20. Gide Dat daer twee of dzie Mopheten 

(preken / ende Dat de andere oordeeiden 4 . 8.9 · 
ende 44901 Je N n 
„30, St vat bet eenen anderen Daer fittens 

de/geopenbaert1s/fo foijghe De eerſte 14120 

3 4-3laet uwe Wwijben mie ghemepnte wijz 

en/tant het is haer niee geooglooft te ſpre⸗ 

— moeten onderworpen zijn 4e i06. 
zo, Taet aïtedingten eerlijck / eñ met orden 

gefchieben, 2.8.3eñ 3. 20. 2. eñ 4.3 .·10. ende 

3. 1002 7nde 410. 32 · 

ISer nae is bj gheſien meer ban ban 

Bijf Hondert bzóederen op eenmael / banden 

welcken bete noch leben / eñ (onunige zijn ge⸗ 

ſtorwen · 3243 · 

1o, Tek hebbe meer ghearbeyt dan fp alle: 

ttiet ich/maerdegenade Godts die met mp is 

2.3.12. eude 4. 1060 : 

1E ift bat Chriſtus gepzedict wort / dat 

be upt den dooden opgewerkt is / hoe ſegghen 

an ſommige onder u:datter geen opſtandiu⸗ 

ge Dec dooden is2 12507 NDE 3elee 
13. Iſt datter geen opfandinge der dooden 

en is / ſo eu is Chꝛiſtus /ett. Zal de 

14, IE dat Chziftus niet opgeweckt en ig: 

{9 is onfe pzebikinge pbels Int ſelſde. 
_16,Aft bat de Doode niet opgelwect en viogs 

dt / ſo enig oac haiftug nz opgetwect,z. 13.2. 

17, Ef int Bat Chriſtus niet opgetwechten 
is ſo iS wiwe geloobe pbel/eude gb zijk noch in 
nwe ſonden. — zel . ziende zel6,13e 

9. Iſt dat wu in Dit eben alleenlijch onſe 
Dee ap Cheſtim hebben / ſo zijn wp de elltz 
iehfte ban alte menſchen 3.0s6ende 318.40 

20, AMAacr nu is Cheſtus ban dendooden 

ov geweckt/ als De eerftelinck vanden ontflaz 
penen. 2164130 

a —— diẽ de Boot door een menſche is / ſoo 
“ig oosftbe opftandinghe Der dooden Dooz een 
menſche · zeleóe 
z2.@elijg fp alle door Adam ſterben alſoo 

ſullen wp alte door Chriſtum levendich Woz: 
Den. ra 446.17. 

23 · Maer ten pegels in zijner oden / Chi⸗ 
ſtus de eerſtelinck / daer na/etc. 3.253. 

4. Ende daer na het eynde als hp het Los 
nintrÿcke Gode den Dader (al oberghegeben 
gebben als In alte heerfchapvre / eñ alle obe⸗ 
kichept/ eñ macht / te niete fat gemaect hebben 
.36ende zel 403 ENDE 2e1deSe if 

z 5e Want Hp moet heeefchapvie hebbẽ / tot 
vat hp alle zijn brander ouder zijn voeten ge⸗ 

lept geeft 2. 16. ĩ76. 
28. En als hem alſo ſal onderworpen Wez 

fen / dan fat oock De ſone ſelve / die het hẽ al ante 
_ Beraozpen heeft hem onderwozpen worden / 
opdat Godefpin allein 1,3,26,0N 23th 

244.3 ende zr aje ENDE Ze 20.4 zeeft 312.. 

360 dwaes / Dat ger Zacyit Dat en wordt 
niet lebendich / ten (mp dãt het ſterbe 3ezsige - 

39. Ate bleefchj eu ie met eenderlepy vieeſch / 
mãer ef ander ig het bleefch Ber menfche/éen 
ander ver beeften/ een ander Den biſſchen/ een” 
ander Ber bogelen. 345 48. 

Een anderheerlijchept heeft de Sonne) 
efi cen ander teerlijchhept heeft de Mane / eñ 
eerd ander heerlijchept hebben de Sterẽ want 
Bece Stétre is ban D'ander verſcheyden in: 
beerlijchept. 42234 
„45e Be eerfte menſche Adam / is ghe wor⸗ 
Ben tor een lebend ghe ſiele ende De lactfte A⸗ 
een tot een levendichmakende geeft. 1.15. 4. 
En 422 

Set geeſtelicke er; is niet eerſt / maer Det 
natueriucũe daer va het geeſtelijcke · 4. 1. 30 
Seeerſte meſche Bander erde) aertſch 

de tweede menſch is de Heere banden He⸗ 
biel.ꝛ ende 201 ze 2.eñ ⁊. i3. 4. eũ 4 17250 

soe Bleefch eñ bloet en conus bet cs « 

Regifter. 
tijcke Gods niet befirten/er be berderbinghe 
en befide De auiberder fjelijchepdt niet,4e 16. 17+ 

st, iet ic ſegge U een berbozgenthept:top 
en ſullen niet alte flapen/ maer wp (uilen alle 
berandert Worden. 2.416.17. ende 3.25. Be 

52. Fu een punet DES tijts/ineenen oogen⸗ 
blick ter laetſter baſupnen (want fp ſullebla⸗ 
ſen)ende De dooden ſullen opgewerkt Worden 
DEN eñ Wp ſullen verandert woz: 
en. 2416. 17. 
53e Wont bit verderffelycke moet onver⸗ 

berffelijchept ae dacnten Die ſterfſelycke moet 
Bufterffelijchent acn Doen. 3.2457 
4. Als Dit verderfſelhcke ſal orberder ffez 

licheyt aengedaen hebbẽ / etc. danſalhet woort 
geſchieden dat ſal geſchreven ſtaet / de doot is 
berſionden tot obervomnninghe / 3.225.13. 

16. 2. Op elcken eerſten dach Dee Wecke echt 
pegelichan iuby hem ſelven legge wechals bez 
nen ſchat bergaderende na dat hp ett· n8.33 

7: Bant iecn Witu tu int doorgat miet fien 
maer ik hope eenen tijt fant bp ute blyven / iſt 
dat het de Heere toelaet, —W — 

2. Coꝛinthen. Cap.r; 
0 Enade eñ vꝛede fp w bars God ouſen 

Bader En ben Heere Jeſu Chriſto. 
14131 5e 

De Wader der barmhertichept / cr Bodt 
aller bertroaft inde, 3. 2037 e 

6. Eñ iſt bat kip verdruct worden /dat ghe⸗ 
ſchiet voor uwe bertrooftù ge eñ ſalithept / de 
welcke ghewzracht waagt dooz verdraechſaem⸗ 
bepr Ber ſelbet berdruckiughen / die wp ooe ljz 
demiſt vat wy getrooſt worden Dat gheſchiet 
bop? uwe bercrooftinge ende falichjept. 35 «4e 

id · Want onfe roem is Dic / namelyt het ge⸗ 
tupgheuiffe onſer touſtientie dat wy meen⸗ 
voudithept / ende Godlijcke opzechtichept miet 
met vlceſchelycke wſhepdt / etce g 2. ende 
3417214 

i9. De lore Gods Jeſus Chuſtus die ou⸗ 
der u Dooz ons Bepzedictis / Door mpen Sil⸗ 
banuw/ende Tiniotheum en ig wiet gheweeſt 
jae ofte neen / etc. 4575 Oe 

zo% Wite beloften Gods zijn in hemja / ende 
züijn / in hem Amen etcrz:g. zede 3e /32i0 Fe 
20.7. ende 4/14/ 20e : 
_22,Bie ong oot verſegelt heeft / en onfeber= 

té Den pant Des Geeſts Gods gegeken heeft · 
1.7.4. ENDE Ze 103 ENDE 3.2.36. ende 3. 2420 

23 · Maer ic genroevᷣ God tot ghetuꝝge op 
mijn ſiele / dat ick om u te ſparen / nocl) te Cos 
rinthen niet gecomen en ben 2.83.24. U227e 

24, Jiet dat op heerſchappie boeten ober 
uwen geloobe/etcs 48,90 

2.6. Het is den ſulcken genoech / bat hp van 
belen geſtraft is. ú 3/4erze 

7: So darin ter tontrariẽ hem meer moet 
vergeben / ende betrrooften; op dat ſulck in o⸗ 
berbloedigherdzoêfbepdt eemchſuus niet en 
Bergae.4, 1.29: LDEG: 1208. F 
Daerom bidde ick u dat gu be liefde aen 

hem beveſticht· ne delzide 
16. De ve fee reucke Des doots ter Doot / cũ 

pi genẽ / een reucke des levens / teit leit. 550 « 
3.3 . Dewijle het openbaer geworoẽ as/ dat 

ghy Den brief CThrſtizyt / doo? ong bedient / 
gefchzeber miek wet inct / maer mer deu Geet . 
des levendigen Gods miet in freenen@afelen: 
maer in wleefchelijcke Tafelen Des herten . 
zel e5 7e 3 : 

so’ Niet dat top ban ous ſelben vequaem 
ju per te dencken / als uptons felben, maer 

Defe benuaenthepe is uyt Bod,2easz · eũ zeze. 
ꝛende2 · 3.230. e 

6. Die ong ooc bequame dienaers des nies 
wen Teſtaments gemaect heeft/ met Dee lets _ 
rer / maer des Gheefts: Wart Be letter doodt / 
maer de Geeſt maect lebendich· ¶ 9. 3⸗eñ 2. 7. 

ꝛreude 3. 1. ende .1.6. ende 44 
7 Iſt dat de bedieninge des doots met lets - 

teren uw ſteenen gedrutt / eeclijc geweeſt is / ſo 
datde kinderen Iſt aels Aoſis aenfichtnies „ 
en conden genſiennn. op „23270. 

8, Hoe en fal miet meer De bebieninghe Beg 
Giers eerlijck weſen? eh30/30 
oant ift dat de bedieninghe BET berdpe 

wenffe ceriijc was /Heel meer ig De bedierins , 
ghe ber rechtueccdicheyt oberbloedicij ij eers 
ihtkherttt. zertfpsende 413:3e 

ad, Maer ſumẽ zijn berbartgelogde: Want 
tat op den hupdigen dach blijft Dat felbeder > 
ſel in Gestefenden ouden Ceſtaments ſonder 

ontdecken / het weltke voor Chriſtum worde 
te niete gemaeckt, zel Oe23e 
15Maer tot ob defen hupdighen dach als 

Moſes gheleſen wort / leÿyt Dat decſel on haet 
herte Put ſelſde· EE 7 

17.De heere is de Geeft: en maer De Geeft 
des Hceren is / daer is bsp bjepr. zezede 
En wp alle met onbebeckten acnfichte/ 

de cerlycheyt des Heeren als ween ſpiegel aen 
ſchouwende worden in hetſewwe beelt veran⸗ 
dert ban eerlichent / toteerlichept / als pan des 

Gheeſt 1.15.4.ende ĩ. ĩ5.5. eñ 3. 2. 20 
ENDE 302504 À 

4:4/ Aude welcke ve Gode deſes Wereits de 
De ſinine verblunt heeft / nameljt / der ongeloo⸗ 
bigẽ / oin Dat fp met (te en ſeuden het licht des 
Euangeliums der heerlycheyt Ghats 1:14e 
13ende Tei Be-,ENDe 27441 ENDE 24941. 
= 6/ God Die gefent heeſt / dat het ticht Ut De 
bupfterniffe oude lichtẽ / die heeft in onfe herz 
ten/gelichtet/etc/2/9/1s cit 3/2/ 124318 54/3e3e 

7» JTAaer wo hebben Defen (fhat in gerden 
baten opdat De uptnemende macht / Godt, 
fwrendeniet uat ong, af 1/5 /enDE4# zele 

b. Als wp aͤlleſins worden bedzuckt en diet 
benout/wanckelmoedicl maer met mifmoes 
Bicljszedsorende 3/15 /2 
„9, Berbolcht; maer niet verlaten, te neden 
geworpen / maer mer berdozpern. 8 
SDe doodinge onſes Heeren Jeſu Thriſti 

alte in onſen lichame oimedzaghende / oꝑ 
dat ooc Het lezen onſes eexeu Zeſu in ouſen 
tichame ſoude geopenbaect worden. z: 5/ oreũ 
3i5:8eñ 3:1827ende 3328/3;eude 3322: 

13e Eñ dewijle wp eenen ſelben Geeft des 
geloofs hebben gelijẽ geſchreben is. Ick heb⸗ 
de gelooft / ende daerom hebbe iek geſproken. 
wip geloobẽ ooe/ eñ daerom ſprekẽ wp / 3225 

Sets Op weten Dat / in dien dit onfe aert⸗ 
fche hups deſes tabernakelg gebzoken wordt / 
ſo hebben wp een timmeringhe van Gode / te 
weten ceneewich huge in Be Hernel/ Dat ſou⸗ 
Ber handen gemaeckt is. 32560 
2Want hierom ſuchten vopx / ende begeeren 

miet onſe woonſtede / die ban den Wemel iS/0s 
bercleet te orders. · vit 3227 4 

4e. Wo eu willen miet outcleet maer over⸗ 
geẽtleet dagden / op Bat ber ſterffelijr van Dek 
ſebin verſlonde wecde. iri zeundez . 9.5. 

5 Die bus odoc beu paut des Geeſts ghege· 
aen heeft · 2233ende 3/2/36a 

6 Sõ en hebben wp dau altijt goeden moet 
en wetẽ Dat wp cepfheden in Ditlichaem zijn? 
tete Dat wp ugrwoonen pan den Heere 1sise 
2/ en 3/2/ 145 EM ZEGIGECN 32521. ende 332535. 
Waut wp wandelendooꝛ geloove / maer 

niet ddoz aenfchouwen. „3d. 
„8e Mãer tap hebben goeder moet/enbebebe 

ben licher re Ber gupfen upeden Hehame! en te 
gaeit woonen, bp den Deere. Eels /ze 

to, Wp mgetert al berfchijnen boorde richt⸗ 
ſtoel Chiſto / op dz ec pegelic beate in zijn tic 
baem/naedat hu gedaen heeft / het fp goet ofte 
quacter:13ridjenn i/t /2eeit 33. zen 2/15 /7/ 
„47/08 dan pemandt iu Cheriſto die is ces 
nen nieuwe creatuere:het OUDE is voorby ghe⸗ 
gaeiut / ſiet het teal nieu getooꝛden. 332: 

8.En alle dincis we Bode / dieous met hẽ 
ſelve verſoẽt Geeft door Jeſum Chriſtum / era 
heeft ons De bedienughe Ver vécfoeliinge ghe⸗ 
——— 3/2/3 ENDE Ja, (ENDE 31. 
3eEUDC Ben Sarsrt ig, * 
io · God was diChriſto De Werelt hè ſelbẽ 
verſoenende eu haren ſonden miet taereke⸗ 
nende / en heeſft Get Woozt der Berfoeninghe in 
ons afjeftelt 2: 12/47 eit 2119/2200 3334/ 
zei 4r1n raalenDe 4/41ende 451 t2 20 
„22/00 sijn Wp và bootſchappers upt hei 
ſtiname àlg of Bont doareng bermaende 3e 
Ger7tendegriseri DEELS \ 

zr: Won hem Bie gheen (onde ghekent ru 
beeft / heeft hy voer dũs bne genteeckt / op 
Dat wt i bem ſoude rechtvce — 
wo den: s:y een ꝛi so eua· Tota kk 355.25 
ende 3101 ENDE Fer isa. ende 233 
* 8 „Dog eere ende oneeresboogLafteringte 
ende prus · ele 33Bat 
ib: Br zijt den Temrei Bed levendighen 
Gods 1/1 321 szeuder3 /33336/ende 431 
Dewhe Dan Wp deſe betoften hebbe / liez 
e / laet ong dig (élbeu repnighen ban alle Bes 

ſmetiunghe des ichaems bes geeft! ef hepa 
lichmakinge bolbzenabert inde bzeefé Gods. 
KAL ere a. 5. ta a A23 338 en 3e16 
2 ende 3 

idd Ey reen 



1e;Bedrefheptdiena Bode is / die breugt 
baozrbevou ter ſalicheyt / die onberouwes zche. 
8 / mact De droefhept Dev werelt wertkt die 
doot 337 . eude 3.42 

rr, Deſe felbe uwe Dzoeftjept vie na Dorr 
Ws / wat neet stichept ſo in u gewacht heeft 
jae wat onſchudiuge/ jae veronteerdinghe 
ete, alleſins Hebtop u felben beweſen Bat ghy 
aepn zijt in Die Daer. „zelve 

Verte Soo voleynt nu-ooc het Deenzop dat 
gelijck De gaetwillichendt bereydt was om te 
Willen-alfoo oock het volbrenghen ſy van het 
gene dat ghy hebt. ; 25.8 

16. Efi Bode fp lof / vic deſer neerſticheydt 
voor Tit oint herte gegeben heeft. Aut ſelfde. 

174 ghamelijedat 5 mijn ᷣmamnge aenge 
nomen heeft) Da bp ſeer nerſtich zijnde /ban 
(elfs gewillichtot u gecomen is. Ine (elfde, 
6Wie fpaerlijck faept / die fal oock ſpa⸗ 

richlye maepeu/e Wie mildelijt ſaeyt / die ſal 
oock mildelhck maeyven. 3486. 

7,Gen pegelijck geve /gelije hp in zn herte 
boorueent miet‘met{waermoedichept oft upt 
bebwanget want Gode heeft Den blijmoedis 
gen geber lief. : 401634 
2Want Be bedieninge deter ofſerhande en 
boldoet niet alteentijc het gebzec Der hepligen 
Maer maeckte oac obervloedich dat God daog 
heien gedanckt Woet. 1 37e 

10,4. De wapent onſes crijchs en zijn niet 
Bleefctjelijc: maer matich Doo? Godt | om de 
ſteretenueder te worpen.4. 1. 5.. 15 dell 010 

6, Eñ hebben bereyde Waake tegen alle on⸗ 
ehooꝛſaemheyt Nals uwe geljoogfaembepdt 

fibernuit wefen. 46.3. 
8. Want of ic ooc wat meer roemdevan on 

fe macht / die ons de Deere ghegeven Heeft tec 
ſtichtiuge / ende niet tot uwer verdervinge / ſoo 
en ſal ick niet beſchagemt worden ar 

Ter 4, Eñ het is geen wonder / Want Sa: 
tan ſelbe / Bevaundert hen in een Enghel des 
Licht 1 49e 8ende 4. 12120 A À 

12e Ick Weet eener man in Chzifto over 
beertienf fatven/(oft in DE lichame Bat en weet 
‘ie mietjof-bupte-venkeljame Dat entweet ic niet 
Goot weer het / defe wert tot Den derden Dez 
Mel opgecomen. : 9e: „ENDE Ter404. ENDE 403030 

4 DP ig opgenomen gheweeſt in hef Parta- 
gie Lei hehdort onuptfpzekélijcke woorden / 
Die een menſt he net ſpreken en macht· 14,4, 

7,Eude op dat ick door de Uptnentde open 
Baringe mp ns bovẽ mate en — 
fo is my gegeben een pzickel in het bleeſch / de 
“Engel Satair/ dat hj mp met bupſten flaen 
foude/ omt Dat ick my niet hooge verhefſen en 
oude vigerende 203, 1ende 7434. 

. Hierom heb ic Den Heere Diiemdel-gehe 
dẽe / op Dat hy oude bart nm toijtken 113,20, 

9 Ende hy fepde nijn gerade ie u'genoecl 
ſaem ete op dar De macht Eijk fp woos 
Meir 5r ó entefs.3. zoende 3430rde 
2iDatmpinijn Bod wiet wedtrom en ver⸗ 

edere bp u alsiek roeme eñ fal moeten rou⸗ 
we hebben dber hele De te voren ghefandicht 
hebben eñ geer berou gehadt en hebben ete. z 
38. ENDE 4014270 J— 

134. Mant hoetmel hy uptſwachepdt heeft 
red! geWweeft/fo leeft hy gochtans upt 
De matht Gods:wat wp ZONEN ſwat in hen 
maer ſullen met hem leben Doo? Be tracht 
Gods aen u.ꝛrʒ Aende .14.6. eñ 20164130 
. Onderſoect u ſelben of Bu in hetgeiaos » 
ve zijtsbe proeft u ſelben: bekent ghyu felden 
hiet Dat Jeſus Chꝛ ſtus in u is etẽ. 3, 2294 

i. Nãe De macht Die fy De | erenbeghe 
ven heeft tr ſtichtinghe / ende niet tot berder⸗ 
‚inge, a. 85. 5 

13,Be gemane des heeren Jeſu Chꝛiſti / eñ 
* Detiefde Gods/ ef de gemennſchap des hey⸗ 
„Argon geefts fp met u allen/2mehe °°: zere, 

ui 

Tot de Galaten Cay. 
"K -uott boat menfchen /_mder dooz Je⸗ 

ſum Thaſtiuu erde Goo Den rd —55 — 
upt den doodenr berweckt heeft, — * 4434130 

4* — — die met frl sn) Ben 
Ghewmeynten ur Galatia, le ari” 

3, Genade ſy MTiedeu/ ende vzede ban Gode 
ï — Ë 0 itzer3 
: Vordert / pon haertel 
p Beeldeeude — oeoOER 
« koepent heere LDber gebzacht woef tot cen ans 
Der Euangelihm ebr or 

ver &e SMaepakwaert oocdat bop/bf et tE 

„Fy AWus een Apoſtel / niet U enſchẽ —* seen bofte iet Haut fftenfch 

elelde’ 

ck * 
es 

Kegifter ” 
ot dew Hemel ·/ anders predickten / dan bat 
vugepreditt hebben /die ſp vᷣbio ect ⸗. 9 · 12. 

16. de-apenbaven zijn ſone in zp OM dz Ick 
hem Cuangeliferen faude tuſſchen de Hepde⸗ 
nen / etc.· 3.2247 
i Na dzeie jaren quam ick te Zecufalem, 

am Petrum te befien / ett 4.6.7 . eude 9.6. 14 
zele JAA veertienjaren benick wederom te 

Flevufalem gecomen met Barnaba 405014, 
3 · Maer Citus die met mp was / boekel 

bp een Bzieck was/en wert nochtaus niet bez 
Dwongen tem telaten befinijden 4. 19. 12. 
6. Bedr en acht het aenſien der menſchen 

niet 3.23. 100 

7e dp was bevolen het Euangelnum tot 
ve Hepvenen/gelije Petro de Goden 46.7. 

8 Want Die 1 Perio crachtith aas tor bet 
Apoſtelſchap der befnijdinge/was/oack croch 
tich tot de Heydenen 41.5. ENDE 445470 
9E n als Jacobus /eſ Cephas / ende Joaty 

nes die geacht waren Columnen te zjn, heb⸗ 
ben bekende be genade Die mp ghegeben Was 
EEC. 3 4ebel ze 

14. Maer als ick fact dat fn de boevernict 
recht en D2ogen ma De Waerhept des Euanglij 
ſeyde ick tot Petrum iu aller tegenwoordichz 
Iſt bat abhp/etce 4123 

16. MDeiende Dat De meuſche niet gerecht⸗ 
veerdicht en wordt upt De werckender Det / 
maer dõoz het gelooe Jeſu Cheiſtiete· 3.17. 

19. Wait door De Wet benick Der Wet afs 
geſtorven / om dat ic Bode leben foude/ende is 
ben met: Chrifto gecvupfte 241647, 

20, Ende ic lebe/ niet ick nu/maer Chriſtus 
leeft inmmpyetce ' 4119/35 

8. gp uptfinnige Balaten/wie heeft u 
betoovert / dat gp De Waechept niet en fout 
geïjoozfaem zijn …/ Dien Jeſus Thriſtus noor 
De oogen Heeft voorgeſchidert ge weeft / eude 
onder u ge Lupe ve: raare 4/18/v1 

zeljebt ghy dẽ Geeſt ontfangẽ upr De were 
ken des Wets / oft upt DE geloobe Dat ghy gez 
hooꝛt hebt / 3/2/33/ende 4/ 105. 

6.Belijc Abraham Bode gelooft heeft/ende 
het epe tot recljtbeerdichenr gerekêr,3/17/3 

8 Ende de Schzift Loorfiende dar Godtbe 
epdenen vechtbeerdicht,upt DE geioobe Heeft 
ste hozen ibra am Beecondichtyfeagende: Fru 
fullen alle de Hexdenen gefegetao2den. 341143 - 

10e Alte Dies upt. Be wercken des Wets zijn/ 
Bie zijn onder Den bloeck: want daer is ghe⸗ 
fcizeen: Berbloect ig een Pegelijck/etc/2/7/5/ 
END Ze5 45 0247017) 2/1 Óe2/euDe3 |L): 9, 

12+: Be Wet-en is upt den gheloobe niet/ 
«maer demenfclejdie die Doet /fal daer in Tebben 
zer lergaende zere 19e Ì 

13, Chriſtus heeft ons verloſt bande berz 
Bloeckinge dec wet, eñ is hooroug De Ábloecs 
kingê geworden / Waut daer is gheſchreben: 
Pevblaectjetc.2/7erstefi ꝛ. 8eude 7/16/2e 
ender / c6/6/eude 2/ 16/10/ ende 2/1 7/4; ende-ze 
4/27lende Ei v/m ende 3/19/3/ende4/13.21e 

16, Be beloften zijn tot Abraham gefent en 
ſynen zade Nen fept niet: mêrdenzaden/alg - e 

„Dicht worden / Chaiſtus is undelgheworden. üm velen maer alg in eenen: Endeuwen zade / 
welcke Cheiſtus ie, ze6/ejeft2n33/4/14/2 1e 

17. Ende dit ſegge ick: he verbont dat ick 
voren van Gode op Chriſtum beveſticht is, 
wort door de Det die nae bier hondert ende 
Bertich jaren quam niet crachteloog gemaect / 
om debeloefte teniet te doene / 3414200 

18, Iſt Dat ve ecffeniffeupt de Wet comt 
fa en en comt fp niet upt beloften/ / Maer God 
& (bzalyaem dooz Die belofte gefchoncken „. 

3/r 1017 . Ws iuik 2 
«19: Waer toe is dan de wet/Sp ig om ber … 
overtredinghen wille daer toe ghefet /tat dat, 
Iet ſaet quarne Dien het belooft mas / ende fp is , 
Bao, Be Et 
des Middelaers. 

vat 
Bert Ô 
vachtetijek ve rerhtveerdithendt dao? de Wet 
3/1 1érgvendez/al6e vn. 1177 A 
shae De Schgift heeft het al onder de, 

ſonde m 
Toobe Jeſu Ehrifti ſoude den gheioopighen 
gegeven worden 1d 1d Di din 1E. 3l4/6 
24,50 Vár De Detis ouſe leyder tot Chri⸗· 
ſtus eneen om dat wy uut de geliaone ſoudẽ 
gerechtbeerdie 

2 Want ſo veie vã uit Eheiftum gedoopt. 
zijn die hebben Theſtum aengedaen · . rcceñ 
31/13 fende 4/14)7/4/19 /644d1Gera/k/19/Be · 

Ik jen Waer daer een Wet gege⸗ 

geler geoingect/ Dap? De hant: {ten lief bebbsen/gelijck u (elven, 
i/ngapeenDe 2454642475 2e, ; 

zis dan de Wet teghen de belofte Bog ‚Hen Geeft tegen hek vleeſch/ete 27, 
nak Be wercken des bleeſch zijn 0 

é éonBe ſebendich maken / ſo warẽ was de Welcke zijn. aberfuel! hoerer 

floten / om Dar De belofte upt Den gee· ) 
‚maen / „anders Dan in 

Bhecrunecht is / ende 

t oogbêal7/2/2/7/0nd af walse vofnijdinge nac 

28 Bac en is Tobe voc Geier / Daer eu 'É 
woch Dienfibaer noch bape / Daer.en is hoed 
Man noet brꝛouwe / want gp zijt altcen cen Ut 
Chiſto Zefu. Zeller beÊNDEe4- 1041 + 
4 Le Ende ick ſegge / fa lange De erſgenaem 

een k nr is/foo en 18 tuffchen hem ende enen 
dienſtknecht geë onber{cpept/oewel hy Wies 
re is ban allen/1/11j2lende 2/1 1/s.ENDE 2/14 
13!ende 4/10/14, A 

2e Maer hp ig ouder menbaerg eñ before 
ger / tot De tijk Die Den Pader geſet Heeft 4e: 0. 
14e 

3 Alſo nack/als wp kinteren waren / Dee 
Waren wp Dieriftbaer gemacrkt onder De uptz 
wendege mfettinge Der Werelt. 4.10,14e 
… 4, Saer alsde bolljept bes tijtg cecomcn 
is / heeft Bod zijne Sone uprgefonden geborẽ 
Hau Der brouwe / gelo den onder de Det ze 
16.5/eñ 2470 LS «fl Zei Lel E/EM 2/12/7/0f 2/13 
vende 2,/13/3/eude 2/17/5/ende 4/10415, 
s,Om vat hu de ghene Die onder De Met 

Wwaren/berloffen ſoude om Dat wu de genne⸗ 
minghe tot kinderen out fanghen (uden z/7e 
— RSE Kal zit been 
6. Eñ waat gp Bode kinderen zyt / heeſt 

Gob den Geeft zijns Soons untgeſonden in 
uwe herten die roept: Abba OBader. / 14/4 
ende 3/0/3. eude 3/1endez / i3/5. eñ 322337 

8. Maẽer Doe gn Bon niet cn kendet diev⸗ 
Det ghp Den gene die Ban natuere gheen Goa 
Den €11 Waren, Le4sZeEDE 1/12 43e 

9, Ende nu als ap Bode keut / ja meer ban 
Gode gekent zijt/ hoe Wer ap u wederom tot 
raucke eñ gebzechelijcke infettiugen , eit wite 
edie Wederom Ban hozen aen DIENEN. 41 +: 7e 
HDE 4r 1010/ende 4j 16/74 
10, Gp andertjout daghen / ende maenden / 

„ende tijden/ende jaren, ij 218/33e 
2 tet Ck vreeſe booz u / Dat ie fal te vergeet 

aen ulieden geacbept hebben. 28/33 
va, Want daer is geſehreben / dat Abraham̃ 

twee ſonẽ hadde / eenen ban der Dienftmaecht 
„ende eene ban Der ade/z /7/17eCHDE 4.23. 

24 · Het weltke by gelijckeriffe, geſproken 
wort / om wat anders, te bedupden want Dit 
Sijn det wee teſt amenten een van Den herch 

dat ter Dieuftbaerbept genereert / het 
elche is Agar. zr 211,90 
zj Want Agar is De berch Sina in Axabia/eñ 

coemt aber een met dat Jecuſalem dat nu 18, 
ende is dienſtbaer met hare Kinderen. 3/2/5. 

26. Maer het Jeruſaicm da” opwaerts s / 
dz is bep/Dewercke ip onſer allee maed/4/ 1/1, 

28. Wy Dan broeders / zjn kinderen Iſaarx 
wader beloftes 4:61 2e 

> 30Brijft wat De dienſtmaecht ent haren fa= 
mey want de ſone des dieuſtmacchts / en far 
met Den ſone Der, pheyt niet erpen 

nlaeDo ftaet dat it De benhent) DALE mede 
ons Cheiſtus bep gemaeckt heeft: eñ en \nozt 

‚ niet wederom met Den jocke der dienſtbaer⸗ 
hepr beangen/3/19/2.EDE 3/19/14. ende 4e 
10/8 ,ende 4/10/9+EHDE-4/ 20, le d 
. Ghn die Boog Del Wet wilt.aterechtheers 

gn zijt vander genade gevallen. … 6/r0/14. 
3e Dn verwachten in den Geeft upt deu Hes 

loove / de hope Ter vechthcerdicheht, 3/-/33e 
6. Moch beſnjdeniſſe noch bas undt en 

heeft eenige macht in Chriſto Defa maer het 
gheloove Bat dooe de liefde crachtich is · z/ 14. 
20, 

—X* Wan an zijt ter bapbept gerept broe⸗ 
ders / alleenlijck oat gp De vrrhept niet elt ge⸗ 
baupcht tot een aozfaecke Den Bleefstje : ntace 
Dient malcanderen dosr de liefße. · 

ras Be gheheele wet ker rlr de oibe 
——— pp (ult wisent nae⸗ 

ij 2 
„ret vleeſch begeert tegen Den gi 

aneerlichept 2/1 /,3/endDe 3 /aa/.1/ 
6 6/10. boi — 
gen aeneen enlete. /7,/bak 
330 y Rek —— 

in hetcrune sneren 
efu Ehzifri/ Daar het welcke DE Werelt mp 

Werelt. 2/16:7e 
en gelt noth bes 

* me del Berge 
17% t eu makke Fijt Tugen: 

te ant ic naaghede teeckenen onſes Heeren 
Deſu in wijnen Micpame.3/18e78nde 8 — 

AMant in G bie 



Tot ben Epheſien. Cap.i. 
zag Ende eñ bede fp-u beden ban Godt 

onſen Daverjende de Heere JeſuChei⸗ 
55 flo. Me 1513e23e 
3Die dus geſegent Geeft met allerlen gee: 
ffeliken ſeghen nde Hemciſche goeden in 
Chʒiſto. 322. 
Gelijck hr ons in hem upthercozen beefe/ 
Lr Des wereltS ront ghelept was / om dat 
stan ouden Wefen benlichsete. 3.8 eñ:z8: 3e 
EA 2Irzas CM 2/SCig seh 321 ody eEfD 3e h7/1jelt 
„A/S HENDE Z/22/1,3:23 12/4/24/3/3l 245. 
5Die ous ban te bazen Heeft geſchickt rot 
„He demneminghe Dée Kinderen / door Jeſuc - 3 ) d [ 

zig ES i aiage Der genden Bods Die mp geuchen Ie „Ehaitkum in Dem ſeiven / ett / / 1205 Ende 3/1 
ENDE 3/1" 32e ib 

. Cot pꝛijſe Zijnder eerlijker genade, inde 
Spciche Lp ons aengenaem. gemaeckt heef tur 
sen beinieden. 17e 2e ENDE 302432 ENDE 3/5 104 
7.· Inden welcken wp De bectoffinge hebbẽ 
door zyn bloet/ert. — 3:4/32e 
Sc Ons te kennen gebende De berboegent= 
Bepdt sijne wil en / na zijne goet wiltict cpt die 
ye boozaenomen beeft in- hem felbe.3.14,2e 
ENDE 4. 6306⸗ 
Sto. Bar fp inde uptdeeFingbe der bolheydt 
des tijdts / ſoude weder in cen berfamelen in 
\ ifto/ a! Wat inde Kpemelen /- CECeze 12.5. 
ende 3e20,21e he 

12, Gn den welcken ghy oot hoopt) na Dien 
EN ver waerheyt gehoort hebt na⸗ 

Ie het Euangenum wier ſalichent / etc. 1. 
s /ende /2/eñnde is3.ende 33.4. ende 3. 
236. ende 3ezae MENDE 4.3. 
4.De woelcke is het pant onſer erben / Dat 
wy in berloſſnnghe gantfchelijck gebr t woz: 
“Den CEC. ‚ 3.2.5. 
2at den God onſes hecren Ieſũ Chri⸗ 
ſti/ de Dader der hrerlcheyt u gebe ben Geert 
Dee wijfbepticte. 
18, Bat gijp meucht fien /hoedanich) De ho⸗ 
“pe fp Daer hp ons toe geroepen leeft / eũ hoc: 
danich Der rycdom Dee heerlicheyt zijner erve 
vinde Hepligen fp.3:2:1 oznde 3:3215 

20 Die hp ghewrocht heeſt in Chriſto ale ú 
Bp Gem bande dooden opaetmeckt heeft / ende 
=te zijner rechterhant acfet heeft / etr. zzrzise 

z1,Boben afte Oberheyt /eñ macht / eñ gez 
stelten heerſchappie / eñ allen naem Die ghe⸗ 
noemt Woar / niet alleenlijck in deſer werelt / 
„maer oock inde toecomenne, 11u45 sende zer se 
‘grende 23161: S: 

22, Ende heeft hem ober alle Dinck tat een 
hooft aegeben Der gemepute 28 5:5zent4:020e 
23De melckeis zijn lnf ende de berbullin⸗ 
ge des geenen Dic atle dinck in alten berbult.ze 
ESA ENDE ZE C23 ENDE 4: 1210. ende q/ 17100 

zj AS gp boot waert door Ve mifdaden 
ende ſoude. REE 322410, 

2. Doer ab boogtijben in wandeldt / nae 
“Ben loop Defer Werelt / naden Oberften dee 
macht des luchts ende des Bheefis / vie nu 
„werct inde kinderen der ongehoorſaemheyt: . 
4 133ende 131 4e 132eude 2401 „ENDE 3:4: lee 
3Onder de welcke wy oot alte hooztijbtn 
ghewandelt hebben inde begheerten onfes 
vleeſehs / doende de witte Des bieeſchs / eñ der 
gedachtẽ / cte: ·tica:ende ze rende 4 6: 7. 

4. Maer Gon bie rijck is in batmhertiche⸗ 
Den / heeft ons Doo, zyne grooteliefde / daer 
tmede Ip ond lief gehadt beeft. 3212254 
Sst doe wa door Waren door De miſda⸗ 
den / mede lebendich germaeckt met Christo >, 
breve — — er crenin Cha ed 

ede geſet Inde Hemelenin Chrifto Jeſu. 
—— alde an 

·Ghy zijt upt genade ſalich geworden Ha 
het gcloobe/ efi Dar niet upt u / Het is Babe 
gabe:ʒ :i gʒaꝛ/ ʒ: qaꝛtc  Oeddiet upt werc⸗ 
Ken/op dat niemandt en roenie3/13. 
_ 1oe3Bant kop zyn waeckſel zjn / ghefthapen 
in Chriſto Jeſu tat goede wercken: / Die ons 
„Godt te bozen bereydt heeft/ om bat Wp daer 
in Wandelen fouden:z:3:6,ende 3:3. 2ende 3. 
eten eben St * Ben 
11 enckt dat afp baoztifden enen 
inden bleeſche / De hoorhupt gengemt waert / 
vonde Die ghenaemt zjn beſnndinge in 
den che/Die met handen geſchiet: 4 14.12 
«nde sed 16 k D 

Dat hp / fegae ich)te dier tijt bur 
Cheiſtum Waert/herdbzemt ban bet burghers 
fchap Pfraelg / eter :4e5.ende 12-112 endez 
Beleef :aa·io⸗ badge 12044 16, qende 44164240 

„Det onfes Weeren Jeſu Cheiſti. 

22eale « 

des geloofgsctt. 

Regifter 
zp ig onfe beede Die upe bepde ecn ghe⸗ 

“mdect heeft/ Bikez.r.17 EN Zei rerfi 3ezer 2de 
ENDE 23cude Zere gelde 4. 6,13. 

i6 Eñ om dat hp Die beyde foude in cẽ Vies 
„Huf Bebe vſdeue Deer Det cruvce / ctc. . 17.2 

9, Dot Pp dan inct meer gaſten aide 
„bzemdeinwoonderssmmpet. mede borgers det Bepligen/cude Lupfgenooten Bons. 325,10 

„ 2cGctimmertop, bet fondament der Apo⸗ 
fteten eũ JDzopleren/êbee leze: endezezere Cû 

„gezegende 446. 5.ChÜE 4e Log. 
„21, Waer odbe gheheele timmeringe ghe⸗ 

vboecht wordt / tot eci Boonſtede Gods iden 
„Geel Zer 5 EDE 3. 142* 
342, 50 gh ooe gehoort hebt bande bediez 

aen u. — 4/14 
Wwaer af it een Dicnaer geworden ben / 

na de gabe Der genade Gade Die mp gegeben 
“is na ve werekinge zijndermouttiept.3 2207 

to, Op Dat nu Den Oberſte ch mochten m 
den Demel, boor De ghemcrute bekent worde 
‚De weraberlep ijfbep: GEDS, 101 Ke3 cũ . 
11, Laa NDE 3.4.1 * 
ra, Iude weſcke wp hebben de bieymeedichz 
en Ie toeganc met cen bertrouboee / door t aes 

„Taabeaen letm/3/;/ 15 / ENDE 31305 /3/2c/12e 
i4. Merom Bupge ic mijn Knpen tot De za 

| 3/2 154 

15 Wt welcken alle mãechſchap inde Dez 
melen ent op de aerde genactnt woꝛt. 2/14/7 

16. Dat hy u lieden nae zijnen Beerlijcken 
rijcdom geve / dat gi Pet cracht verſſerckt 
wozt Loo? Zijnen Gheeſt / inden nWwendighen 
menſche·e. 2 

17 · Dat Chriſtus dooe het geloobe in uvwoe 
herten woode. . 36 .1ende 4. 1 . 

I8. Op Dat gp lieden mite liefde in gewor⸗ 
telt en gljefondeert zijnde meucht begrypen 
met alle ye PligËr/erc. 2, 12e5e3erel4e3elgel Ge 
19, bekennen de aptnemende Liefde der 

kenniſſe & beifto ep dat gijp heden in De Aicfz 
ben gewoztelt / tt. 42 

gez. Derdragtjende malcanderen inde tief: 
De, er fte /11/ ende 4/ 12:13: 

4e Neerſtich zijnde om De eenichepde des 
Beefts te houden / Door den bant Des breeden 

ende / 144312 13e 
/ Gy zijt een lichaem / eñ een geeſt geiijck 

ghy geroepen zijt tot cen hope uwer rvõepin⸗ 
„8e 4//3/ende 4/3/1/enDe 4/6. 18. 

5. Daer ig cen Heere / cen Gheloove / cen 
jop. „Tele l6-EHDE 402050 

7 Maer eenen peathelijcken onder ons / ik 
genade gegebẽ / na de mate der gave Cheiſti· 
zel «s.ende Zelete@ndE 464 Ce , i 

8, Als hp is op gebact inde hoochte / heeft 
bp de gebauckemftegebangen genomen : 
13glBeNDE -el64lbe — 

10. Die neder gecomẽ is / is de ſelbe die oac 
op gebaren isboben alte Bemelen / om dat 
be alle dinc JEtCeze 16e den 4.1. eñ 446. 10* 

1hvb heeft gegeben ſemmige tot Apoſte⸗ 
len / ſommige tor Pꝛopheiẽ / ſommnige tot E⸗ 

vangeliſten (ommige tot Berders ende Lec⸗ 
raers·.a.i ·i eñ Geode eñ 4.. o.ende Heel 2e 

12. Tot volmakinge der Bepligen/tot den 
wercke deg dienſts / ett · 4. 1. 5 . 

13e Tot dat Wop alle comẽ tot de eenichenk 
41i48. 

14, Op Dat wt viet meet kinderen en zyn / 
als die beweecht efi omme ghevoert worden 
met allerley winden Der leere / ii ongeftadic= 
heyt der menſchen / ett. 4441. 

15.Maer op Dat Wp na de boaerhent / ſtae⸗ 
be / met hefde allefing opwaſſchen in hem/ 
bie bet hooft i8ynamelic&iziftus.:.16.1s enn. 
Zelei/ Ef Zer/3/eft 4/312/ eN 4/6/0/ eN 4117400, 
i · Dt welcken geheel her kichaem tfamen 
gebaoecht/ en tfarmen gebonden / door alle de 
toegeboechbde leden ett· 2.3/ende a /6/9. 

/Soo ſeg isk Dau dit / ende betupghet u 
Deere / dat ghp lieben wiet meer en kaandelt 
gelic ooc be ander Hepdenẽ Wandelende inde 
pdelheyt / ett · a. I.. 
—8 upftert zijnde in haer verſtant / eũ 
„berbzemt ban Get leden Gode, 243 . 1 

24e Maer ghpen bebt Chriſtum alſo uct 
„geleert. 3. CDE 3.5.4 . 
2e Te weten/ dat ghy Den ouden menſche 
„mee de eerſte wandelmge / die Doo? De begeet⸗ 

ten „te Dee dwalinge verderft / ſout afleggen, 3.5 . 
deende 3.6.3. 

23e Efi wederom bernieut worden mden 

geeft weg gemoets · nicoꝛ · 3.i 

24. Eñ Doetaen den nieuwen menſche die 
naod geſchapen is tot waeracht ge cecht⸗ 
beerdichept/ere, 1/15 /4/ 27, goe 
en geeft Dern Dupboelgeen plaetfe, 1,14e1be 
.Die geftolen heeſt/ eu ſteelt niet meer, 
naer arbeyt licher / ende wercke dat goett 
Wer Mijne handen / etc· ZelgelOe 
36 Ei en bedroeft Den D. Gheeſt Bedr 
niet / waer mede afp heden verſcgeit zijt tof 
Deir dach Der berioftin gee 3e +5 

$e1:£00 Wreft ban Eods nabolghers ard. 
Eebe kinderen, ie 34.6. 

MWordelt mder liefde ohelijkk Cheitue 
vis inf gthadt heeft ef heer t vemdelbe dong. 
ons gegeven tot een offerbande efiflacht of: 
ſer boozong/Bode tot cen welrieckẽ de truc⸗ 
kes ee 31705, ENDE 44190220 
LTLaet u dede ban niemant verieydẽ met 
vdel woorden / want om Befer Bi, plien wille 
remt de toorne Bobs ober de ongehoorſame 
Hindetens …— 3e2e27e 
Gp lieden Wartt Hoodtijden duprrervifs 

fEmaet mi zyt gho Leht inde Heere; bahdelg 
ate Kinderen des liclts.4: ‘652 RDE 12410 

ha, Ortartt ap Die tlaept/en fráct opha 
Be daoden eñ EBrfius (al u lichten zes roa 

23, ant De nlan is bet hooft dre wijfs/ 
gelijck oock Ehäifrus bet Goot: der gemépnte 
Dae 4 3/613/€UDE 4,6/04 
“25, Cri Geeft hemfetbendoo? haet gegebẽ. 
glrer7 ende 4/1 /12sende 4/-0/. 2e A se 

26/@m Dat tpfe Leplighen ſoude / Die ba 
beeft gerepn.cht/ere. ° 3/3/11e 
ende 3.6ss.ende 4,1.13e40154244419.2;. 

27 · Om dat bpfe Hoor hem (etter foude een 
gemeente Die hertlick ware! ende noch bies 
ke/noch vimpeten Hadve, orte poel defgelijcpe 
3e3el 1 ENDE /0. 
282ſo zijn De manne (thuldich hare wijs 
ven lief te hebben gelijchaer cpgeu ichaem: 
ic jn wijf liefheeft Die heeft hem feloe tief 
47101 zt \ 
> 23+ Pant memant en heeft opt zijn epgen 
bleefch gehaet / maer hp boet eñ ondhout Hef 
gelhek oock De heere de gemeynte 4/ 183250 
Wy zyn leven zns lchãems / van zy⸗ 
nen bleeſche eñ bau zijnen beenen/ 2/12/- /efd 
Zel2°7, ENDE 3. 1 3. ende 9417404 

32,®efe berborgenthept ig groot: maer ie 
fegge in Chaiftum/en de gemepnte. 4.12.24» 
_Óete BP ku deren weeft toen ouderen ges 
hosꝛſaem in den Heere want Dit ig recht . 3 
37/ende t…1,3tschdeg,-0,22e $ 
4Cú ep baders en bermect uwe kinderen, 

hiet toe gramſchap moer hoedtfe op dooe de 
lere en bermanüigeves Veeren. 442 +290 

9 Eu bu hem en is geen uptneminge der 
perfoonen,3.23.10.r0,  @entactften mijn, 
broeders / üo det machtich inde Weere:. He 

12e DP en hebben den_frrijdt net teghen 
bleefch en bloet / maer teg de Oherftescts,re 
14,13 . ende 1.417.8. 5 
13eterom neemt af De geheele wapẽ Gode’ 
Op Dat Ap lieden/ etc. 114,13 ENDE Zetel te 

16,Boben/al neemt aen den fctjilt des grz loofs / waer meve aijn lieden mcucht alte de 
vrerigephlen des hooft uptbluffchen.3eze2t 
Ende 320,12, ⸗ 
Macr alte biddinge eñ ſmeckinge bids 

Verde ‚c allen tijden inden Geeſt / ett.3. 20.70 
ende Jezc.r.EUDE 3. 12 
Eñ Hoop ip / var mp ſprake ghegeben 

worde tot de openinge mijns moutẽ met bp 
moedichept/ett. 3.20. 20. 

Tot de Philipenſen Cap, 1, 
Fy Wildt Tauotheus /dienſtknechtẽ 

Ì Jeſu Ehzirtijett. 4.3.7 enDE 4338. 
— 4e Altijtin alle mijn gebeden boor 
in alteu met blijſchap hebbende) _ “ 2/2/250 

6 Betrouw De Dit ſelve / dat hy Die-in u lit⸗ 
Den begonnen heeft het goede werck / dat bota 
brengen ſal tot op Den dach JeſuEhriſti / 2/3 
Ósende 3. 18. 1. ende 3. 24. 6. 

20. Vg mjn ober groote verlangẽ eñ hos 
ven / dat ick in geenediñgẽ fal befchaemt wor⸗ 
den / maer Chaſtus ſal geint alle tht / aiſo ooc 
nu / met alle bꝛpwoedichevt etc. 3e2e43e 
23 · Want ic worde ban deſe twee benaut / 

begẽerende te berfchepden bande lichame/ef 
wet Cheiſto te Sijn, - 3.9.4. 
2 Pant u lieden is ghegeben inde fake » 
Chziftijmer alteentijcin hem re gelookesmaer » 
oock boo? hem telijden, _ 217450 
2/2 / Souexbult mijn blijſchay / dat ge teug > 

Hees 



eens gefint zijt / eenderley liefde / etc. 4.2.5. 
3. Doet niet Doo? twiſtighe ofte pdel eere 

mraet Ooo? ootmoedicheyt achte cen pegheljck 
Der. Auderen beter dan Gein ſiben 31714. 
«Dat ghekagelei fp in u rieden/et welcke 
oek int Chzifto Jeſu was, 4225. 

Dẽ welcke m de ghedaente Gods zijnde, 
en hebet boo? geen voof geacht Gode eben ges 
IER te Zijn. HEEEL NGE NDE 42135040 
MNaec heeft hem felsen bernieticht / de 
daeute vens dieuſtknechts acngename heb⸗ 

berde Den menſche gelijck gjeworden/ ende in 
Yet Gefaet gebonden als een menfchet 14.24. 
ende ZI Ze EDE 2,1635 ENDE · · : 
eet Ben ſewen gerriêdert/ ahebao:faem 

sijnde tor Der doot / ja De Voot des cruptês 2, 
salende 2:14:3 zende 32452 tseNDE 401 gert, 

„£Dier m veeft hemootk Bod hoochlyck 
Bhaotue, en heeft  eent name gegeboe/welc: 
fis baden alle 1nafden, zel 1e. Eft 2e13e Eft 

Zels SCHDE lers aCNDE 2417200 ge 
16 at in Den name efu bupge alle knpe/ 

„18238 2GEDE zel er 23de 43:ende 3:5 53. 
12,50 Dan mijn liege/abelijck gp lieden al 

ie —————— zyyt / niet allgene int 
Wu woordichz EEC. 2essnuazras 3331 8sr 
„13, dant tet we Bodt u lieden wercht het 
Wien jm het bolbzerigen/na zijn welbehagen 
Diar 7e CUDE 28 6.eñ „833 laa IDE ente 
3:2 .23 ende Zur si ze at la 
ze @u dz gplieden onbeſchuldichljt zijt eñ 
etnoudich / en onfrrafjelijck kiuderen 331>,154 
Eñ of ick geoffert worde ober de offers 
hande ende bedieniige Ws geldofs / ſo be ic blij 
Be/endeberblijde mp met wallen, 3,246, 
Mont ick £ hebbe nie mont alfa genoemt 

Die eenboudelijc voor ú lieden fazge foude 4:6: 
Has Bom ſp ſoecken alle dat hare 
ismict Dat Chriſti Jefuig 436315» 

25 „Een De beeeufehj unt den hebzeen / na de 
infertinge Des Phatizeus. , 322331Ce 
6,j2a De bierichs eẽ herbolger der Gemeyn⸗ 
fe na € terhtheerdichept ett, …— 34 Ken 

Sela Dor achitich alle Dimden ſchade te zy⸗ 
eerdic zder kehnſſe Jeſu Ehaiſti 

bne eerenſete 3ẽende ze, 32 
ik KA ten kenne / eñ de macht zijnder op 
OMGE, 216,1 2000 Zedel 2103035 20 
— iet Datic nu den voorgeſettẽ prys ge⸗ 
regen GEbY- oft nit bolmaëct bên/ etceg.la1 1, 
« 13,EEn Dinc Doe ic/ Herdetende wat achter 
goe IS/erc. 13ende 3:25.1. 
Los 80 Hele dan als onſer bolmaeckt zijn / 

fet ite Dt acharen ebben: eri ìfk dat ap Liez 
Den vet anders gepoeit/ dat ſal u Bodt ont: 
Decken, 4rende ge : 2e 
Moer onfeBurserfchap ie ndelseme: 
Ten: ban waer Wp den falichtmaker v cwachte 
Bentjerte Chriſtum Fefums3.253 sende 4217 
2/80NDE 2217.2 CHE 325230 — 
De welcke onfe bernederde lichaem Ber 

ofheegnfeletcazas 3 · eñ 3.225ende 3. 27. 8: 
ende 4:17, 20, 9 ts \ 
443 Ha ic brDDE u Dof mijt trooutwe gefelle 

Helpt de vrouwen De welcke met mp in Den 
Guanigelio geftreden hebhen ett. _ 224004 
Weeſt in geene Dingen ſorehvuldich: maer 

Taet in atled,ngen uwe begeertel bp God bez 
Kent wordoen / ett. 3ende 3/25/40. 

1 AIrk Weer vernedert tezijne/ ic Wert aoc 
Oerbloedichj.te zijne /allefins Ende in alfén ben 

ick geleert, ct. 4 
1ë, Ae ben ſeggeſck/ verbult / na dat ick ban 

dE papl,zobieo outfanghen hebbe / datban u 
Wieden gheſonden was ſeic. 4.18416. 

Tot de Colloſſen Capsr, - 
4. A Dat wpuwe gefoobe in Chriſto 

Nj Zefw gehoort hebben / eñ de ſiefde 
tot atie Hepligen 27: 0:zteft 421523 

Se Om de hope Die u neden in de Wentelen 
wech gelentis cete. 32133:ende ZE sere 

o,Daerom ban dien daghe aen dat Wp het 
gehoort hebben! en houden we niet op boor u 
Wieden te bidden / ete. 225 . 

0 · Eñ wafft de m De kenniſſe Gods 122254 
2. Danckende den Dader die dns vequaem 

gemaect heeft /ete. 3e22ele 
13e Bie ons wat de macht Der dupfterniſſe 

berloft heeft / etc. 31166, 
4 In “en welcken top beberfoeninge Hels 

ben / door zijn bloet / vamelijck De bergebinge 
Berfonden, zit scende *30ende 3:15, 

15e De welcke is het beelt des onftenlijck 
Gods/hecerfke gebogen aller trcatseren, 2: 2, 

__3/1o/s lende 3/ 19.9. 

Resgifter 
Zorende 2.624.ende 2:124:eñ 2, 12, 7e ende 2e 
14.2. ende 2/. 405, 

16, ant beo: hem zijn alle creatueren ge⸗ ſchaben die in De bemeien zijnverrde die op dee 

id.ende 1247 8 
18E bp 18 Get hooft des Vchars der Gis 

Mepnte.ze1 2,7,c1de 446,9 
Ende daor Ben at te berfoenen tor hem 
felben / rotvzede gebracht hebbende doo? Het 
bloet zijns cvupres „bepde dat op der aerden 

34.ende 
Soo heeft ip Van u lieden / die ghy boor⸗ 

fijten berbreemt woaert / eide npanden doo? De 
ſn ett. 246. ende 314.6. 
MNu ſekerlijt berſent ‚n dat ichacziſs 
blee ch dos De der, °° > oo 
te JAW Berblijdeick mp in rijn lijbeli/booz 

Uebreze5 43 enDE Ze 4eEN1DE Gi 2.5 
Die berborgenthent „Die berbozatiën is geleeft Han de eeiwen/ eff bande geflathten/ 
maer nu geopenbaert is zijnen \Peplgensz.r1 
ALAEUDE 24701 7 ende Jo: 0 AEENDE 4e lere 
_2e » Op bat haerle der hertt vertrooſt woz 
Dj ke ſamen geboecht in De liefde / ef cot allen 
rijckdom des onwdwobfelijckenberftants;ete.3e 
224 a 
_3, Án Ben welcken Zijn ale de (chatten der 

Ende Dat inden Hemelis. 10 14. 10.ende 2.1702 

Wols eñ kemuffe berboggensz,1-a4vzerseze 
3*2.13 ⸗ ende zor Le 5vENDE 3.111.12.2eñ 4.8.. eñ 
BeloeBsende 4.. 8. 20. —J 
Siet toe Dat Daerniernant ſy / Die u lieden 

roove Dooz menſcheljcke wijf bept/etcoge 10,3 
ende 4/13,/24. E 
9 DDant m hem Woont de geheele volheyt 
Ber@odijept liehamelic/1,13/53,ende 3/1 1/5 / 

ic, En ge lieden zit in hem voimaert / die 
het hooft is aller obericheyt en macht, , 14/3 
ende 4367 2 bie 
ai 4 Doozden welcken ghnlieden aoc beſne⸗ 

sit / met Der Befnijdinge Bie fonder Ganden 
Den gefcijiet etc, asrae- zeide 416,1 t, 

12, Defende met hem begraven doo: Den 
Doop, ete3resrstendea: … ssscnde 32.. 
Eñ heeft u liedt DIE gp Door waere door 

de ſonde / en door de voo hupt uwes bless, 
mede lebendich gemaeckt met hem, ei heeft 
u alte De miſdaden bergeben. RAND 
4h ebbende upt gewoiſcht het hãt geſchrift 
Der inſettinge / dat tegẽ ons mas/etc:a:1 . 
Ende 25 738ende hak vel 

15. Ende heeft de Bherbeden ef Machten 
berooft /ende in Dar Cruce openbacrlijek gez 
voert ten toone / et · * 2e' 646, 
16, Dat u lieden dan niemant ent oozdeele 
m eten /oft m drincken / of inden Dele des Feeſt 
daegs / Nieumants /o Der Sa bathẽ· 23,23 
De welcke zyus de ſchaduwe der toe: 
comende di ghen / maer hek lichaem ig Cheſti 
27 16ende …} /31/endesl14/22lef 4) 14/25, 
194 Eñ het hooft niet en behout / waer upt 
bet gebeelelichaem doogaenboudingen eñ tfa⸗ 
mett bindingen toe gedient en tfamr Geboecht 
op waſt met Bodlijcken wafdomme 2/15/:, 

20e Gt dan Dat gp lieden met Chriſto ghe⸗ 
fto?be zijt ende Dep banden o2deninge Der wez 
telt: waerom woꝛt gp gelijck Die in de Werelt 
leben / met inſettingen belaft. 4/10,9/4.19,7, 
21. Als ghenaket niet / ſmaket met / handelt 

niet, 4/15413o 
De welcke hebben wel eenen fchijn der 

wiifbept/in getwiltigedinfte/ende ootmoedie- 
heyt /ett. a/1o/i.ende de o/:4lenBt a/13/2/ 

3/1/FMt Dan Dat gp Liede met Theiſto op 
gebweet zijt fa foect Het gene dz boben 15/Daer 
Theriſtus is bren ter rechterhant Bods/2/ 
“zeide 41177 0 4 
2Beſortht Dat boben is wiet Dat op der aerz 

Den is , 3 41171367 
3-TPantar lieden je gheſtorven / ende awe 

leben ig met Chriſto berborgen ttid eto/z/ 
16/7lende 2/16/13 /ende 3/25 /1 
Soo boodet Dan uwwe aect che leden / hoe⸗ 

rerie/onvepnichept/ quade beweginge /quade 
begeerten/ende gierichept / de weic ig a goden 
Dienft , Ë 246.13. 

6.Om De welcke den toorn Gode comt oz 
ber De kinderen derongehoorſaemheyt 3. «27 

6, Lieget niet den eené tegen den andecen/ 
na Dat hp Heden upt gedaen hebt Den ou zen 
menſche met Zijne werken _3/3/%e 

32, Ende Hebbet aen gedaen den nieuwen 
detwelche vernieut wort tof kenniſſe / na de ge 
Kicheniffe Des genẽ die hem Shefchapen Heeft 

derden zijn/die fiennetijc zijnen onfendjejtorg « 

Kal5a4 CDE 241205 END2 303. Ge 7 9 
A „Duren metenis Baeten Jode Be⸗ fundurge eft vaoznune deere Dreide 4 perba Dienfiknecht/ Beue etc. —— 
Eñ Boben al dit / Dir doer gen de licfde De welcke is De Bant der volcomentjendt, Av. 3 endes 1, ende 4.13, 3e ral lS Keert eñ berm ar alanderen eñ fingt ‘Een Deere nr uwe Vetten mer Dfalment ende 

Lofſangen eñ grerelijcke liedeke s. 20. 32 
2e Bip kinverenAweert uwe ouderen im al ‘Ten Gijësonzfaems … 27e 2 Dewijte gp lieden weet vat git han den 

Deere vergedmge der erffeniffe ontjanthen 
ſult / etc. 38 ¶Eñ Daer en is geen uptnemnge der per⸗ 
faonen, , 8. 
Ende bidt doc mede voor ans/ vat d, Godt De Deuredes wonzreove do⸗· 

Ì enorlegger eind vo fet toe dat an den 
Dient vorvult / dien gp acngenamen hebt in 
den Heere. ’ 143, 

De eerſte tot den Theſſaloni⸗ 
cenſen Cap, :, k 

18e Aerumme hebbeũ wa willen tot u 
heben comen /ic Daulus «weemael 

** En De Satanas heeft ons ber u— 
dert. LelZelde 

15,3Dant wat is onfe hoge/of-blnfchap vof 
croone Des voems/etc. 4 Je 5. 10. 

3/5 Hierom hebbe ick het niet langer cons 
‚hen verdragen maer hebbe hem gefanden om 
uwe geloove te heumen …3e-0,45.0NDe 4.4 15e 
1E de eere berbulte u / eñ maken os 

verbloedich in Der liefde tot malcanderenef 
tot een pegelnjcken, 227546. 

iz · Op dar ghy uwe onſtraffelijcke herten 
Berftercke tot heylichept voor onſen Godt eñ 
Dader / etc. 3e17elje 

4/3+ Waut Bit is De bulle Bobs/namelijck 
Uwe tr plicijmak inge, 2 
7 Woant Godt en heeft ons niet geroepen 

tot oncepnichept/maer tot heplichept.3,1ó.2e 
ende 3. 843. ende 3. 234120 AR 
Mant dz ſeggẽ wp u voor het moogt des 

Heeren Dat wp die leben ende overblijven tot 
„De toecoemſte Des Heeren, fullen de ghene Die 
ont /lapen zijn, niet boo? gaen. 38. 

16. Want de Heere ſeibe fal met eenen ges 
ſchrepe eñ ſtemme des chageis eñ bafavne 
Godẽes neder comen ban den ABemel ef Die ui 
Cizifto gheſtorven zijn / (uilen eerſt opftaene 
„Jel4,8.0nDE 2,161 74 Î 

17,Daer na op Die khen/ ende oberbleben 
zijn / ſullen te famen met Gen opgeaomen wor⸗ 
Den in de Wolken /Den Heere te ghemoete ins 
belucht / ende alfa futen Wp altij: met den 
Heere efen. k 2élb6el7e 
Want gp Leden Weet felbe feer Wael, 
Dat den doch des Heeren comen fal gelijc eer 
Dief in der nacht. en. 4e 94340 

9, Bodt en heeft ons niet gheſet tot toopne 
maer om falielept te geevijgen dooronſẽ lees 
ve Jeſum Eijziftum. zl 3elheze 

17, Bidt ſonder ophoudt.3.20.7/3,20/ Be 
8. Weeſt danckbaer in alle dinghen / want 

bit 5 De wille Gods in Chriſt Teſu genu. 3. 
„20,20, 

19,Blufcht den geeft niet upt. 1 „33e 2.5.11 
20. Deracht de gropbetieniet. · ¶ 1,0,5, 
23 .· Eñ de God des vredes heplige u ghe⸗ 

heel volmaectelijc / eñã uwen bolmaecten geeft 
eñ ſiele / eñ lichame woꝛde bewaert ontraf⸗ 
felijck in der taecoemfte onſes heeren Jeſu 
Cheiſti.3.6.3. ende 3. 17. ENDE 3e2507e 

De tweede tot den Theſſalo⸗ 
nicenſen. Capꝛ. 

4. B felbe toemen ban u lieben in 
ì De ghemepnten Gods / van uwe 

Ijtfaembepdt ende gheloove in alle 
ute berbolgingen ende verdruckingen die ghy 
ders u —_ Jezelre 

set welckeis gen bemijfinge DES reeht⸗ 
veerdigen oordeei Gode, op dat ZP waerdich 
gemaect wozdet den Comnntryckẽ Gods boor 
het welcke qp lieden lijdt Jezer Leende 3. 1K.7 

6. Dewnſe het recht is LP Bodden geenen 
Die uverdrucken / verdruckinge te vergelden 
39.6. ENDE 3.1 .7 · ende 354. 

„En u lieden / die ghy verdruct wort / ruſte 
met ons/als De Heere Jeſus (al geopenbaert 
worden ban Benldemel/met de Engelen ſyner · 

macht 



utacht. 3/1535 .. 
oe De wieltke futen ſtraffe / IUden name⸗ 

tujck De eenige ververbinge ban hen genſich⸗ 
te des Beeren) erfde bande Geerlichept zyner 
markt, 3e2S erde 

ro. Als hp fat comen om Hereert te wor⸗ 
ben utsijne bepkegen / eñ wonderbare te wor⸗ 
deu in alle de geloobigen (tant oufe ghetup⸗ 
geniffe ig bpuggelooft gheweeft) te Dien daz 

Ce 322510. 
11. Wacrom top oock altijt bidden vooru 

lieden / Dar onfe God u bier heroepinge weer⸗ 
dich houde / eñ verbulle het Wel belagen Der 
goetbept / ende het werck des gheloofs met 
machte. 2:5ende 3225350 

233 Dat u niemant en bedziege in geen⸗ 
der maniere / mant jr en comt niet ten fP Dat 
gevft Den af bal come ende De menſche Der fonz 
de / namelijck De ſone / etce 4loz7e 

7, Hem felen fettende eñ berhefſende / hee 
er al wat ghenaemt wort Godt / ofte Gods 
bienft sfadathp / alsoft God ware / ſidt fn: 
ven tempel Godts/ hem (elven upt ghebende 
Hoor Godtrgs2a1 zoende 427525 ENDE 4/7/290 
ende 4/94, ‘ Ì Î 

9e „Te tweten dien / wiens toecomſte is na 
De werchinge des Satans / in alie machten 
teeckenen/ ende wonderheden der leughenen / 
124/17. 

ar. Ende daerom fat hem Godt ſenden de 
werckluge der dwalinge / oo Dat fp Be leughe⸗ 
nen gelooben/:/14717.enBe 1/28: Lende 4.5 

12, Op Dat ſy alte geoorbeelt worden / Die 
de waerhent niet gelooft en hebben maer 
hebben ecu wel behagen gehadt ide onghe⸗ 
rechtichent i8z ende 2/4.5 

He Maer wy moeten altijt Godt dancken 
vooꝛ u liebe broeders in Den Heere dat uGod 
Banden beginne vercozen heeft tot falictepdt/ 
boog be heplchmakinge des Geeſts / ende ge⸗ 
loobige Det waerheyc· 3214 · 

14. Waer toe Io w geroepen heeft / door one 
fe Evangbelium/om te beverijgen de heerlic⸗ 
beptonfes Heeren Jeſu Cheiſti. 2210/3. 
3/6. Wy gebieden u lieden broeders / in den 

nameonſes Heeren Jeſu Chꝛiſti / ontreckt u 
Barr allen bzoeder Bie onbehoorlijck wandelt / 
ende met nã de leere / etc. 4/1426. 

aꝛo· Mant oock doen wp bp ulieden waren / 
geboden wy u die namelije wilde pemant nict 
wercken / Dat hp oock niet eten en ſoude / 
164704 

\ 12Den fulcken gebieden eñ bermanen tur 
daor onfen Deere Jeſum Chriſtum dat fp met 
ſtuhz werckẽde / haer epgen beoot etẽ · a 1,26. 

q· Iſt Bat pemant onſen woorde niet ghe⸗ 
hoorſaem en ie / treckent Die door eenen fende 
brief / ende envermengt u met met hem opdat 
hp beſchaemt worde. 4.1 245 . 

15. Ende en hout hem niet als bpant/maec 
vermant hem als een broeder. 4.12. 10. 

De eerſte tot Timotheum 
Cap. Ie 

8. Et eynde des ghebodts is de lief de/ 
upt repnet herte) eñ goeder confeiës 

tielonstoepnfde ghelseve. 245 Geende 25/41 0 
ende Zure f2fende Fa roa 6. ende 4. 10.4. 

9. Wetende bit, namelijc dat Den vecht heers 
Biahen de tet ner gheſet ens! maer den ons 
gerechtigen eñ ongetegelden /ongoddelijeken 
ende ſond aren / deñ ondepligen Ende onreynen / 

oorders/ett. ett · · · 10· 
13.· Die ick te hozen eert laſtaer was / eude 

eñ berdzucker/maet my is barm⸗ 
hertiehept aefchietjom bat fck ontwetende gez 
Daen hebbe doo: ongelookichept, 322 

15 „Dat Jeſus Theitus in de werelt ghe⸗ 
xomen is om de ſondaren ſalich te makén:- 
onder de welcke ith de meefteben, 2..245 4 

17 Den Coniue Der eeuwen dẽ onberganc: 
kelytken / onſien ijcken / eñ al eene wijfen Oo⸗ 
W eerre endeprhs inder eentwichept/ Amers 

Te Zet 1atnde — 
t9.Btbbende geloobe eñ ern goede conſtien 

fort mige verdo wende etc··¶ 2d 2. 
2fteS0 bermane ic nu booz al/Datmen bide 

Be / ende ſmercke / ende berbidde ende dancke 
bedop olle menten. 

Te: oningen 
in gefet Jop dat op ren geruſtich ende ſtiue 
ie REE mogen / in alle Gotfalicheptende 

— — a) ende 4/z0,3e 

teg, Die toit varatre menfcien fati mooi 

de val ENDE 402042 3e 
le alle die in hoochept ſonz 

Regifter; 
„Beef tot de kenniſſe dec waerheydt comen / 
3424.5 

Want daer is et God /eñ cen middelaer 
Godts / en der menſehen / de menſche Chei⸗ 
ſtus Jeſus 2/5 /eiide /2,17/5 je 3/20/174" 
ENDE / 20/20. ende 4/.2/25/ 

6. Die hem ſelvben gegebẽ heeft tor eẽ herz 
faeninge voor allen / De welcke is dat getup⸗ 
geniſſe te Zijne tide verordet/ 7/3/374/30 

re 0 wit ie Dan dat De mannen bidden in 
alle plactfen/opheffende heylige handen ſon⸗ 
Der toornicheyt en murmurercu. 3,70/20/ 3e 
2e507eCHDE 4. 19. 2e 

3424 So moet Ban cen Biſſchop onlije zijn 
tender bzouwt man / wacker / nuchter / genna⸗ 
u ert: herbergh / geſchict om te leeren. 403.124 
EN 447.4. 4.10. eñ 4.5.2.4.12. 2344. 12424. 
2· Die de verborgentheyt bes geloofs hous 

„DE in reyner couſcieutie 3.2. 13. ende 4. 19,364 
15e Welcke is De Geineynte des lebenden 

Gobts/de pilaer/ ef vaſtichz der Waerijept, 
4l1ltosende 4/2/1 Jende 4/3772. 
1640 út (onder twijfele/de Berbozgenthept 

der Godſalicheyt is groot / Bodt is geopen⸗ 
baert in den bleefche, 1. 13. LENDE 4. 14. 2. 

4.1.·De geeft (epe duptlijck / dat in De laet⸗ 
ſte tüjden ſommigheſullen afbatten ban den 
geloove / ende de berleyende geeſten aenhan⸗ 
gen / eñ De leeringe der duppelen. 45.14. 

2Aeerende leügenen Door hypocrijſie / Der 
welcker conſcientie ig als met een bzantnfec 
afgljebzant 4. 2.14 . 3 Derbiedeude re 
trouwen eit ghebiedende te onthouden Ban 
{pijte Die Bodt gheſchaben heeft om te ghe⸗ 
beupeken met dancfegginge- den geloovigen/ 
EECe A49. 14 CNDEG.L202Ge 

4 . Dant al dz God geſchapẽ heeft/ is goet 
eñ oaer en is niet verworpelyck / als het met 
“Danckfeggiige genomen wort. Fel, e 

se Want get warzde gheheplicht dooz het 
wooꝛt / eñ dooz het gebet. 3e 19.7 . eñ 3.20. 28. 

6. Op geboet inde Woozden bes ghelooſs 
eñ der goeder leere / Welcse ghu doorgaeus 
uagebolcht bebts — 343413 ende 442060 

Se Maer De goBfalichept is tat alle Dingen 
paofiteltjek/als die belofte heeft dus teghen⸗ 
woordigen ende toecomenden ichens. 2,9,3e 
ENDE 3.2.28. ende 3. 29.4.4. 

to, Want hier toe arbendẽ bep eñ worden 
berſmaet / om dat wy in ven levenden Godt 
hopen / aldermeeſt der gheloobigen 3/8/8 
maer aldermeeſt der gheloobighen. 3868 

iz · Hout u aen Het leſen / vermanen / eñ lee. 
ten/tot dat ick come 1/9f1e 

14e Dergeer De gave niet Die in u is / die u 
gheghenen {8 boo? be Prophetie met aplegs 
ginge Der handen ete 4/3/15 vende 4/59/2%a 
5ege Men ſalde weduwen beckiefen Die 

niet min en ſy dan tfebentich jaren / Die eens 
mans wijf geleeft ſy. 43/9 

Yze Bebbende het oogbeel Bat fp het rèrffe 
geloove verworven hebben: 434134 

17. De Ouderlingen die wel regeeren / ſul · 
len dobbelder cere weerdich geacht worben / 
voornemelijck die arbeyden in den woorde 
ende leere. nde 4/11/1. 

20. Die ſondighen ſtraſtſe in alter tegheu⸗ 
wooꝛrdichept / op dat oee de ander / ett.a. 2.2. 

are Ack bettipge boor Godt / eñ den Heere 
Jeſum Cheiſtum / eñ de uptvercoren Engel 
Bat ghu Die Dit bewaert ſonder voordeei / erc.· 
1.14.nde 1. 14. IG RUDE 33.4 ĩ 

vv. Hegt niemant haſtelycken be hande op 
noch woꝛt miet deelachtich ban anderer men 
ſchen ſonden. 4.3 12 ende 4. 3. 15. 

6.4. Die is opgeblaſen / ende en weet niet / 
maer is uptſumich in vbzaghen ende Woorden 
ſtryde / unt de weitke eoemt nijt/taitt laſte⸗ 
ringe / quade bedenckinge. 143 

ro. Want giericheyt is een Wortel han alz 
Te quaet tot De weicke Be ſommige tuft heb⸗ 
bende / zijn afgedmaelt von den heioobe/ eñ 
— hen felben met vele ſmerten doorſte⸗ 

le ' Zer. 23 

16, Die alleene oufterffelijtheyt heeftjeude 
toont in hetlicht datmen nz en xã toegaen 
ben welcken gheen menſche gheſienen heeft / 

vapoeh ſien en can, Deſen ſo eere eñ macht in 
der rewichent / Amen. 1.6. 32eñ 1.18.3.321 
SDen rychen in deſer werelt gebiet dat 

Haokeerdieh enzjn / moch hope en ſetten 
op denongheſtadighen vrijdom, ntaer op Den 
lebendigen God / ett. +1846e 

20,0 dinothee/betonert dzu betrouwet 
ig ſcthuwende Het onbeplighe Poel fpzeken/ 

eñ De tegenſtrijdende redenẽ / Der valſtheie⸗ 
genaemder wiſhept. — 

De tweede Timotheum. 
Cap.r. N 

te Aulus et Aapoſtel JeſuChꝛiſti / Dog 
ben wille Godts/mae De belofte des 
teens in Chriſto Jeſu is ze93e 

6. Ge vermane u/ Werwmect Be gave Bode 
Die us / door de oplegginge/etc. 4/3l15e 

7.Die ons beeft (alich gemaeckt / eñ beeft 
ans gljecoepen met cen heplige vogpinge/niet 
om onfer werck oitte maer wa zijn voo ne⸗ 
men engchade zei 245 4314. 5.3.243.4. 1. 260 
„toe Eüuu geopenbaert door de verſchj⸗ 

ninge onfes (alichmakerg Jeſu Chriſti / die 
De door heeft te niere gemactkt//9/2/3/25 /1e 
_t2e@m Welcker oozfaken wilie ic Dic ooch 
liyde / ende en wozde ooc niet beſchaemt: want 
ick weet tien ick ghelooft hebbe / eñ Den ver⸗ 
ſeker Dat hp is machtich / dat ie bp hem heb⸗ 
bete bewaren tot diendãch  3ezeZ:aJersede 
4 Bewaert DE goedẽ pant Die u betrout 
is / dooz Dent), Geeft Die in ous woont ·. 

rg Dehheere geve hen dat ho barmhertiẽ⸗ 
hept vinde vp den Heere in Viert dagez 2510 

2 *10. Baerom Rerdaagheick vet al/om de 
uptbercozene / om Dat ſg de falichept ſouden 
gecrijgen / die in Chriſto Jeſu is / met ewige 
eerlijchept. 3.5444 

Tr Iſt dat wp-met hem geſtorven ziju, (a 
ſullen wp oock mek hem leven etc, 335. 

13e Iſt Dar wu ongbeloobich ziju/jp bijft 
nochtans getrouwe / jn en canbjemfelbeniet 
berloochenen · 4.2-ende 3. 20. 36. 

is · Maer De ontepligbe eñ poele (praken 
wederſtaet: want ſy (ulien tot meerder god⸗ 
looſhept gedijen. Aiz⸗ 

19e Mger het vaſte ſandament Gents 
ſtaet / eñ heeft de ſen zegek De Heere kent die 
De Sne zijn / etc· 3. 22.6. ende 4. ..eñ de lede 
20, Gn een groot huns en ziju niet alleen⸗ 

tick gouden eñ ſilperen Baten maer oec hou⸗ 
tent eñ aerdenzende (ammige tec geven/ maer 
fommige tec oneeren. 358 

25· De gene Die tegen ſtaen / met atie ſacht⸗ 
moedichendt onderwijſende of hen Godt ies 
eenigen tijde gabe Dat fp hen beſeertende / de 
waerheyt bekénden,114,18,303e2103024else 

26. Eñ Dat ſy Ban De banden des dimvels 
ontgaende / vande welcken fp gebangen zijn } 
entwaecten tof zijnen Wille. 1,14,1543,3,2 10 
3 · Die altijts leeren maer nemmermeer 

ter keuniffe der waerhz come gecone 3e2.5e 
8.·Gelijc Jannes eñ Jambꝛẽs tegen 102 

fen ſtouden alſo ſtaen / ect. 3213 
16. Alle De fchyzift is ban Godt in gegeben 

eñooꝛboorlijck cor leeringhe / tot ſtraff nahe / 
totberfelmute / tot onderwoſinshe Die in be 
rechtvoerdichent ig. eG LENDE 7e de 
15. Op dz de menthe Gods geheel (n/ tot 

se goede wercken Bolmaestelijc onderwe⸗ 
ei 140-te 
Ick betunge dan voor Gad / eñ dẽ Hhee⸗ 

re Jeſum Chriſtum / die be lebende eit De doo⸗ 
Den oordeelen ſal in stine berfchijninge eñ ir 
Zijn Conincrijcke· Zel6el7e 

8. Boost fo 18 mp De croon ber vechtheere 
dichz woech geleyt be Welcke my te bien das 
ge geven ſal de Heere / ett. 3,13,40302 5040 

ĩs. Iu mijne eerſte reagere 
mp niemãt ba/maer (p Berlieren mp. 40. . 

Tot Titum Cap.r, 
ps gent dieuſtknecht Gods / ende We 

woſtel Jeſu Cheiſti / na ben geiooue Der 
upfbercosenen Sods eñũ kẽeniſſe Der waerh3f 
Diena de Godfalictendt ige 3/2/1:/3/22/: 00 
Daeromme helse ic win Creta gelaten 

omi dat gp het gene bat gêbreckerije ijpaort 
ſaudet te vechten brengen) ende in alle fredeiù 
Ouderlinghen (etten / ghetijck ick verordent 
habbe, 413,/7/ende 2.38.eude 4030150 
6. Iſt Dat eijk onftcaffeljsk / eener 

brouwen man / die ghelaobighe kindeen heeft 
ett · ꝙ3 · 2⸗ende 4. 2233.22Een Bif: 

ſchoꝝ moet onſttaffelijck / etc. 458 
2Die aeun dat ghetrsuwe mooꝛt dat na ve 
leere is baſt hout/ap Dat hp machtich fp ooe 
te bermanen dosa Be gefondeleere, 4.3.5» 

13. Dit ghetungen ſſe is wacrachtisth Gm 
Welcker oozfaken waile ſtraſtſe dapheriijc op 
bat fp gefant morden in het gelooke 3, zer 3, 

15 elle dingẽ Zijn dẽ sepuê tepn/maer Dj 
entepne 



onreynen eñ ongheloovigen is een dick vti 
ett· 3. 40 ende 4e 1340. EDE 4e 17140 

zee De oude mannen / Dat ſy fober zjn / 
geftadiel, /- voorie —A geloove 

ijtfaemt 31-1130 
t, De far cijmatidobdeidDe Gods /s berz 

ſchenen allennienſchen. Ae/⸗ / eude 317 Brea 
3/16ende 4/1 |: 6, 
12. Eñ onderwijſt ons / op Dat wp de god: 

looſichent eũ wer eitlycke begcerlicheden ver 
fakeude marichtijc/ende rechtveerdichljc / ende 
Godſalichlck telen in deſe teghenuoordighe 
werelt. 36/2 /ENDE 3/ 

13 Betwachtende de falige ope ende ber⸗ / 
fchijmnge Dev eerlijchept Des-qrooten Gods 
er — kers Jeſu Chantie 3/95 · 
ende 3/16/- 
3. Becmaentfe dat fp Den Poeften eñ Oz 

verheden onderdanich euve ghehodreſaem 3iu/ 
tot alle goede wercken bereyt zijn 4/20/23 
Maãect na Dat De goedertietrenheyt Gods 

onſes fatichmakers / eñ de lieſde tat den mena 
ſchen geopenbaert is / heeft hy ons ſalich ghe⸗ 
maect 2/;/17sende 3/3///ende 4/ 1/26) 
— uwe De rechtveerdighe wercken die 
as gedaen hadden maer na zijne barmhertir⸗ 
hz/door Het dt Det wedgeboorte, 1/1 3/14 len 
3/Al-Avende 4/1 /7/e 4/16 fool ende 4/1 7/22) 
@pùz up gherechtorerdicht voo? zijn gee 

nage verf genamen Worden fouden na Det hoz 
pedes eeuwigen levens 3415 .6 
Maer wederſtaet de dwaſe vragen / ende 
rekeninge dee geſlachtẽe / ende twiſtingen ende 
ſtenden van der wet / want ſpzyn / ett· .2.5 . 

Tot den Debzeen Cap. —* 
ed Oo boostdert bicmatlen meniger 

ten Wijf tot ‘den Wader gefpzoken 
jebbende door De Propheten.zegere 

erde ans weide 87, 
da AS telt in het laerfte ban Defe dagen tot ons 

geſproken Boozdefdue 1e13e74.S 74de EOD 
3e Be welcken dewile hy is het fchijnfel 

3ijuder heerlijckheyt eñ ———— beelt 
Ius wetens en vecht alte Dirck met zij rent 
moachtighen woorde / eñ de repninge onfer ſon⸗ 
—— heſelve ve ae gefeten. 
tet tedhhteriant Bee aj eſteyt in de hoochſte 
plaet ela 413 02e Te zur 2venDe 141644 v0ile 

2x, babbel 
4,500 vele wr baigertome dan de Eu⸗ 

geler ans Ir upt emeljekee haem boen hen 
1414.0 

* Ke Ende —S— Sods ſullen hem 
aenbiodein, AZ 15CHDE 1913. Ze 
op heere hebt in dert beginne d erde 
aéfondtert / ende De Bemelen zijn wercken tz 
wer era” lede e 17426, 

Tai Zijn (ft niet atte lid ghee⸗ 
dienſt upt gheſonden Worden / om 

heit Die evfdenacrr Det” fac heptſullen 
en erndee 
AIhy en heeft de Eget De toe! omende 

— op. Daer Wpsett.5.440s 
der wp fien Dar Hefug mereerljche t 

get — eb pgr uiêlj 
inder getuorden ie dan de Engel: DOS 

t lijden des daat s / aan hae od 
E ejhoog alen de voor (maken foude,n/13 

zfi6/17. 
nt ooc In een matrheremerne 

ie cheplich Ben si tarte wor een£ 
gen — kei uee be IE — 
ob Kr T 211372 
% rie sbeboddt té niet maz 

n_ grenen — doodts 
— den e Jt 

2} r3 lende 3/ ij [12e 

pen War 
mt by Hestie Ho a de — 

et: Aen) maer hy mest bzabams zaet ap 
A/t 9 ARIE z/43/1 lende heal î 

l 

ee ein sg ene 

exom MORE eſins ben bꝛo⸗ 
——— 
— | uwe hooge Pzieftec 
Ee id & e 2/16. 12 Jende allt. , 

wi re PN beat ree û / foo herre gerrouie 
— ls, Jajs/ | 
el ban ce vate ea Bolghe 

pet grooten obe ftec 
— Sode die ben Ve ez 

Regifter. 
melen in gegaen i8s. + 2/7jz/ende 4/ rafzt. 

15, Want Wp hebben geen Oberpriſter He 
miet en (oude coſmen medelyden hebben mec 
onfe craucheden / maer Die in alle duigen nae 
atelijcktepdr eeft verſocht ghewerſt fander 
fondelz/12/1/ende z/12/7/0NDBe 2/23/1/ DE ze 
rójtzjende 4/07724e 

16: Daerom tact ons toegaen met vrumoe⸗ 

bermhertichz geerijge, eñ genave vINDEN 11 De 
beguawe tyt der Huipesz/-e’ ziende 3/00/15+ 

5 1, Want. een pezetijek Hoostpriefterupt 
De menſchẽ genomen / Wort Booz ve men, chen 
gheftelt inhet ghene Dat bp Bodt te Doene is: 
ome offecemgaveiven flacht-offeven boo: De 
— zilz/ge 
4. JÀiemant en neemt hem felven Dre cere 
aen: maer Die vAn Bove geroepen Wort, ghe⸗ 
Wekerwijs oock Aaron 4/3/10/ende 4/15 / 22e 
enge Arte Dye De 4/1 8/ Is 
yAlſo oock Cheitus en heeft hẽ felbeu niet 

bezeerlijct om áponctypafter te woꝛden / maer 
Do, Bie tui Gen gefpzoken heelt 4. 4. Dez 

6 Bhp zyt Pꝛieſter i pr ger eeu wicijens na De 
— Melchſedech 4/10/46/ 

. De welche 1 De daghen zijns vlceſchys / 
as be gebed en fmeeckmgen mz ſtercke roe: 
puist en tcatie hoedie machtich Waas 2/16/01 » 

Seigoewel Gp Dé Aoun Dons was 7 (oa 

beeft hp upt Die ghene dat hy —— —7 ad 
geljoogfaemijept geleert 3/o7)/ 

ro Endeis ban Godt genaemt Hoochpeie⸗ 
ſter/ na de oꝛdemuge Meſthiſedetz 3/1ò/2/ 

6/4. Want hetis onmogelijck/ dat de gheue 
die eens verlicht geweeſt zijn ende de Wemel: 
fche gaben gefmaeert hebben / eude des hebl⸗ 
gen Geerts deelacitiel gewcefk zuu. Jezelle 
ende 3/3/21 Jeude 3/3/23 

6 Eudeafvati ij worden / Dar fp weder: « 
omme beenieut Logden rot bekeeringe 3 73/21 
to, Want Go is mier ontechjebeerdieh/Dat 
by uwe werck foude bevgeren/ eñ den BOA 
Der lief ben/etc, 

13, Want doe Godt Abraham ——— de 
wijie hy gheenen in eerderen en hadde om by , 
te fweeren/fwoet hy bw tem, feloên > 2/75 
eter 0° Be men frue wetten bp Gen die meerder 
is/efi be eet tor verſterckinge ghedaen / is hen 
het eynde alde tegenſprekinge 28/27/ 
57 3 „Sonder vander ſanbermoeder / fander - 

geflachte / bie no inder dagen noch eyn⸗ 
be deg lebens hebbende / maer dẽ Sone Gods 
gelent in tPieſter inder eewichz. 4: 19.28 

zen ft ſonder eenich tegenfpzekendat De - 
rin van Dé meerder gefeger wort · 4. 1Rh/2. 
pit dau datde volcoineuthendt dooz het 

Alevitiftlje Prieſterdom wasyerte · 
“15 Want het Prieſterdom verandert Zijne vo 

des baecks iS van my geſchecven) gen 
3ende qebp2e + Daitle te Doen/ D God, 

dejis het ooc noot / Dat oac beranderingge DET 
wer gheſch ie. ul 
S 15, GE zijt Prierter ner ceuwiel Vepdt nae 
der oenige Meichiſedech· 182. 
Mant De weten heeft niet heplich ge 
maect maer Dié toebzeinginge van edn beter 

hope / ett· ne 27e 7. ende zel 4e 

vi, Maer deſe met eedtfweeringte / Dao, « 
den genen dic tot hem gefept heeft: De Heere 
bp geſworen ef Ea fal hein nier berouvuen: 

hp zijt Priefter ber merit ind ae de 
ordes metchifoecije. 
21 Soo teel beters bie verbont / Vaerksan - 
eſu is Borge geworden < 4/rd/zes 

“3jnen ſtant hadde. 

— — 

ſchenen ðdoor ziju ſelfs erhande 

18/7, « 

48. — D 

wech tot het Heylichdam noch niet geopent 
en Was / deohle de eérfte (Cabernakel nesh 

24u15 De 

9e Weicke- Tabernakel was een afbrelz 
Dinge na teger:woordigen tijt; m ben welcken 
gaver ende ſtachtoffe ren ot;cofferr werde die 
DE Bienart nz en tonnen Heplct make vader 
conſcientie. 7,17 „CMD zel: «4-ENDE ·.4.225 

dichz tot den throon zyner genade / op D3Wp ED ‘Dangepriehiee Vie aer Ehziftus de Woogepziefter Der 
toecomende goeden,s/1q/2 1/47 1 </2/2/16/16e 

Noch Hoor Beken ende Calveren 
bloet / maer doot zijn epgtjen bloet cenmael ut 
gegaen in bet heynge een ‘eruwige verfoenine 
ge ge londen hebbende, 2 ‚1 7.merde. 4e 18·3 · 

13, Waut fr dar her bloedtder ſtieren ende 
bocken/ende de affchen van Der koe geſprengt 
op De bebleckte / hem heplicht tot vepuicijepee 
bes vleeſchs. 2el7e4e 

14. Woe heel te meer fal Get bloet Eijzifti/ 
Die Doo? Den eeuwigen geeft hem (elven Bode 
enfivaffetick geoffert heeft uwe confcentien 
repuigen ban De Daodelijcke wercken om Den 
Tebenbigen Bod te dienend zer6,6eende 3.16. 
Lendea.ide2ie 

‚15 · Ende daerom ig bp cen Middelaer des 
nieuwe Teſtaments/ op vat / ete· a· 2.4. *.7 . 17 

16. Wart waer een Ceſtament is daer 
iſt ban noode / Dat De doodt des ge 
makers in come, 4. 18.6. 
rs Ende alle dinghen werden bp nae met 

bloede gerennicht nader wets eñ ſorde bloet⸗ 
blie be en-gefchter gheen — rn se 
6,ENDE -.1744e 

26. Maer uw is hy eens inde voieyndin⸗ 
ge der tden / tot afteagimge der fonden/ ber: 

4.8 3e 

2.Ende getij den menfche geſet i is. eens te 
ſterven / ende Daer neer het angle a ee , 
eude Zes 48e 

Aiſoo dock Chriſtus rermael ateafiert, 
ortt beter ſonden wech tenemen /fal tenandes 
ren male ſonder ſonde gheſſen worden / den 
genen die hem verwachtẽ ter falichene.3 2 «2 

fo/t, De wet hebbende ve ſchaduweter 
torcomende goeden / ef niet Ger beelt Der dins 
gen ſelve / tau metde offechar den Die-fp alle 
jare de ſelbe — ophouden offeren / nem⸗ 
mermeer heylich makende ghene die Daer toe 
gaen. 07e 1Ó SCHE 247407 ve 14 gee 0 230 

2e Anvers en ſauden ſyniet op” gehouden 
hebben geoffertste werden / dacrom dar fp die 
Dienen geen confcientie Der fanden meen heb = 

“ben fand en/eemmaelghevepnicht zijnde. 19e 
15 ende 4,103 EDE HE Je2 Se 7e 
4Want hetis onmogelije dat tet-bloet bz 

Stieren eñ Bor ken / De ſonde ſoude wech ne⸗ 
Melis ne rekent. 

Oo fende ie Diet / it come/(in det begin 

ina flips e 

1% Als Ip babe gefept hadde: Slachtoffer 
eñ ct eñ bzantaffer/ eñ offer boog de ſon⸗ 

Wann namg 
ron welcken? wille wy gheheylicht sijn 

door de oftecbandeDesdie haems Chei⸗ 
— gedaen . 3 is * hie 35 3e : 

… 14 Want — jande 
wictjlijck — — — — 5067 

119 Dewijle op han 
ebben tot De en 

— J hee 

— met deſe om dat eeuttoelgekblËft/ \,: t bloet Hefue * 

— oe room. zelrs6e eh nieuwer ende leb ü ch 
Waer ul dr te vollencan falich: —* „bien ans vecent eet * den tick 

die doo tgaen / dewjle hy — spuien . F 8. 
229 Bant ſoo — adat 

ere De ſomma Han Dat tp ſeggeuis dit / wy de kenniſſe der waerheyt ont z 
nandelijc/dat wp L ister 
De eftept Hemelen. zun, 

ho dat ho het almaecht. Want ſie 
maden ane taoee u op De berch / ett mi Loo bpanden bevflinden ſa 

oogtepziefter (oa, zo, log deel Maer nu heeft ep 
veel beter enge atjen/als Ip eens 

vg ns 2160 2e, 

én ſodanigen Noochprie⸗ venſdaer enig geeno 
teen des Croons booꝛ De fande3/3/ Baten 

ele 8 / dar imbetez:s — 
e 

27. JDA —— 

„Des cij 
er 

Dat Ip fal Dern 6 
rire 

lieden 

iet — 

— 
gen 



ghen die woſien / niet uptſienljcke dinghen 
Bemaect ern zijn. lege Leite 15. 13. endt . le 10e le 

6, Moer fonder geloove iſt onmoghelijck 
Gode re behagen: Wãut wie tor Godt coemt 
Bie moet geloonen dat God is / eude Dat hy den 
genen Bie hem ſoecken Ioontezer us 1s 23.1 42de 
ende 3:20:30, · Dooꝛ het gheloobe NQoe 
ban Gode vermaent ban t'gene datmen noch 
niet cn ſach / vzecſde / ete. 33230. 

9. Poor het gheloove guick hy woonen int 
tant Der belaften/alg ineen veeẽt lat / rtrorig · 

17. Dooꝛ het geloobe heeft Abraham als 
he verſocht woert / Aſaac geoffertjende hy Die 
De beloften ontfangbhen hadde / heeft Zijne 
genich gheboren Sone geoffert. 3e13/ó0 

zie Ende acubadt op het operfte zijnet 
dorde / 1/ui/13e 

1233 Aant oberlegt dat deſe fulcke een 
tegen paeken bee Sondaren tegen hem gele: 
Den heeft, op dat gp niet flau en wort / ende 
flap m uwe gemoet. 353215 e 

se Ende gijp Heden hebt denvermaninghe 
vergetẽ / delucicke tot u als tot hare Kinderen 
pacechts mijn fone beracht Be caftijdinge des 
eeren niet noch en verflaut miet als ap ban 
cm rafſet wordet / 312432. 
8. — iſt dat ghplieden (ouder caftijz 

Dinge Zijt daer ban fp alte deelachtich gewor: 
Ben zijn/ fo zt gp dan baftaerdenlete/3:836. 
Booꝛt / we ebben doch onfe bleefcijelijcz 

Kebaderen gehadt Die ons caſtden / ende Wp 
Hzeefdenfe:fullen wy met beel meer DE Wader 
Ber Bheeften onderdauich weſen? etcer:iszze 

27. Mont ap neden ect Bat hp ooc Daer 
na/ afs bp deſegheninghe beerben wilde bere 
worpen wert: Want bp en bant geen plactfe 
Dsg berous/ etc. 33324. 

18. Ghp lieden en zijt niet gecomen toeben 
“oftelijcken Berch / eñ beadende bper eñ Doncz 
Herbept/er dupſterniſſe / ende onwever/211129 
222.Maoer ghy lieden zijt gecomen tot ben 
Berch Syon / eñ tot De ſtadt des lcvendighen 
Sods /tot Dat Hhemelſche Jeruſalem / ende De 
vdergaderinge De ontallijcker Engelen· tir 

23.Chdetot DeBemepnte der eerſtgebore⸗ 
wen bie jn den Demel geſchreven zijn ende tot 
Gob den Aichter ober alle/ende tot de geeften 
Der bolcomen Hepligen. 3/2576e 

n3/4Bet houtvelijc is bp alten eerliic/erde 
een Onbebleckt bedde: maer be hoercerders 
ende oberfpeelders fal Bodt oogdeelen / 4, 
9/glende 481252 zende 421373 

de Tefus Cheiſtus is giſteren ende heden 
De felbe/ende in der ecutwichept. 22024. 

J. Aoet ons dan Door hen altijts Godede 
@flerhande des loſs offeren dat ie be vzucht 
der lippen / Die Zijnen zraem beliden . z / 2. 
38. ende 4 13816 xnde 4/18/17. 
ren vergeet niet Der weldadicheyt ende 

gedeelfacmbept / Want met fodaniae offerz 
händenbehaethtmen Gode . 334:36. ende 3:74 
stende /a/ſende 4/18/17. 

17. Deeft uwe boorgangeren gehoorſaem 
ende opderdanich / tant ſy waken boor uz 
twe fieten/als die cekenfchap ache fullt 1,152 

Jacobus Cap.:. 
Pre broeders / acht dat boos groo: 
te beuchte/ als ghy in belerhande 
verſoeckingen roemt. _ 3/20/46, 

3, Salich ig De man Die berfoeckinge Herz 
draecht: want als hy (al bepzoeft Sijn/fal Dy 
de croone Der verlicht pr ontfangen! be welcke 
De Heere belooft beeft / den gheenen bie hem 
Tief hebben. AD 3el74 Oe 

13, Acmant Die berfocht wort / ſegghe dat 
bp ban Gode berfocht moet: Want Godten 
tan met gheen quade berfocht worden : hp 
en berfoerkt oocknietmant, _— _ 4.304gte 

1e Paernaet / als De begeerlichept ont= 
fangen heeft / baets ſy de ſonde / ende be ſou⸗ 
De als (Pp bolbzache is/bzenatde boot /3/3/13. 

14. Moer cen pegeliich Wot berfocht/ alg 
bp ban sijne epgen begeertiehept afgetreeken 
vende verlockt wort. At 3/20/46, 
174 Alte cocde gifte ende bolmaeckte gebe 
chit bre tomertde Lam den Dader Der 

2e 

ten/ bp Den welcken geen Beranderingen; … 
enisjert. 1,12/2 lende 7.2/21 Jende 64. 

21 -Baerom alte bumtiehept ende oberbloet 
Der boofhent wech orden ontfanct met ale 
Tie flich$ het woort dat ara geplant wort / det 
Welck uwe fielen can ſalich maken. a/c>/->. 

25e Beeft God met de arme Defer werelt 
vertoren / om rijëk te stin int Greioobe eã erfz 

verghtbven wozden, 

Kegifter. 
ghenamen des Conncerijcks / Dat hy veloaft 
Heeft den genen Die hem Lief hebben. 3. 233. 10 

10e Want fa wie De aedeele wet gehouden 
heeft / eude m cen Dink m ſtere / die 15 m allen 
ſchuldich. Jel gelOeENDE 341 8,104 

4. Wat niittic heyt aft/mijne beoeders, foo 
pem ant ſeyt dat hp het geloove heeft,erde en 
heeft de wercken nier can hem Dar geloo⸗ 
be ſauich maken / 4. 26. cude 32.124 

r19. Ghy gelooft Dat daer een God is: gn 
doet Wel;de Dupvelen geloobent oock/ ende 
grouwelen · Jelle 

zi, As niet Abꝛaham outen Vader upt de 
wercken gerechtveerdicht / alshp ſaat zijns 
Sone op DE Aitaer geofſert hadde, 3. 17.1. 

4.3. Gijp bit ende eu ontfangt niet Daer: 
om dat ap qualijc bidt / nm Bat gijt in uwen 
wellufken verdoen ſoudt. 3/20/7e 

6. Maer fp gheeft meerder ghenade, daer. 
in dat fp ſeyt Bod wederftact DE hooveer⸗ 
dighen maer den nederighen abeeft hp ghe⸗ 
nade. 2lr/19/ENDE 3/12 /5e 

Yeghaket tot Bodt/ en hy (altot u Haken: 
Krepuicht / de handen ghp fandaers: fupbers 
De heeren, gip twyſeſmoedige. 3,3/16» 

11, Wie-ba Zijne broeder qualic fpiecrt eñ 
zijnen broeder oopdeelt/ Die fnzeecht qualijck 
bade wet / ett· 4. 10.7 · 12/ Doer is een wet⸗ 
geber, die can behoude eñ berderben / 4/ 10/7 

14/Die hp miet en Weet wat morgen ghe⸗ 
ſchiede fal:Want wat is u lebe. etc/ 53/20/24. 

15 Maer boor ghy ſegghen fout: Iſt dat de 
Deere Wail / ende iſt dat Wp leben / (oo ſullen 
bop Dit af Dat doen. 3/zo/28/ 

5/12 Booz alle dingen / mijne Broeders 
ſweert wiet / noch bp den Hemei noch bp Der 
aerden / noch eeighen anderen eedt / maer u⸗ 
We ja/fp ja/eñ wiwen neen neen) 2/8/200 

13:45 Daer pemant onder u in lijden/ Dat 
bp bidden: Is daer Pemant goet mioets? Dat 
befwghe. 3/:3/7 

14. 4.8 Baer pemant onder u kranc/ dat fp 
Be @uperlmgen der Shemennte ontbieden/ 
ef dz fp ober he hebbejete.4,91/18/4/10/210 
‚Isen het gebede Des geloofs (al Benficcz 

ken helpen / ende De Heere fal Hem ophelpen: 
ende iſt bat bp gheſondicht heeft / het fal ben 

/2o/1 te 
1o,Belijt malcanderen de mifvaden Ende 

bit boo malcanderen op Dat op gefont woz- 
Det: Mãt ee crachtich achet des Mechtbeer= 
Bigen vermach bele, 3/4/6/.ch 4/11/3/-0/270 

17· Elias Was ecn meuſche / ſultker bekoez 
ginge onder worpen als wy / ef hp badt eens 
geber Dat het miet regent cn ſoude / efi Het en 
regende niet op Det aerden / dzie jarcn eñ ſes 
mauden lanck, 340. 26 

De eerſten brief Peeritap-r. 
Je bereoze zn ade boogficuiee 

D bept Gods des Daders door de 
beplichmakinge desHeefts/tot 

geljoozjacembjept ef beſpringinghe des blnets 
Zefu Theiſti: De acnade ende baede fp u ber⸗ 
m̃enchvuldieht / z. 1.1. 3. 14.6.3. 63. 

3. Ghelooft ſy Bodt ende De Dader onfes 
Heere Jeſu Chꝛiſti/ctc. z/16/13e 

se Die ghyin de cracht Godts bewaert 
Wozdt/dooz het geloobe/ tot be faliciycpt Die 
berept is / om ten laetſten tijden ontdect te 
worden / … 3i2/4zeendez/1./3e 

7: @p dz De beproebinge ws geloofs beel 
toftelijcker Dan Be beproebing he des gouts 
fe Get welcke verganckelyt is / eñ nochtang 
door het per bepzaeft wort. _318/4e 
VDercrigende het epnde uwes ghtioofs 

nauwe ar zieten ſalichept 1/15 /./3l18, 
ZelUDEZ/2S/Ie 
Tre @nderfoeckende op wat oft hoedanige 

tijt de Bleeft Cheiſti Dik ies heen was beteec⸗ 
kende te bozen/ etc. 1/13/1 Blende 2/9/1, 
‚Ji/ Den welcken gheopenbgert s / dat ſy 

uiet hen ſewen maetons® Dit bediedden Dat 
u mu berrendicht is/Daog de ghene Die uabes 

‚Paebict hebbe het Ebâgelin/2/o/1/ch 2/1 1/6 

za 

15e Maer gelijck Ip Dieu geroepen Geeft, 
Aeplich is /woꝛt gijp oac heplich/ etc. 3.6.3, 

i . Deeſt heplich / wãt ic be beplich3 «bare 
„8 ADetende dat ghp niet met bevganckee 
dicke dingẽ (-lber oft gout berloft en zijt / vt 
„utwe pdele bandelingtje die u ban den oudes 
ren obergegeben was, 247.5. 
tbe der met den dierbaren bloede dbi 

fti/ als cen onftraffelijckenende onbeblecten 
lams, £ 4251715 erde 3,6,3. 

20· De welrke weiche voorſien was boo, 
De ſcheppiughe Bec werelt/maer ig gheopen⸗ 
baect in deſe läzefte tijde om uwent uille.z, 
22/7 /enDE 4. 54204 3 

21.Die ghp Boo? Gem gelooft in Godt / die 
hẽ uee De vooden opgewert heeft / eñ hẽ eect 
93 gegeben heeft om Bat ho gelooven eñ hoe 
peop Bod hebbe ſeut. .is. I · J. 2. 143 . 2. 43 

22· Hebbende ban uwe ziele ghereyncht ie 
de ghevoorfacmtjept Der waeckeptt, Doo deu 
Geeft tot onghebepnfoe bzdederlijcke liefden 
hebs malcanderen, ec. 1/15/2/ende 2.5,114 

23e Sijnde wedergeboze/nict upt begane / 
kelyckt / maer upt onbergäckclicht (ade/dooz 
bet woort Des lebenden et eewictjhue blij benz 
Ben Gods: -2/1c/7/ende 3/2/21, ENDE 4/1/6e 
Ende 4/1 6/18 ende 4/16/314 

2/5 Woet oock gijp feive als lebende ſte⸗ 
nen getimmert/tot een gbeeftelick bups/cnde 
heplich Prefterdbom ‚om Geeftelijcke offer= 
handen tedoen/ etc. 43/65 jENDC a/ 1e 16e 

9. Ghn zijt een vpt bercozen geflachte / cen 
Coninclije Parefterdom ecn heplich bolc/ een 
bersregen bole/ om dz ap fout bercondigë de 
deuchdẽ des genendie u upt der dupfternifTe 
geroept heeft tof zijnen baonderlijcke lichte 
2.7.1. ende Ze Zea ekfigel Beige qe19,250 

1, liebe ick bermane u als welanders eñ 
vremdelingẽ / ontbout u bande vleeſchelijcke 
degeerlijchedẽ / die tegẽ De ziele ſtrijden. i5 .2· 

13 · So weeſt dan alle menſchelijcker ordi⸗ 
nadtie onderdanich om Des Heere bailte/ bet 
{p Den Conuck / aĩs ben Dhaezften. 3.20.230 

1e Gert een peghelicken: Hebt het Broe⸗ 
Berfchap lief zeeft Bon. Gertden Conincs 
4,20.7sENDE 4. 0.22. 

21. Chriſtus heeft oock geleden voorons/ 
ten exempel achrerlatende om Dat gp zijne 
boefftappenfeunabolgen. —_ 53246.24 

24. Die onſe fonden felle in zijnen lichame 
gedraghen beeft op het Hout/om dat wp ban 
Der (onde gtiefchepden / Der veebjtheerdichept 
Teben fewden:dbooz wicns Wonden ghu gene⸗ 
fen zijt / «16/6/ende -…17. 4 ende 3.425 (ende 
3/4/:7lendealzosende 4/ 15. 21. 

25e Ghp waert als dwalende Schapen / 
maer ghy sit nu bekert tot den Herder ende 
Biffchop uiwer fielen. 1/15/2lende 3/25/6s. 
37 Deſghelicx ghn mannen / woont met 

haer met wijfhept/ gebende haer eere als dẽ 
rrancſten wãre / oork alsmede genooten zijn⸗ 
de der ghenade des lebens / op Dat uwe ahe⸗ 
beden nier verhindert en worden. 5 

18,2Bant Chriſtus heeft ooc eens geleden 
koog De ſonde bp recl;tbeerbich / oo? de ons 
rechtbeerdighe: om d3 hp ons tet God ſoude 
beengen geſtornen nac den vieeſche / maer lez 
vendich geen tact va den Geeft. 3el3eze 

Toen Den welcken Dp ooc comende/ Geeft 
„Bepredickt den Geeſtem Die in de ghebancke⸗ 
ffe zijne ) 2160» 
21,DeE welckẽ tegen beelt de Boop/ous 

mu oock betjoct > met Daer mede vupliche⸗ 
bendes hchaems afgewaſſchen wordt maer 
waer dooz De goede conftientie Bod braccht 
Doe? beopftandinge Cha{ti/ 3/:9/15/cnde 4. 
— al: a/alal: âl 24/4/g/1sl 2/ 4/1sf2if 
_4/2/Dant Det is ons genoech / dat Wp Der 
boozgaenden int des iebens Der Wepdenen’ 
Wille ghedaen Gebben / wandelende in Wels 
luften/erc. pe 3/15/8eCnDC3/ 24e te 

8, Daer hoor al / hebt rot mattanderen 
ſtercke liefde / Want de iſefde bedect Hete fons 
Dena \ 36/31ende 3/4/36. 

1e, Dient matcandereri/cen pegtelijck na 
dathy gave ontſanghen heeft als gorde upt 
—— ————— Jk 

viedft Dat pemmaut ſpreeckt / dat hy ſpree 
alg Gods woor. 3,8/L/endeg.B.9e, 

17. Mant het is tjdtdat Get oordeel ban 
Den huhſe Sodts beginnc:er ift vatbet cerfk 
va ons begint) wat falt gode weſen 4 
„Set Be Ouderlingtẽ Die onder u lied Sijn 
Ömtane :t Die cen mede Ouverlinc be, 4,6.75 
„2 AEPbet de cudde Godts die onder u 

lieden is. 4.10.7.ende . 6. ze 
3 Noch ale heerſchappie boerendeobre 

het bolc dat u bebolen IB 4,49. ENDE 4.10.72 
HBod wederſtaet DE hoobeerdigẽ/ maer 

den nederigen geeft bi genade, 3el2ese 
6.Bernedert u liebe Da onder de trachtige 

haut Godts op var Ip u Hhooar:etc, 3,2,400 
7-ozpt alle uwe foschbud:chept op hen/ 

Want hp dzaecht fbaghe boo? u deden 1.17.65, 
7 · Woꝛpt al u ſorchbuidichz op hem/ware 

be Daagse 



bp dracchtfozge Waor a leden. 77. 
Weeſt nuchteren / waect aant wine we⸗ 

derpattie De Duivel gaet emme alsten brie⸗ 
ſcheude Heet / ſarckende wit hy Berflidé) 1e 
3de 13 EDEL, 4,15 ENDE 3420046 ' : 
re Gout aler geuade/ die ous/ Lao Die 

echt Weprctj EES vedruct zijn, geroepen heeft 
tdt-zijie ec\bige beerlucheet in Chrſto Hetu/ 
Die fette Bolmake/beveftige) verſtercke / ende 
fondertu Heden. 3.2240. 

Den tweeden Beief Petri. 
Gaper. 

Ae D Aer mede dat ons die ſeer eerlijtz 
: ke cf groote beloften gegeben zijn 
e om dz gp daer Jao; fout der Bodt 

delijcker natuere deelachtich Zijn/etC.3, 1110 
ENDE 2,25 4104 

s.Ende tot Dit felbe ooc alle neerſticheydt 
doende / bewyſt Hier toe deucht in uwen geloo⸗ 
vorende in De deucht wetenſchap · 25414 

ro, Daeromme Beoeders / weeft liever 
uneerſtirh om uwe berdepinghe ende verkieſiu⸗ 
ge vaſt te maken: Dent als ap hedendat 
Pels gijp te geenen tijde ſtruvckelen · 3415 

14 Dewiſſe ick Weet dat de aflegginghe 
mijns Tabernauels haeſt comt / gelijck onfe 
Heere Jeſus Chriſtus my heeft te kennen gez 
geben, 242546. 
10. Efi top hebben dz Prophetiſche woort 
welcke ſeer baſt is ende ghn doet wel / als ghy 
daer acht op hebt / als op cen Licht Dat op ecn 
dunſter plaerfefchijnt/etc. _ 1.942, 
A. Want De Peophetie en is boog tijde niet 

Booz menſchen wille gegeben / maer de hepli⸗ 
ge menſchen Gods hebbenſe geſproken / gedre⸗ 
BE zijnde bande Geeft Bos. . 3.7 1.13 . 15. 

zite Daer hebben oock valſche Propheten 
ander Den volcke geweefisgelijck oor onder u 
lieden valſch leeraers weſen ſüllen / ett · 4.9 · 4 

elft Dat Godt De Engelen / als fp gheſon⸗ 
dicht hadde /15 gefpraerten heeft: niaer Heeft 
fe weêr ketenen derdupsterdifje in de helle gez 
worpen / etc. 446ende r. 13 . 19 
Vene Heere weet de Godſalighe unt de ber: 
ſaerkinge te verlofſemeñ de onrechtveerdighe 
tot den bach des oordeels/ett. 32846. 
218,Ban wien yemandt overwonnen is / 

Diens Dienfthuethtis py geworden. zeze8s 
gin Waer is De beloftersijner toecomfte: 
Wart von vat de Daders ontflapen zijn, blijft 
alle dinck / als van den beginne der Scheppin⸗ 
ge aen· 32.4.2. 

8, Maer weeſt niet onvaetende ban Dit een 
Pitieh/ hee: Dat eenen dach by den heere / is 
geliyc du hſent jaren jef dupſent jaren gheljck 
cenen dach · 7 „Zere 

osgdiet willende Dat yemant bergat/ maer 
Wilkfe aue tot bekeeringe ontfangen, 3. 24. 15e 

Den eerſten brief Joannis. 
: ned cap. 
Is Mr banden begume was / dat Wp 

gehoort hebben / Dat wp acften 
hebben met ouſe oogen / dat Wp 

aeuſchout hebben / ende onfe handen gehandeft 
hebben / van den Woozde des levens. 2.14. 2 . 

— 77 inhet licht wandefen / 7Maer at woyin het li anderert 
elle Hp ín Det Ticht is ſo hebben wp gemepne 
ja met maltanderen/ende bloet Ieſu Thu⸗ 
du oons tepuicht dits ban alle ſonde. 

24174 3432ende HeT 4. 5ä. 
‚ 9. ft dat op onfe ſonden belijdẽ / hy is ge⸗ 

tkoutoé en rechtbeerdicl op D3 bp ons De ſon⸗ 
de bêrgeelen tepnighe Ban alle ongherechtic⸗ 
hepte · 31410, ENDE 342049 
„20. It dat wy feggendat Wop niet geſon⸗ 

wicht eit Hebben/ fo wak wp hem leugen ach 
tich êfisijn wooztenig ons niet,  3e20,47e 
zel, ft Dat pemaut — heeft / wy 

hebbẽ Giefum he ſtom / ceut rechtveerdigen 
boorbidder bp DendDader,3,4,26.EndDe 3,200 17 

2e Ef hp 18 De berfoenirighe boor onfe ſon⸗ 
venzefi miet alleeniijck Dooz onfe ſonden / maer 
Vooꝛgeheel des werelts. 2,17024ENDE ʒ · 0220 
ende 3.20.20, —— 

14e ſchryve we kinderkens / want de (onz 
DE/zijn U vᷣgeben Dooz zijnd vaẽ · ·. 2. 3426 
Ainderkens het is De laetſte tijt/eude ge⸗ 

e gp gehoort hebt Dat den Autech ziſt come 
(al. ke * p= 4.18,20v 

Regifter 
19 · Sp zijn van ons uprgecomen / Maer (p 

en ware van ons met:lbant haodẽ ſy upt ons 
gebeeſt / fo ſouden fp mer ons gebieen heb⸗ 
ven/ers. 3a3e2 FENDE 3 «2446, ENDE · 24.7 

20, Maerghy Hebt De Lalvingte ban Den 
Henligen/ende weet alledinck, 3 13e 

23: Do wit dé Sone erfaccht/ die en Geeft 
oock den Dader miet. 26de 

"22, Maer de Datbinge die ghy ban hẽ ont⸗ 
fangen Hebe;btijftin weeft ghp en heb: geenen 
uoet vara pemant tegve/maer gelijck U De ſel⸗ 
be ſalvinge / etc · 3.123. 

Zal, Siet hoe groote liefde heeft ons ven 
Pader bewefen / namelyck: dar wp kinderen 
Gods genaemt worden / Daecom en kent ons 
de werelt uiet / want fp en beeft hem niet gez 
kent, ‚ 36«.4. ende 3.20.36, 

2. Alder liefſte / nu zyn wp kinderen Gods / 
ef het en is noch mier gheopenbaert Wat wp 
wefen ſulle: maer wy weten als Ip fal geoptz 
baert zyjn / dat wp futlen gelijck Weſen / want 
wp futen hem fien gelije HP iS, 2. 0.3. ende 3e 
245 40EMDE Fel Le ITs ENDE 3e25 41e ende 4. 13. 20. 

3. Eñ ef pegelijs D:e Defe hope op hen heeft 
Die reynicht hen ſelvẽ gelije hp reynis 3. 1622. 

8. Die ſonde doet / is upt DE dunvel / Want De 
Dupdel ſondicht van Den begime: hier toe is 
de Sone Gods verſchenkt / om dat Lp De wert 
ken des dDupbels verderven (oude. 1,14.15 en 
1414.18. ende 1. 14. 19.2ende Zels ede 

9. Soo wie pt Bove gebozen is / die en Doet 
geen fonde/ want zijn zaet Lift in benen hy 
en can niet fondigen/want his pt Bodt gez 
hozen, 13. 10. ende Te5ei le 

io Hier in zijn de kinderen Gods eñ be kin 
derẽ des Dupbels opebaer etc· i . 4.19.3 15.2 
150 wie zijnen Broeder haet / Die is een 

dootſſager: eñ ghy tieden weer Dat geen doot: 
(lager bet cewich leben heeft in hem Gabe. 

Ld 2454390 
is · Hier in hebbe wp De liefde gekent / dathy 
Zijn lebẽ vooz sgeftelt heeft: eñ wap zju ſchul 
Dich voorde Wzoeders het lebẽ te frellE2.24,2, 
*_20,3Dant iſt dz onfe herte wroerht / Godt is 
meer Dan onfe herte / en Weet alte Dinc +3,4,18 
XEnde al dat op bidden / dat ontfangen 

wy ban hem / want Wp houden zijn geboden, 
tu doendat voor hem beljagbjelijsk iS, 2/20/7, 
ende 320/10. 
4Want wie zijne gheboden hout / die blijft 
in hemrende hier aen bekennen Wp/ ett · /14. 
32439. /. Alderliefſte / en gelooft niet 
alle geeſten / maer beproeft de cite ef fpupt. 
Godt zijne Want daer zijn Beel balſche Pro⸗ 
pheten upt gegaen in de werelt. 4/9/2, 

3.Ei pegelije geeft Die niet belijt dat Jefus 
Ebziftus in het blees gecomen is / dieen is úpt 
Godt nief. : Vr alazlar/ 
o hier in is de liefde / miet bat Wp Bodt 
tief gehadt hebben / maer dat hp ons liefheeft 
gebadt/en zijn Zone gefonden/etc.2/17/3/ en « 

14/6 
NV ainnertiefre lift dat Godt ons alfolief 
gehadt heeft/fo moeten wp oock malcanderen 
gef hebben, — 3/16/24 
“13, Ster aen bekennen wy / Dat wy mem 
blibenjende bp in on8/Dat hy ans ban zijnen 
Gieefteategeden heeft.3/1/4/ande 3/24/2. 
18m De liefde ee is gheen vreeſe / matt de 

bolcomen liefde dryft de bzcefe unt / Want de 
Bieefe heeft benautheydt: ende wie vreeſt / en is 
met voltomen in De liefde. 3/5)27 
Wy Gebben Gem lief / om dat hy ons 

geeft ef ghehadt heeft. 2/16/3e 

544, Alwat upt Godt gebogen ie/ overtoint 
De wereltstefn dit iS onfe overwinningge Die de 
werelt — gelodbe 1/18/ 

ende 2/5/11/ende 3/2/21 ) - 

MED iſt hie daer comt door water ende 
bloet mamelje: ef Chat tiet Doop wa⸗ 
—— * maer doo? water ende bloër/4/ 
14/22 3— 

6d Dꝛie zijnder Die getuwgheniſſe gheben in 
den Wemel de Dader/ Get Woort / on Dé Hen⸗ 
lige Geeſt / ende die Dziejneen.  …  3/e/le 

8/@ock zijnder d 
op ber aerden:dedBeeft eñ her Waer / ende het 
Bloet:ende Bie dziezijn toteenen/ — -z/1/r: 
Wie den Bont eft die beeft het leben / 
wieden Sone met enn heeft / die en heeft het le- 
ben miet. : 3/14/alende i 156, 

Eñ dit is het bertrouwen Dj wer baden 

Bee ND E, 

te Die getupgeniſſe geben 

hebben : iſt bat Mp wat bidden naſhnen wi” 
le Dat hp ons verboozr. 3ezoes” 

1, Eñ iſt vat bon weten Dat hp ons berz 
boert, War wp braden / ſoo weten Vy / dat mp 
Debeden heben / Die Wu van hem ghebeden 
hebben. 322452 
18. So waie unt God aebazen is / die en ſon⸗ 

dicht iet: maer Die vpt God geboren is be⸗ 
— hemſelwen / eñ de booſe en gemaeer hen 
ete Ze elle 

12,Dp Weten Dat bp unt God zijn / en ae 
werelt is gefjeel in het Vaofe gelegen. 3e 14. 

zo, Delen is Ben waerachtigen Godt / ende 
tet ecuwich leen. Lel gel re ENDE 1,130 26. 

zie Kinderkens bekwaert ufelben ban de 
Afgoden / Amen. 1.11.13. 

Den tweeden VBriefJoannis. 
7 D er zijn bele verlepders in de werelt 

gecomen/Die nieten belijden Dat Des 
p _fus Chꝛiſtus in het bleeſch gheromen 
is:Deſe u is de Vlepder beAntichgift.as17,3 z 

Judas, 
6 gAde De Engelen die haer begin niet 
E gehoude en haddẽ / maer hare woon⸗ 

ſtede berlaten hadden / met eeuwige 
banden onder De dupſterniſſe tot Dew oordeel 
te Des groott daechs bewaert heeft · 121 4. 10. 
ende 1, 14.1 9. ENDE-Ze2506e E 

3e Michael Den Archangel / als hy tegheu 
Den Dupbel ſtreet eff handelde ban het hebac 
Moſi / en derfde hem Be ſchult der laſterin⸗ 
ge niet opleggen / maer ſeyde: DeHeere ſtraf⸗ 

1.14.8.ende. i.ia.19. fe ue 

Apocalppfis/ofOpenbatinge 
Goamis/Capittel 1e 

5 HEE Die ons heeft lief gehadt / en ban 
d ve fonden ghewaſſchenñ in (pneu bloes 
Ce A 414 314 

6. Ende heeft ons gemaect Coningen 
Peiefters Bode fpnen bader.z.1 5 .6. 4. 18.17 

/13 .Eñ oock alle creatuere Die inden Hea 
mel is / ende op Der aerde / ende onder De aerde / 
ende inder zee / ende al Wat Daer in is / hoorde 
ick feggen/etc. \ 3.48. 

7/14. Deſe zijn die gecomen zijn unt groo⸗ 
te berdruckinghe:ende hebben hare cice deren 
gewaſſchen / ende ſy hebben hare cleeder wir 
gemaeckt in het bleet des ams. — Zerez. 

13/5, Gude haer is een mont gegeben anr 
groote Dingen eñ laftecinge te ſpreekẽ 4,725. 

14/13, Salich zijn de dooden Die inden Heere 
fiecbe: Be Beeft fept:dat ſy ruſten ban haven 
acbept/efi hare wercken belge hen na· z55 10 

18/6, Dergelt haer gelijck fp u oac bergol⸗ 
— peefjame betacltfedobbel na hare werc⸗ 
en 349464 
19/10. Endeick biel baorfpne baeten om 

hem te aenbidben/ende bp fepde tot mp : fiet 
Dat ghyt niet enn Doet/ic ben wiven medebienft 
knecht / ett. Aenbidt Bod/ 112.340 zelgslo 

2544. Ende ick ſach Theoouen / ende (Pp ſa⸗ 
tendaerop / ende hen wert het Oordeel ghe⸗ 
gan : ende De zielen Der gener Die outhooft 

aren om het getupgeniffe Jeſeu / ef om bet 
woort Godts / ende die de Beeſte / uoch haer 
Beelt niet aenghebeden en haddeu⸗ ende had⸗ 

„Ben het merckteecken niet 33 aer 
boozbjooft / noch aen haer rechter hant / ende 
ſy leefden ende regneerden met. Cheiſto dupe 
ſent Jaren / 3223 
21727 · Ende in haer en ſalniet cromen / Dat 

onvepnichept oft groubaelicheydt doet lof leu⸗ 
genen (pececkt maer Die gheſehreben ziju ne 
Den Boeck deg lebens/banter Lam/4/16/17e 
22/8. Eñ doe ickt geloot en geſien hadde 

biel ick neder om te aeubidden boor De voe⸗ 
33* Engels die mp dit toonde/ a/3 /en 
134/10. 2 

2. Maer hp fende my : Siet Dat 
„Het niet en Doet /oaant ick ben u mede dienſt ⸗ 
kuecht / ende uwe braederen zer Paaphcten/ 
ende Der gener Diede Woorden deſes boek 
betmaren:%enbidt Bod/_  …… — I/L4/ide 

… 18, IT dat pemarvae doet tof deſen: Bodt 
„att —5 is est zere 

eck gtjefchaapensijul, 2e 
194 — not aſ boet baj De 

Wobden bes Boeskr Defer Daovtictie, Gode 
alson eel af ——— boeck des er 
Vens / ende bande heyn ghe Stadt / ende Han 
„Dat in beſen Be 4 reden ief /459 

el ° naad nit ú 3 — 
On er 
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Overghegheben ban Den Veere Joh. Calvino , aen 

Keyfer Karel de Vijfde, ende alten Voꝛſten DU 
den Kijcxdach tot Dpier bergadert. 

We het Latijn in de Nederduytfche fprake getrouwelick overgefet, 
door Car. Agric. Leeraer der Gemeynte tor Rijnsburch. 

1. PET. 4. 11. 

Iſt dat vemant ſpꝛeecke / dat hp fpreke alg Gods woort. Iſt dat nemant dient / die diene 
als upt de kracht die God geeft: op dat Bod in allen gepreſen Wort door Jeſum 

Chriſtum / dewelcke heeft de eerlickheyt ende macht van 
eeuwighept tot eeuwighept / Amen. 

— 
de TN jc ul WY 

tAMSTERDAM, 

Voor de Wed. van Everard Coppenburgh, woonende 
op t Water, in de Vergulde Bybel. 1645. 
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Tot den Chriftélicken Lefer. bo: 
WR Een meerder forghein defen ellendighen leven en behooren de Cheiſto⸗ 
VE men aen te nemên;dan datſe God techteliek leeren keknen, ende dien 

se hy-gefonden heeft Jefum Chriftum, nac dien daer in beftact het couwi- 
Gj) ze leven, ende de eeuwige däligheyt : Endedat nier ceren tijt lanckal- toan.17.3- 
54 leen ;macr oock; dat fy in de felve levendighmakende kennifle mogen 

ER wallen ende volherden, Want alfoo de Sathan ; door fine oudeende 
gewoonclieke nijdigheyt van den beginne ’âen’; getracht heeft, deſeo vredehden!rijcke 
kennifle Gods des'Vaders , ‘énde ‘fijns’ Sooris Jeſu Chtitti, ofte uyt de herten der imen- 
fchen gelijck te drijven „ofte ten minften te verdonckeren ‚voor vréemder ende van 
menfchen gefmede Gods:dienften ;ende-menigerley fuperttitien : Soo'heefchy oock 
in defe onfe laetſte tijden fijn befte gedaen';“öm-de werelt inde ſoare blincheyt haers 
herten, ende diepe onwertentheyt haers verftánts te houden’, foo haeft als hy fach';-dat 
fijn rijcke ergens in eenen hoeck deſſelven ſchade ende verlies foude lijden, door de op- 
techte ende ongeveynfde vereeringhe der Goddelicker Ma efteyr, dewelcke dacr-ghe- 
fchiede-nae den regel ende ‘tvoorfchrift der geſonde léefe, die ons in de H.Schriftuecre 
fuyverlick aengetekent ftaet” Ende alfoó hy wel weet, dat de menſchem tot haers felfs 
liefde feergencgen zijn : ende daerin een ſonderlinge behagen ende verwonderinge ne· 
men,datfe met uytorlicken pracht ende gierliekheyt den Goddelicken dienft voor den 
oogen bekleet ende verciert fien, die door de aurhoriteytende t goetduncken van ge- 
leerde,ende by de werelt aenfienlicke perſoonen opgefécht is: heeft hy door fijne ſeer 
trouwe werck-middelen de Chriftenheytalfoo betoovertende beguychelt met de ver- 
vloeckte Afgoderie,ende verfcheyde opgepronckté mänieren van Godt te dienen énde 
te vereeren,die nóyt van Godt en zijnbevolen’, die men nochtans alleen fchuldigh isin 
fijn woort gehoor te geven, ende te geloven: Noch van Chrifto in den Nieuwen Tefta- 
mente ingeftelt,die onfen cenigen'ende waren Herder is, ende na wièns roepende ſtem- 
me wy”alleen moeten luyfteren, ja die alleen-de volkomene Leeraer der Gerechugheyt Ioel 2.23. 
is; Noch van den Apoftelenfchriftelick iswervaer, dié nochtans uytden mondt Jefu 
Chrifti,haers Meefters , de gantfehewijfheytjende den volkomen'faët onter faligheyde 
ontfangen hebben,ende ons wel dief bevöten, de felvc óngefchent tot allen tijden te be- 
waren by verlies van onfe faligheyt.Ende naedemael dát wel alleChri{tenen int gemeyn, 
by den welcken den yver tot Gods eere, ende de verbteydinghe fijres aenbedelicken 
Naems gefpeurt wort, arbeyden moeten, dät het gene dat Gode toe komt, Gode oock 
worde gegeven, dat is,dat Gods woort ſuyver ende onbevleckt foude mogen aengeno- 
men,beleden ende bewaert„ende alfo de arme ongerufte confcientien,nae elcx'van God 
verleende talent-pont‚in der liefde tot faligheyt gehölpen werden + Soo ift nochtans, 
dat infonderheyt den genen defelaft eygentlik is opgeleyt,‚de welcke de Heere daer toe 
geroepen ende uytgefonden heeft,datfe , als Herders ende Leeraers in Chriſto plaetſe 
geftelt zijnde , de opficht van de ſchapen haers opperftén Herders ende Meeftérs trou- 
welik fouden waer nemen, om de felve met de gefondeleere der waerheyt te weyden, 
ende te roepen uyt de fchadelicke ende dorre weyde der menfchelicker infettinghen 
ende geboden,daer ziele endélichaem in verfmachten. Maer door wat middel fullen G y 
ditte wege brengen? Wy antwoorden, door de macht die fy van den Heere ontfangen 
hebben , welcke is, date fullen met de bafuyne haers mondts des Heeren wóort ende 
wille blafen voor alle mans ooren,dat een veder ‚ van wat ſtaet ende conditic hy oock 
zy, den Heere van herten foecke,fijn woort alleen aenhange, op hem alleen fijn berrov- 
wen ftelle, van hem alleen alles goets verwachte,in Chrifto Jefu alleen vergevinghe der 
zonden,ende dat eeuwige leven ioecke,ende de ware verfoeninge in hem, als den eeni- 
gen Middelaer ende V oorfprake putte: Eyndelick in leven ende in fterven in fijn lijden, 
doot ende opftandinghe den onbedriegelieken endé beftandighen trooft volkomclick 
fcheppe: Daerentegen alle afgoderye ehde fuperftitien verlate „alle van menſchen ver- 
dichte Gods-dicnften verwer pe,ey gen goetduncken ende wijfheyt verfake : eyndelick, 
geen dingen en beginne, die-niet meê dat klare ende uytgedruckte bevel Gods zijn ghe- 

dane onbe Aj wapent, 



Tor DEN LESER. 

wapent,ende in Godts gefehrêvenwóort haten gfontflach hebben. Jac naedemac! God 
betuycht Efai.49.dat Coningen Voefter-heeren zijn,ende de V orften foog-voefteren in 
der; Gemeynten Gods; enderdefelve haersamptsendefehuldigen: plichts weyneh ofte: 

diekwils niet in defen deele zijn gedachrig :fal dan ooekde trompette des Goddelicken 
woorrs haer fchoon geluys geven in-haer Hoven ende.Pallaifen , om haêr te vermanen 

- ende aen tesporren,dagfe.mer den.Coningen Jofia ende Fzechia de verbeteringe des’ war …| 

ren Godsdienfts,foo voor-haer, Ede snor daa oriderfaten„aengrijpen ende voor- 

deren willen„endedat fonder vertragen, ende lange, beraetflaginghe;op dat het verderf 

haerder onderfaren-van haren,handen.niet-geey{cht en worde, endeshaer landtfchappen 
denrvloeck in plaetfe van den zegen,niet en verwachten;Waer in dat.haer in fonderlin- 

gewierigheyt,Nathan,Gad,Efaias,Elias,Elifeus ende ‚andere heylige Propheten in haren 
tijegedragen hebben : gelijek.dat-ooek, van Chrifto ende fijnen Apoftelen ons van dien 
geen kleyn exempel nagelaten is; ende vanfeer vele naemachtige Oudt-vaders toc dien 

eynde ontallieke fchoone vermaen-redenin-haer Schrijven te vinden zijn. Welcker aller 
exempel vele trouwe. ende Godfalighe: Pilaren der Kercke in onfe tijden naegheyolcht 

zijn:daer mer rechte de eerfterende voornaemfte plaetfe wel mach hebben „de cer weer- 

dige LeeraerD.J,utherus,den welcken God verweckt bebbende,met Elie geeft foo be- 
gaeft ende ghedreven, heeft „dat hy im midden van de feer dicke.duyfterheden des we= 

relts voort-getreden zijnde, Duytflande doon Gods mede-werckende kracht de ooghen 
geopent,ende edelende onedel;hoogeende;leeghe pérfoonen de fuy vere kennifie der 
waerheyt ingeplant: eyndeliek de faligheyt alleen in, Chrifto Jefu ftantvaftich eenen ye- 

der gelcert ende bekeert gemaâeckt heeft} Waer op dat indit fware,ende 
hey lige werck _ 

vervolcht hebben andere feer lofweerdige mannen;onder welekeigeenfins de minfteen — 

am Sdk rr 

RAG ALL Viwer aller dient willighe Dienaer 

* Chrifti rot Rijnsburche 



Dat ooge: 
merck des 
Autheurs in 
dit fijn fehzijs 
ben. 

Een oofmoedighe vermaninghe 
aen Den onoberwinnclicktten Wepfer K AR EL 
de VYFDE, gptelgaders aen Den Dooꝛluchtighſten 
Uoeften/ ende andere Staten / nu zúnde op ‘den Rújcks- 
dagh te Spier vergadert / datſe willen ernſtelick aennez 
men 

® Koot⸗Maghtighſte 
Tepfer / deſe Ayrdag ig van 

s uwe Majeſtent t'famen 
\ geroepen / waer ín ghy uw 
j met den Doorluchtightten 

EA Dorften des Aycks / ende 
vei anderen Staten begeert te 

beraetflagen ban te verbe: 
teren den tegenwoordighen ffant der Vercken 
Chzifti, den welcken Wp alle fien ſeer ellendigh / 

ſorge ban de Reformatie Dev Bercken Chꝛiſti. 
nen / die de Kercke alreede nu hebben in haer ghe⸗ 
heel gebracht; ofte begeeren datfe in haer goes 
de o2d2e ende ſtant gebracht foude werden. Deel 
Doeften van gheen kleynder weerden / ende veel 
treffelicke regeeringen/zijn in defer fake doende : 
WD welchker aller namen ick alleen foa fpreeche / 
datfe met meerder waerhept daor mp ;altemael 
met eenderlep mont te gheijck fpyeken. Waer 
bp gĳplieden noch boegen fult de ontelbare mez 
nichte der Godfaligen / welcke in berfchepde 

ende bphans geheel verlagen. Wanneer dan gp= | Plaetfen des Chziftelicken bodems berftroopt 
lieden nu fult gaen fitten / om hier over u te be: 
ractflagen/ ſoo verfoeche ende bidde ick ootmoe⸗ 
digh boog eerft ende boor al uwe FRajeftept / en: 
De daer na u Dooꝛluchtighſte Peincen/ ende feer 
treffelicke mannen / dat ghpu niet en Wilt bez 
fimaren ’t geene te lefen ende neerftigh over te 
legghen / dat ick fal te voorſchyn brengen De 
fake is alſoo groot ende gewichtigh / datſe met 
rechte ul. behoort te vermanen / am bljtiah 
de ſelve aen te hoozen. Ende ick ſal de felve alſoo 
boo? wl. ooghen ffellen / dat ghy lichtelick fult 
Konnen oordeelen / wat dat ul te doen fal ſtaen. 
Ick ben die ick ben/ (oo bekenne ick nochtans / 
dat ich in deſen aengenomen hebbe te verdedi⸗ 
ghen / foo mel de Godfalige eere ald oock De 
Kercke Godes. Daerom achte ick dit eenige al” 
teen weerdigh te weſen / dat ahp mp niet en wey⸗ 
gert foo berr’ ghehoor te gheven / tot dat. het 
openbaer worde of ick mo felven fulcken titel 
valſchelick toefchzijve / of Dat ick trouwelick bez 
wife ende metter daet bertoone / ’t gene Dat ick 
Booz de hant beenge, Ende hoewel dat ick geen= 
fing mp felaen bequaem kenne tot defen laft : 
nochtans foo Wanneer miyn ſchuldighe plicht 
van ul, fal berftaen weſen / fao ben ick gantſch 
niet bebreeſt / dat ich ofte van flappighept / ofte 
ban bermetenthept fal moghen befchuldiaht 
werden / beftaen hebbende ſosdanigh werck aen 
te grijpen. Cwee dingen zijnder/ daer door de 
menfchen gemepnlick pleghen 't geene fp doen / 
Baer te vecommandeeren/ofte ten minften te verz 
antwoogden. Want ’t geene dat eerlick is / ende 
met Godfaligen vljte gedaen) houden Wp prij⸗ 
felick te zijn: ende dat doo? gemepnen noot upt⸗ 
geperft is / achten wy niet onmeerdigh ten min: 
ſten eenige ont{chuldiginge. Na diendan mp 
dit bepde mel bekent is / en twyfele ick geenfing 
(alfoo uwer aller befchepdenthept ist) of dit mijn 
boornemen fult ghy tichtelick boor goet beken: 
nen · Want waer in foude ick doch beter ofte eer⸗ 
licker / waer infoude ick oock nootfakelicher / 
infonderhept in defen tůt mijnen acbept mogen 
hefteden ) dan dat ick der kercke Jeſu Chzifti / 
der Welcker men niet en betaemt pet te ontſeg⸗ 
gen / ende Die nu ſwaerlick kranck lept / ende ín 
Den uptecften noot is vervallen / nae mijn ver⸗ 
mogen te hulpekome? Hoewei dat niet ter fake 
en doet / dat ich vele ban mp ſelven ſpreke. Wilt 
dit ober ſulex al eben eens nemen/als of fulcr de 
eendzachtige ſtemme ware van allen den ghe⸗ bept beftaet/ behang 4 npe ghedaen waren : 

Ai 

zijnde / nochtang eendzachtelick in defen handel 
met mp toeftermmen. @en laeften / houdet daer 
boo dat dit De gemepne reden ig ban allen den 
ghenen die de tegen\woosdighe verdorventheydt 
der kercke alfoo ernſtelick beweenen / datſe de 
ſelve langher niet en konnen verdragen; noch en fullen niet op houden ter tút toe/ dat fp ecnige 
berbeteringe fullen merchen. Ack wete met 
wat Gateliche namen tot onfer berfmaethept wy 
onteert worden / doch hae datſe nae haer beliez 
ven ons noemen / agenhoort middeler· tht onfe ſa⸗ 
kie / ende oordeelt daer na upt de ſeive / waer boog 
Wp behooren gerekent te worden. 
2 Cerftelick en wort niet ghebraeght / of de 
Kercke met bele ende feer quade fleckten beladen 
is (Want dat is bp allen bekent/ bp den welcken 
oock maer een tamelick oordeel en í8/) maer o 
fp zijn van fulcher aect/ der melcher ghenefinge 
langer uptftel niet berdzagen en mach/ alfoo dat 
al te trage medechne te verwachten / niet praz 
ftelick en zy / noch beljaoglick. Wp warden vaſt 
befchuldight ban een bermetelicke ende godlaofe 
nieuwichept/Dat wy ons berftout hebben ín der 
kerchen pet upt fijnen ouden ffact te beenghen. 
Waer wat? Souden wp foo feer mifdaen heb: 
ben / dew hle Dat fulcr niet onder reben / noch 
qualick gedaen en is? Baer znder / gelijck ich 
hooꝛe / die oock hier fn ons ffoutelick veroordee⸗ 
len/ om dat fammighe mepnen / dat Wp mel bez 
hoorden de berbeteringe te begeeren / maer niet 
aen te grijpen. Dan welcken ick tegenwoordigh 
anders niet en wenſchte / dan alleen / datfe cen 
Wepniah bat oordeel op ſchorten / tot dat ick upt 
den handel felve ſal beweſen hebben/dat vopons 
niet voor den tijt verhaeft hebben: noch niet ne Beformas 
lichtveerdelicx / noch wat vzeemts tegen onfen 
fchuldighen plicht aengenomen / epndetick niet 
met alien gedaen / dan doo? den hooghſten noot 
gedwongen zijnde, Opdat ick dan fulcr mach 
te wege beengen, fullen np booztaen fien / van 
welcke dingen Den ſtrijt zp. 
3 Als Godin’tbegtn den Weerdighen man 
Tutherum ende andere vermecht heeft; die daer 
ong hebben voorgelichtet / om den wegh der (az 
lighent te binden / ende dao? welcker Dienft onfe 
kercken gegront ende onder\wefen zijn. Soo ſeg⸗ 
gen wy / dat de hooftffuchen der leere / daer in 
be waerheyt onfer Keligie / den repnen ende op: 
rechten Gods dienſt / ende der menfchen falig: 

ep 

Fol. t. 

f Hooghnodi⸗ 
ge verbete⸗ 
ringe der 
Bercken. 

Beantwoor⸗ 
nge der gez 

ner / Die De 
aengenomez 

Lie mifpzijz 

Deun bez 
droefden 
ſtant der 
Fercke ten 
tide D. Lys 
theri, 

le 



Van de noodige verbeteringhe der Kercke Chrilti in 't Paufdom. 
Wy ſeggen oock dat het ghebruyck der Sacrarf befchzijven. Ende is het voornaemſte fonda⸗ Pe bere 
menten op menigerlep wiſe geſchent ende ver⸗ment ban dien / datmen God gelijck hp iet (bez arn. 
&ntfupbert ig geweeſt : Wp (eggenten laetften/ hmnee 

* 
Ze 

Je enne den eenighen Fonteyne te weſen aller vrengra/ ene 
dat de regeeringhe der hevche ineen ghedaente deught / der gerechtighept / heplighept/ wüfhept/ waer m 5u 

waerhent / mogentbept/ goetbhept/ barmhartig⸗ el ber 
hept / des ſevens ende Der falighept ende datmen —— 
over ſulx hem in 't geheele toeſchryve de eere van Sers. 
allerlep goet / in hem alleeu alle Dingen foeche : 
ende daerom op hem alleen de oogen worpe / 
alg ong pet ban nooden ig. Daer upt ſprupt 2 In de acne 
vooꝛt de aen roepinge/ alle lof ende danchfeggin- toevinge, 
ghe / welcke ghetuygeniſſe zijn finder eeren die 
wp hem npdzagen. Dit is de ware heylighma⸗ 
kinghe ſynes nacms / die hp infonderhept en 
ons berepfcht : waer bp dat gevoeght is de Vr: 3. 7 de vers 
eeringhe Daer mede wy hem De cerbiedinghe/ eeruusbe 
Die weerdigh ig vergroot ende verbeten te zjn / Sede, 

‚bewifen : der welcker bereeringhe alle De cercz 
monien / als befbulpfelen ende merck-middelen 

‚Dienen / op dat het lichaem met Der Zielen geoef⸗ 
fent worde in de ware Godfdienfiighept. Daer 
na volcht de verloocheninge onsfelfs / Dat wp nude ber⸗ 
bet bleefch ende de \merelt verfaecht hebbende / toocderninge 
‚mogen verandert worden in een nieuwighept ons ſelfs. 
| des verſtants: op dat Wp niet voor ons (elven 
alleen en leven / maer dat wp ong hem overghe⸗ 

‚ben / om ons te reghteren ende boot te Deen. 
Ende doo defe berloocheninge orden Wp ges 5. In be gee 
fchickt gemaecht tot de gehoszſaemheyt ſynes / boor fac: 
Willens/ alfoo dat fijne vreeſe in onfe herten re· ⸗ 
geere/ ende alle enfe levens handel matige, **“*"&» 
Dat mu den waren ende opzechten dienſt Gods / 
die hp alleen voor goet kent/ende daer aen hp een 

behagen heeft/ in deſe ſtucken 3p begrepen) leert 
ntet alleen Dit ober al De Heplighe Geeft ín der 
Scheiftuere / maer oock onderrecht ong van ſulx 
fander langhe diſput / Dat ghevoelen der Godſa⸗ 

van een ver foeyelicke ende onverdraghelicke tp: 
rannie verandert ig gheweeſt · Maer deſe dine 
ghen en zijn moghelick niet crachtich ghenoegh 
amfenmighe te beweghen / ten zp datſe beter 
uptghedruckt worden. Daerom-fal ich foo veel 
Gier in doen / niet voorwaer alg mel deſake epſt / 
maer ſoo veel ich kan ende maͤch. Nochtans 
en ig mijn boermemen niet / om alle twſtighe 
puncten Gier te verhalen / ende te ondertaften / 
Want dat foude wel een lauck difput behoeven / 
Dd’ welck als nu gheenen tijdt enig : Alleenlick 
il ick voortbreenghen / Mat Lao? rechtveer⸗ 
dighe ende nootwendighe oorſaken ons tot Dez 
fe veranderinghe / die ons foo gualick afghe⸗ 

Het inhout nomen wort / ghedwonghen hebben. Hoe wel 
ban ou ghe⸗ ſulcx en kan niet geſchiede ofte ick moet drie Din: 
haft. — JZhen daer in bervanghen. Eerftelich / Dat ick 

ñortelick verbale de gebzehen, Die ong befweeght 
hebben medecne te ſoecken· Daer na / dat ick 
ſpreecke ban de remedien ſelve / welcke ban den 
onfen daer toe gebruyckt zn / hoe beguaem ende 
oorbaerlick Die waren. Ten laetften/Dat ick verz 
Klare / hoe het nieten zy geoorlooft erder. upte 
ſtel te nemen / dewyle de ſaecke verepſcht tegen⸗ 
woordige beterſchap. Het eerſte ſal ick arbep⸗ 
den met Wepnighe Woorden over te loopen / 
Doermitg ich ’t maer daerom fal aenratten / om 
mp den wech te openen tot de refte. In de laſte⸗ 
ringe te wederlegghen ban de Geplloofe ſtoutig⸗ 
heyt ende oproexigheyt / daer mede Sap beſwaert 
Worden / als of wp met onbehooꝛlicke haeſtig⸗ 
heyt / t gene Dat ong niet toe en quam / onrech⸗ 
telick aengenomen fouden hebben / fal ick wat 

2e 

langer blijven. ; | lichept. Ende daer en ig van aenbegin geen an⸗ 
— 4 Alg gevraeght wordt / waer in dat meeft bp , dere maniere om Godt te Dienen gheweeſt / be: ruffeben. dere 

ons de Chzifteliche leligie beftaet/ ende hare halven dat alleen defe gheeſtelicke waerhept / die viens Gong 
waerheyt behoudt / foo ift ghewis / dat niet, bp ans naecht ig ende eenvoudigh / in den ou inden uden 

Onderfchept 

alleen Defe twee ſtucken de hooghſte plactfe heb: eñ mieuwen 
ben/maer dat oock alle de andere / ende ober ſulcx 
de gantſche kracht des Chriſtendoms onder de 

Ne ſelve begripen/te meten: Pat Godt vecht geeert 
Maer inde 

Chꝛiſtelicke 
Necligie gele: 
gen zu. 

2e 

ende ghedient worde: Dat de menſchen Weten 
haer ſaligheyt Daer vpt alleen te nemen: ende 
Wanneer dat even deſe dinghen Weth ghenomen 
worde ſo is alle onfe bekenteniſſe pdel eñ te verz 
geefs / alhoewel dat wy ong des naems Chꝛiſti 
grootelicr coemen. ®aer na Volgen de Datra: 
menten / mitfgaders de vegeeringe Der kercke / 
de welche gelijchfe zijn tat bewaringe defer lee 
re inatieftelt / ſoo en moghen (p nerghens an: 
ders toe dienen s noch ten mach Van elders ghe⸗ 
oo2deelt worden of fp heylichlyck ende ordent⸗ 
lick ofte op een ander maniere Bedient werden / 
dan alleen / Wanneer fp tot defen epnde geſtreckt 
worden. 

je 
4 

de regeeringe inder kerche/ het ampt der Der, 
Beren, ende de andere oden /als oock de Sacraz 
menten, afelijck als het lichaem zijn. Ende de 
leere Die eenen veel voorſcheyft am Godt recht 
te dienen / ende toont waer op dat der menfthen 
tonftientien het vertrouwen haerder falighept 
fullen ſtellen / is gelyck alg de ziele / Die het lig: 
haem beademt/ levendich ende merchachtigh 
maccht / epndelich doet / Dat het niet en zp cen” 
dooden ende onbzuchtbaren romp. Dan die din: 

“Det eerfte gen daer van ick tot nach toe hebbe gefproken / 
rrd en is bj den godfaligen ende opzechten Ban herz 

ctis ten geenen twiſt noch fwarighept. ticker Actis 
* 5Nu laet ons den waerachtigen Godſdienſt 

en. Soo pemant hier van klaerder ende 
verſtandiger bericht begeert / die moet weten dat 

den Teſtamente met figueren bedeckt was. 
Ende dit ig het dat Chꝛiſti woorden mede bzenz 
gen/fenaende: Den tĳt komt / dat de ware aenz 
bidders ben Dader aenbidden fullen in Gheeſt 
ende Waerbept. Want hp en heeft met deſe woor⸗ 
den niet Willen loochenen / dat hp ban den Out⸗ 
vaderen op fulckeeen ghjeefteliche mijfe gedient 
was : maer heeft alleen Willen aenwifen het ons 
derfchept in defe upterlicke maniere Ban Bodt 
te eeren / dat / daer fp den geeftelicken dienſt met 
bele figueren omſchaͤduwẽt hadden / wy daeren⸗ 
tegen den ſelven flecht ende eenvoudigh hebben. 
Doch dit ig altijt bondigh geweeſt / dar Godt 
Dieeen Gheeſt is / moet aengeroepen Worden in lean 5 
Gheeſt ende waerhept. dd 
6 _Doopts den algemepnen regel die den (up: gegen / af⸗ 
beren Godfdienft van den verdorven affchept / repepvende 
is / dat Wp ons niet en berfieren ’t gene ong geet den waren 
dunckt / maer Dat Wp Daer op (ien / wat De gene 
ons boorfchzift, die alleen macht heeft te gebie: seen, 15 
den. Derhalben foo Wp begeeren en Dat onfen Boos uprs 
dienft hem aengenaem zp / foo (ullen wy defen cor uchte 
regel neerftich onthouden / Die hp met hooghſter °°° 
ernſt over al dzijft. Daer ig nu tweederlep rez 
den ) daerom Dat de Meere berbiedende ende 
berdoemende alle berfierde Godſdienſten / ci 
alleen tot de gehoorſaemheyt fijns ſtems roet. 
Want ten eerften;dient dit grootelict tot bever ,, 
ſtinghe finder authozitept / dat wy hem niet renenen? 
nae onfen goetduncken en dienen ) maer bp ſy⸗ waerau vats 
nen mille heel ende vaſt blijven. Cen anderen/ men ov deſen 
alfao wp bol pdelbept zin / fooen konnen Wp Ha fien 

noer 
anders niet Doen / Dan afdwalen / wanneer En aak 

’ onfe 

Ceſtameutꝭ 



Onderfcheyt in den waten ende valfchen Godts-dienft. Fol. 2, 
onfe vryheyt ghelaten Wot + ende eenmael af? | fept/ dat de menfchen bo Be enroeringbt abe 
gheweecken zijnde van den wegh, en houden Wp | tupghen / of fp Bode ſhne behoorlicke eere toez 
achtec-na niet op/ voor bat wp met menigte Der | fCh2dber. “IPacr upt dan Wp ooch moghen af: 
fuperftitien overladen moden.’ Waer om: datde | nemen / of ſy de cere Godts die fp hem benomen _ 
Veere } op Dat hp’t volkoimen recht ban heer: | hebben / den Creaturen aen doen. WBoorts, wort Die op twee 
fchappiehem alleen foude toefehrijven / billick In de ware acnroepinge Bodt meer herepfcht, 21“Pen ter, 
t ghene Dat hy wil gedaen hebben ons alfoo ge: | Dan allerley bidden / namelick / Dat’ menfchen svevon:, 
biedt / dat met eenen alle menfchen verwozpen | gemoet verſeeckeringhe moet hebben/bat Godt 2 Pr Bovs 
fillen / wat fp beneffeng ſyn ghebodt verdicht | alleen de ghene is / tot den welcken hp ſhnen toes belofie. 
Gebben. Oock ſoo doet Bodt daer recht aen/Dat | blucht moet nemen : om dieg wille ‚Dat hp alleen 
hp met ſynen mondt feeckere palen voogftelt/Dat | in der noot kar helpen / ende Daer en boven fulet 
Yup gheen verkeerde Godſdienſten fmedene/ | Geeft belooft tedoen. Ende ſulcken fin er: han 
fien toon over ons verwecken: Ick wete hae | niemandt hebben / dan de geene / dewelche fún 
ſwaerlick Dat der werelt dit can Wijs gemaetkt ooghemerck heeft foo op het ghebodt / daer mede 
worden / dat Gad alle Godtſ dienſten / bupten ſyn ons Godt tot hem roept/ al& ooch op be beloftes 
woordt ingbeftelt zijnde) ig berwerpende/fa Veel niſſe die hy tot het gebodt aedaen Geeft van onfe 
ger blijft de Ínbeeldinge ſtf ende is in alle mens | ghebeden te berhoozen, Maer opdat ghebodt Op welcke 
ſchen ghebeenten ende merch ghewogtelt / datſe 18 foo wepnigh abepaft gheweeſt / dat het ghe⸗ bebde vur 

in al ’t gene wat fp doen / ghenoeabfaem haer te mepné bolck (order onder ſcheydt aengteraepen Hoi, 2% 
vreden ftellen / als ſy maer eenen pier Der eeren | Geeft Engheten ende berftorsen menſchen t'fas tk 
Godts voor wenden. Maer dewyle Bod niet al⸗ | men met Godt. Die nu wat wijſer waren /defel 
leen te vergheefs acht Wat wp beneffens ſyn | be / foo fp Die niet in de plaetfe van Godt aen en 
gebodt voor ecnenBodtf-dienft aennemen/ maer “riepen / Gielden fpfe ten minften Booz IDiddes 
oock openbaerlich daer ban eenen grouwel Geeft: | laers Boat welcker voorbiddinghe fp van Bodt 
wat Boordeel hebben Wp dan / daer tegen worſte⸗ fouden verkryghent ghene fp begheerden. Waer 
lende? Dat ig de klare ende uprgedzukte ſtemme | Was dan de belofte) Die alleen ſteundt op Chꝛiſti 

vR Gods: Dar gehoorſaemheyt beter ig dan offer: | vodebiddinghe ? Waerom Heeft hem elch beate: 
* hande: dat Hp te vergheefs geeert wort met ges | ben tot ſyn Gercierde Patroonen/ Loorbp aber 

boden Der menfchen : Dat alles leughen is / wat | gaen hebbende Chriſtum Jeſum den eeniahen 
fjnen woorde Wordt toe ghedaen! infonderhepdt | Middelaer: ofte al hadde Chriſtus eenige piaet⸗ 
in defen Deele: Bat epghen-willigen dienſt niet ſe / nochtans bleef hp ongheacht alseen gemepia 
dan pdelhept en ig. Daerom dewile de Fechter | man onder eenen hoop valet. Na dien nu daer 
ban bier boven dit cen mael heeft uptgheſprooc⸗ | niet en is / dat meer ffrijt tegen de mare aervoe- 
ken / ſoo en iffer nu voortaen gheenen tijdt meer | Pinghe Godts / dan twfelinghe ende mifber: 
Ban twiften. trouwen / is fp foo uptermaten berftercht ghe⸗ 5 

laer Hers 7 Wilt nu groet-machtiabfte Kepfer / met mp | Wozden / datſe voor ecnen Beghel ende Wet ont 
—— grondigh bekennen / ende ghp Doorluchtighſte recht te bidden / bypkans ontfanghen is gheweeſt 
zerfegepes Vozſten / ilt mp een neerftigh opmerchen | Saer hoe quam dat? Om dat de Werelt niet en 
uffcgen ven verleenen / hoe Dat alle de dinghen daer in hedenf: | heeft verſtaen / mat Dit altemacl in hadde : dat 
Piirhen  Daegs het Chriſten ryck den Goddelicken dienft | Godt van ons wit alleen aengtjerdepen wefen/ 
Boofdiengt, felt/foo gantſch van defe maniere zijn verfchep> | ende belooft ſulcx te doen at wat wp begbeeren} 

den. Sp gheven wel met Den monde Gode de | bolghende fijn Bevel ende toefegginge: ende dat 
eere van alle goet / maer metter daet berooven fp | hy ons Cheiſtum voorſtelt als een Daoz-fpzake) 
hem ofte ten halven / ofte ten meerderen deele/ | om wiens wille dat onfe ghebeden verhoordt 

Bu gheven alg fp ſyne werckinghe den Bepligen uptdeelen. | Worden. Boven dien laet de ghewaonliche ghe⸗ 
Ber: hepirgen Laet de Weder- ſprekers potten ende lafteren fo | beden onderfocht worden / die over al in det Vere 
et gjne Dar (B millen / dat Wp de kleyne dwalinghen (foofp | he ghedaen orden / men falfe met antaltiche 
—— En feaaben ) al te feer Gergraaten : Ick fal eenvou: | Veel ontepnigheden beſmet vinden. Se lact ong 

omt · Delic de ſaeche ſelfs voorftellen/ gheltchfe eenen | dan hier upt oordeelen / Goe feer int dien Deele den 
peder beent is. Alſoo zijn dan de dienſten Gods | dienft Godts is glefchent gheweeſt. Ende geen 
ender den Heylighen uptghedeeldt/Datfe den ops | minder verdorventhept en iffer gheweeſt in hare 
pecften God als medehulpers zijn bp gevoecht danchfegainghen/ Waer van ghetuygheniſſe ge⸗ 
om ijn fakente bewaren / onder welcke me: | Gen hare openbare Lofſangen waer in den prijs 
nichte ho fchuplen foude. Enne ick beclaghe ans | ban alle giet denBepligen/ alg Gode ede-Gul= 
ders niet/Dan dat de gantſche werelt met een gez | pers toegheleyt wort (age 
mepn ſpreeck· woort dit ig bekennende. Want 8 Wat fal ich nu feggen van de acnbiddinge > — é 
war is het anders datſe (eggen/Dat de Heere om Wat eerbiedinghe de menfchen Gode willen acn zo », ú Beos 
der Apoſtelen Wille / niet en han bekent worden / doen / bewyſen fp die niet den blocken ende beel- venen enve 
Dat de eere Chꝛiſti ofte bedeckt / ofte ten minften | den * Lertepn hp dooldt/ die daer mepnt een on den Papi: 
Berdaoft worde > Achtervolghende defe verdor⸗ | Derfchept te maken tuſſchen deſe ende ber Heyde⸗ ſteu⸗ 
ventheydt / worde de Werelt gheleert Die levende | nen uptfinnighept, Want Bod en verbiet niet al⸗ 
Water-Fontepne te verlaten / ende haer te gta: | leen geen ſteenen aen te bidden / maer oock fijne 

eren, 2.13, gen (als Jeremias fept )putten die bol holen zjn/ | Goddelicke vereeringe Gaer aen te doen/om daer 
ende gheen Wateren gheven, Want waer föec: | in aengêbeden te worden / wat voorwendinghen 
fen fp doch haer falichept ende alle goet? Fn Bod | fp oock moghen hedens · daeghs voortbenghen / 
alleen ? Waer gantíche alghemepne leben voept | Die deſe grouwelichhepdt ſoecken voor te ſtaen 
Daer teghen „Sy ſegghen wel / datſe alle goetda: | Soodanighe deck · mantel hebben eertjts ooch 
ben in God foechen: maer / naedien fp elders dan | gebruyckt de Heydenen / ten epnde fp hare Godt⸗ 
ín Gem alleen dit felve doen / foo en is Dit haer | looftabepr eenen ſchjn gaven. Daer en boven is 

— voorgheven maer eenen valſchen deck-mantel, [het ſennelick / dat de verſtorven Hepſlighen irt. 
De 8 at fuler waerachtigh is / falblijchen upt | Godts plaeife aengthebeben worden/ ja hare gez 4 Drieverter 
pige Gods, de ghebreken daer dao de —— Godts | beenten/Kleederen/fchaenen ende af beeldinghen. verceringen ' 

eerſtelick ig verdorven: daer na bpkang heel | + Bier fal mp eend loechaert boortwerpen/datter sine, PA 
omghekeert ende uptghebluft. Wp hebben ghe: | zjn berfchepden — * wien 5 7 

i a 
® 



Onderfcheytinden warene 
alg eerſtelick Dulia (foo fp fpzeechen) welche ist 
een vereeringhe / Die den verſtorven Heplighen 

Te 

ende haren af beeldingen ende ghebeenten gege⸗ 
ven wort : Daer na Latria, welcke een bereerin: 

ghe is / die men Gode geeft / als hem alleen toer 
beljoogende . Epndelick / behalven deſe twee mar 
nieren, terwylen defe vaferie toeghenomen heeft / 
ig noch berfiert de Derde trap der vereringhe / 
Die (p noemen Hyperdulia , maer mede fp de 
Paget aria boven alle andere Sancten ende 
Sanctinnen verhogen. Al even eens of defe ſuüb⸗ 
thle onderfchepdinahen wel bekent zyn / ofte den 

nde valſchen Godts.dienſt, 
Paulus noemt) abebzechelicke ende crancke in: galat·. a.g· 

ſettinghen des Werelts. Eoi. 
„rz „Alg Wop gheſeydt hebben / dat het woordt het beſluyt 
„Godts een merch; teken 3p / d welck den waren al het 
„Godtf-dienft wan den valſchen ende verkeerden °PBaendt. 
onderſchent / foo ig daer upt lichtelick te beflup? 
fen/ dat de gantfche maniere om Bodt te eeren / 4 
„welcke heden in der Wereldt is ghebruyckelick / 
anders niet en is / dan enckele verdor ventheydt. 
„Aant fp en letten Daer op niet, at Godt bevo⸗ 
„len heeft / ofte Wat hp boor recht kent /om ’t felve 
gelyck als t reden is gehoorſaem te efen: maer 
„gheben haer ſelven toe de bephepdt /om Boùtf- genen in den fin komen / die haer bupgen boog als. „Bl Û | 

fulche beelden. Endertuſſchen is de Werelt bol „Dienften te vercieren / Die fp daer na opdzinaten 
Af goderie / even ſoo grof ende ſoo taftelick/ alg „in, plaetfe van gehoorſaemheyt. Boo ich ſch⸗ 
De oude AUf-goderie van den Egpptenaren/Die De ne de mate in't (pzeechen te overtreden, Wel aen / 
Pꝛopheten aver al foo ſwaerlica vervloecken · | laet alle de wercken / daer mede De Werelt meynt 

An de ma⸗ to Eich ffuck fal ich koztelick overloopen/ Godt te berceren/ onderſocht worden. Ick en 
miere bat ogermitg datfe daer. na Wat vihtigher uptghe⸗ derf nauwelicx Het thiende deel uptnemen/ of 
bereed ffvecht fullen moden Soo kome ick dan tot de „alle dinghen zijn lichtveerdigh in der menſchen 
befporringe Ceremonien / welche daer fp behoozen te weſen herſſenen uprabebzoet. Wat begeeren wp meer > 
is / daneen ghemichtighe ahetupggeniffen ban den dienſt „AantGod verworpt / verdoemt ende vervloeckt 
ere Gode / foo zijnfe veel meer befpottinghen ban | alle verdicijte Bodif-dienften/hp lepdt den toom 
bieuft Gods. Goat. Want behalven dat het nieuwe Joden⸗ ſhus woordts in onfen mont,om ons bp de een⸗ 

dom ín de plaetfe des ghenen/ het welche Godt voudighe ghehoorſaemheyt te behouden. Soa 
met claerder ſtemmen heeft afgeſchaft / wederom | wanneer wy het jock ban ons gheworpen heb⸗ 
is verweckt door veele / ende Dat kinderachtighe bende / tot onfe ghedichtſelen vervallen, ende hem 
beufelinghen / Die hier ende Daer t'famen berga= \ Godtf-dienfter: apdzaaten/ Die dao? menſchelic⸗ 
Bert zyn / hebben fp noch daer in ghebrocht ettes | ke vermetenthepdt gheſmedet zún/ hoe datſe ons 
licke Godtloofe grillen / ende fonamigbe onhepli⸗ oock toelachen / en zn boor hem maer pdele 
ge/ende die meet tot cen Coon fpel/dan ter ceren klappernien / vodderien ende befmertingen. De 
ban onfe Beligie zijn opgheſtelt. Poorwaer ten | Beichermersg der menfche:icher intettingen heb⸗ 
eerſten ig Daer in gheſondight / dat defe groote ‚ ben ſchoone ende berfchepden verwen / om deſel⸗ 
meníchte der ceremonien / die Bod dooz fijn | be op te ſmucken: Ende Paulus bekent oock / Lol. 2.25, 
autbozitept eenmacl beeft wech ghedaen / Wee datſe hebben ecnen waen der wyſ hept: maer dez 
derom ig ontfanghen gheweeft. Daer nae / daer wiyle Godt in meerder weerden heeft ghehoor⸗ 
De ceremonien levende oeffeninghen Der Bod: ſaemhepdt / dan alle de Offerhanden / too fal dit 
falichept behooren te weſen / dat de werelt bele 
ondeuchdelicke ende onnutte ig ghebrupckende / 
Waer in fp haer te vergeefs beft houdt. Maer 
dat ig al veel een ſchadelicker peft / daer fp met 
deſe hare Ceremonien / hoedanigh die oock zyn / 
met Ged gefpot hebben / al even eens of de gant: 
ſche kracht der Godtfalighept ende des Oodts- 
dienſts daer ín befloten Ware. 

In de hers 1x 
foocheninge gaet / waer aen Dat hanght de weder · gheboorte / 
pie goeheer ſtreckende tot vernieutuinghe des lebeng/ foo 
gheftelt ig in is De gantfche leere ofte gheheelick bp den mens ; 
oe uptwene ſchen in verghetenthept ghebzacht/ofte pmmers | 
Diede ef half begraven / alfoa datſe ban weynighen ende 
gicpaemg, Dat magherlick konde bekent wozden. · Noch⸗ 

tang ig dit de gheefteliche Offerhande/die Bodt 
fonderlinghe prſt / dat wp ghedoot hebbende : 
Den ouden menfche/ in een nieuwe Creature ver⸗ 
andert werden. Bet kan miſſchien ghefchieden/ 
bat de Peedicanten ober fulcke woorden Wat 
ffameren/ doch datſe de kracht der ſaken niet en 
berffaen/blijcht oock daer upt/datfe ons dapper 
lick teghenſpreken / alg wp dit ſtuck des Gods 
belicken dienſtes arbepden weder in fijn voor⸗ 
gaenden ffant te beenghen. Wanneer fp ban 
MW oetdeerdichept handelen / foo roeren fp alleen 
verachtelick aen de bpfonderfte puncten/ ende 
Blijven flechts ffaen op de uptwen dighe oeffez 
ninghen deg lichaemg / welcke nae het ghetup⸗ 
genie Pauli) de grootfte nuttichept niet en 
hebben, Welcke verkeerthept daerom te min 
ig te berdragen / om Dat de werelt met een ſcha⸗ 
Delicke dwalinghe de fchaduwe Loop De fake 
ſelfs naevolcht/ naedemael fp berlatende de wa: 
re Boetveerdicheyt / met gantfcher neerftichept 
trachtet nae onthoudinghen deg houwelicx ende 
Der ſphſen / nae Digflien/ ende andere (ghelüchte 

1.Tim.4-8. 

| Sao veel de verloocheninghe ons ſelfs aen⸗ ten Wp beginnen van het gevoelen onfer eyghe⸗ 

krachts ghenoegh hebben / om te berwerpen 
allen Bodtf-dienft / Daer Lan gheen ghebodt 
Godts en is. 
13 Wat tweede ende 't voornaemſte Deel der Het andere 
Cheiſtelicker Beligie Gebben wp daer in gefielt/ nme 
alg de menfchen weten / waer in datſe haer ſa⸗ ooft-nurk- 
lighept faechen moeten. Ende heeft de kenniffe ver Chuſte⸗ 
onfer ſaligheyt drietrappen. Cen eerften/maer Wrer, Lelie 

rechte keus 

ner ellendiahept/ d' welche gevoelen ons fo berre niſſe onfer 
moet brenãhen / Dat Wp als doodt wefende in als Gjtaherdt. 
len Dinghen den moet verlozen geben. Ende dit ie — ſt 
geſchiet als ons aengeweſen wort de oorſpronc⸗ pen / 1, kene 
kelicke ende ervelicke verdorventheyt onſer natu⸗ ik ons 
ren/wefende een fontepne alleg quacts/ de welcs Ko pende 
Ke in ons baert miſpertrouwen / wederſpannig⸗ aotmocdigz 
bepdt teghen God / hooveerdighept / gierigheydt / bever. 
guade luften/ende ailerlep begheerlickhepdt / die 
ong van alle opzechtiahepdt ende rechtveerdig⸗ 
bepdt afghetrocken hebbende / onder het jock 
der zonden gevanghen houdt/mitfdien eenen pez 
lichen ſyne zonden ontdecht worden / ten epnde 
fp befchaemt gemaecht zijnde van wegen haer: Ee rgaenbe 
der ſchandelichheyt / bedwonglen wozden haer mregen. 
felven te mifhagen/ende ſich ende al wat fp heb: 
ben bp haer / voor niet met allen te achten. Daer 
nae oock / Worden Daer tegen de canfcientien gez an 
dachvaert boor. Gods Heclyter-ftoel / op datie Sons toorn: 
bare vervloecktheyt erkent hebbende / ende alg 
ontfangen de bootſchap des eeuwigen doots / lez 
ren boo, Gods gramſchap verſchricken. Dit is 
feage ick / den eerften trap/ om tat de ſalighendt 
te komen/ dat de menfche bp fich ber lagen ende 
berbaeft zynde / van alle hulpe des vleeſches 
bertuifele/ ende nochtans fich niet en verharde 
teghen dat oogdeel Gods / ofte / Dat hp alg verz 
fioft zünde / fander gevoelen zp : maer bevende 

ende 



Fautenin de Leerftucken in het Paufdom. 
ende benaut / ban ſmerte verfuchte ende nae me: 

Se tweede  Decijne verlanghe · Dan den eerften trap moet 
trap, iede Hp treden tot den tweeden: d'welck als dan ghe⸗ 
ent ne ſchiet / als hp Door Be henniffe Cijzifti opahere” 
fons amts. feu zynde weder tot hem ſelfs comt. Want den 

mienfche/ Dieop ſulcken voet / gelyck ghefept is / 
hem vercleynt heeft / en reſteert niet anders / dan 
dat hp hem Keert tot Chriſtum / om doer fijn 
ghenade ban fijn ellende Berloft te moaben Woz: 
den. Bie gene nu foecht in Cheiſto falichept/ die 

deſſelven cracht ende Geerlichept berftaet } dat 
ig / die Chriſtum erkent te zijn den cenigen Hoo: 
ghen Prieſter / door Wien wy met den Dader 
Warden verfoent « die ſynen doot Loor De eenighe 
offerhanden aenneemt / daer mede onſe zonden 
zjn gheboet / Gods oo2deel voldaen / de Ware 
ende volkomen afievechtichept vercreghen: eyn⸗ 
delick / Die tüſſchen Gem ende ons niet en deelt / 
maer bekent dat bet is ſyn genaden-rijche ate 
ſthenck / dat hy rechtveerdich zp boor Bod. Den 

deſen trap toeten op climmen tot den derden / 
De derde te weten : Soa mie in Ciziftighenade / ende in 

trab / is het De Vrucht ſhnes doot s ende der opftandinge wel ——— F ende grondich is onderweſen / dat bp alg dan op 
beciroutmen, Dent met een vaſt ende ſterck betrouwen hem 
eunoe vherus Gerlare/ende Bp hem ſekerlick wete / dat Chriſtus 
flichept Der alſoo hem toebehooze / Dat hp ín hem befitte de 
conſcientꝛen ggerechrichept ende Dat levens Û 
Merckelick 54. Merchkt nu eens hoe jammerlick deſe leêre 
bewijs, Goe fg om geftooten gheweeſt · Dan de erf-zonde zijn 
ek kr in de Scholen doornachtighe vraghen gedreben / 
omgiewore Waer niede fp deſe ſeer (chadeliche ſieckte / ſoo veel 
pen zjn me alſt doenelick was verlicht hebben· Want als 
Pausen fp Daer af handelen / ſoo been glen fp ’t bynge tot 
Dau de erf⸗ Qulfichept ende booſe ongetempeerde luften. Dan 
zonde, De blinthept ende pdelhept des verftants / Waer 

© _upt Dat ongeloove ende fuperftitte boot comt: 
ban de inwendighe boofhept des herten / Lan 
hooveerdicheyt / cergierichept / hartneckichept / 
ende van andere Gepmelicke booſheden / ent mas 
ken (jp geen woorden. Haere Predicatien en zjn 

premie. vock niet met allen beter. Soo veel aengaet De 
a predicatie van den beper Wille / hoedanich was 

— Doch de felve / eer Dat Lutherus ende andere op 
de baen quamen? Wat vermocht fp anders ban 
met eenen pdelen aen ban epghener cracht den 
menfchen opblafen/ datfe alleen met int opde: 
bult zijnde / der ghenaden ende bpftant des DJ. 
Geeftes gheen plaetfeen gaven ? Wat uil ick 
heel (eggen? Daer en is onder ons geenen meer: 
deren ſtryt / ende Daer in onfe teahenpartie 
hartneckigher teghen fpzeken/ Dan in de recht? 
veerdichmakinghe / of Wp die daor ’t gheloove) 
ofte daor De goede \uerchen verkryghen. Sp en 
ijden gheenſins dat Chzifto dele cere ahegeben 
Wode / alg dat Gp worde onfe aherechtichept 
ghenaemt / tert 3 Dat oock De verdienften der 

— Smerchen een deel daer aen genieten 
Dau begeer 25 IDP en ſpreken Gier niet van De gocde err: 
De wercken. ken / of de gheloovighe defelve fchuldich zijn te 

deen/ of fp Godt aengenaem zijn : ende of fp bp 
ad loon ontfanghen : Maer of fp dooꝛ hare 
Weerdichept ons met Godt Lerfoenen / of wy 
Dao? haere edelhept dat eeuwighe leben bercrij- 
ghen / of fp zyn vergeldinghen/ welcke om wech 
te nemen der zonden fchult / boor Gods oozdeel 
Beraelt wordentende of Daer in te ſtellen zy eenig 
vertrouwen der falichept. Soo ift dan Dat wp 
Defe dwalinghen beftraffen : datmen den men: 
(chen ghebiet / meer te ſien op fijne wertken / dan 
op Cheiſtum / om eenen ghenadighen God te 
mogten hebben! ſyn ghenade te berdienen/ ende 
be erue des eeu wighen levens te bererijgen:epn: 

delic om rechtveerdich te mogen zin. Eerſtelick 

ö 

— ——— — ———— ———— —————— — — — 

Fol.3. 
pronchen fp feec met De verdienſten der Wierts 
ken/ alg of fp God sen haer daer mede verbon⸗ 
den hebben/maer watts deſen pracl anders dan 
ten ſchadelicke ——— des verſtants⸗ 
Want fp bidden haer (elden aen in Chzifti plaet⸗ 
fe/ ende daer fp in de Dicpte des dots liggen Verz 
fonchen / droomen fp haer het leven tehebben. 
In · ghevalle ick fchijne deſe materie al te fcer te Pe leere bee 
vergrooten / foo moetmen gewiffeliek berftach/ Dato, Soene 
bat Defe leere feer gemepn ig in atlen (cholen ende wercken. 
kerchen : Datmen doo2 de werekendegbhenade 1 
Gods moet verdienen / endet eeuwighe leven 
ontfanghen : Dat het Laffe vertrouwen der ſa⸗ 
lichept/ ten lichtveerdicheyt ende ſtoute verme⸗ 
tentheyt is / ten 3p fake/ dat bet ſteume op de goe: 
de wercken: Bat wy met Bode verſoent woz: 
den / doo? De voldoeninghe der goeder wercken / 
ende níet Doop de onverdiende verghevinghe der 
zonden :- Dat de goede wercken de eeu wighe ſa⸗ 
licheyt verdienen / nict daerom datſe am niet toe” 
gerekent worden ter gerechticheyt daor de verz 
dienſten Cheiſti maer ban wegen Het verdrach 
des Wets: niet dat de menfchen doo? de genadi⸗ 
ghe vergebinge der zonden/ maer door de Werce 
ken Der boldoeningen (fB fpfe noemen) met God 
bebzedicht worden / foo dickwils als fp Lan fn 
ghenade afgeweechen zijn : Dat den voldoenin= 
aben te bate comen De berdienften Cheiſti ende 
ber Martelaren / doch Bp foo verre de ſondaer 
Weerdich is daer Door geholpen te Worden. Tig 
ſeker / dat met defe godloofe mepninghen de Wes 
telt is betovert gemeeft / aleer dat Tutherus 
is bekent gheworden. Ende daer en ig heden? 
daechs anders abeen ſtuck onfer leere / Dat foa 
beftich ende hart- bochtich onfe wederpartien 

2 

4e 

befErijden. pee d ie 
16 @enlaeften / deſe feer peftilentiale Dwain: Tt bfmoes 
abe Geeft niet atteen over al ingenomen het verz cen ——— 
ſtant Der menſchen: maer is ghelyck alg cen ban tiale owatiue 
de principale hooft-ftuchen gherekent/ daer aen be · 
men gheenſins en moefte twifelen: namclich} 
dat de gheloovighen altijts van Gsds genade 
ende gunft moeten ín twijfel ſtaen ende Onderz 
feker de confcientien hebber, Endeisalfoo door Wat fpbaere 
deſe duyvelſche inbeeldinghe de cracht des ghe⸗ 
loofs in den gront verftozven) de weldaet Chri⸗ 
ſti upt ghewiſcht: ende der menfchen falichept ; 
omgbeftooten. Want dat is cerft- (alg Paulug Kom ..5.20 
leert) dat Chꝛiſtelicke gheloove Maer dooz dat 
bertrouwen ín onfe herten verweckt wort / om 
alfoo oepmroedich boo? den aenfichte Gods te 
mogten Berfchinen/ noch ten feude oock anders 
niet beffaen moaben’t ghene d'welckhy elders 
leert / dat op't ghetuygeniſſe hebben onfer gen⸗ 
neminghe / verſeghelt van binnen door den Bep: 
liahen Gheeſt / Waer Door wp God noemen 
onfen Dader. ' tol 
17 Maer Waer toe dient doch defe twijfelin⸗ 
ghe / eb one vpanden ban haer leerjongheren 
vereyſſchen / dan alleenlick dat het ganfche ge⸗ 
loove ban Gods beloften foude berdwijren > 
Paulus maecht fijn beflupt / dat het gheloove Wom. 4-14: 
poel ig gheworden / ende De belofte te niete ghe⸗ 
daen / foo de gene Die upt de Wer zjn / erfgenaz 
men zijn. Waerom dat? Overmits namelick / 
dat de Wet den menſche in twijfel hout / dat hp 
hem in een ſeker ende ſterck vertrouwen nict en 
can te bede ſtellen. Daerenteghen droon en ſy 
een alſulck gheloove dat den menſche ban de ſe⸗ 
kerhept / Die Paulug berepfcht / upt luptende 
ende afftootende / tot het giffen bzenght/ dat hp 
ghelijck alg cen riet beweecht mode. Nochtans 
en if geen Wonder, datfe in alfuicke ongbertimte 
heyt gantſchelick zijn vervalſen / na dien are 

trouwen 

Gom, 8.5. 
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lu! Mifbruyoken der H‚ Sacramenten. 

trouwen haerder ſaligheyt cenmael hadden ghe:, der menſchen? Dat is voorwaer ‚6 farber op be berbiendten her Berten Tant s voorwaer eert groote booſ⸗ 

„ten mac nderg niet acfchieden/ of fp moeften 
ban fuiche hoochte tot Delen bal komen. ant 
wat ſal doch de menſche Al wercken vinden / 
anders dan ſtoffe om te twifelen / ende om eyn⸗ 
delick te vertwiffelen· Doo fien wy dan hoe dat 
®'eene dwalinghe d'ander trecht. 
18 hier (ult ghy / onverw. Kepſer / ende Doorl · 

Deteere ber Doafter/ 't gene Wp te vooren gefept hebben / u 

Kerke is als in ghedachten mengen / dat de faltghept aen de 
he ziele DES 
Beifepen. lere miet-anbers en hanght / dan geljck als Des 

het / datfe dat werck alg cen berdienft em Gods 
abenade Daer door te verwerven / Den levenden 
ende dooden toegevoecht hebben. Ende is alfoa 
de cracht des doots Cheiſti tot een pdeleende 
batementfche handelinghe ghebracht / ende met 
cenen be eerlickheyt ban het eeuwige Prieſter⸗ 
Dom den Heere Chriſto benomen/ ten epnde dat 
het den menfchen foude Worden overghegeven. 
— af * be bleh dot de ef de geror⸗ 

| ab; o2t/ (oa ghebemckt maer het halve deele 

menfeljen leen aen de zieke. ADanneer dat alleen | Boe verftaet men dat ? ——— den beker 
de ſupherhept der leere are geſchent gheweeſt / eenen pegbelicken aen/ ende beveelt datfe alle 
foo ware de herche uit ghequetfk met een doode: | daer upt drincken fouden : Pe menfchen daeren: 
licke Meik: Daeromift dat ich (al beweſen teab verbieden De vergaderinghe Der geloovi⸗ 
bebEen/datfetenmeeften Deele bergaen was / fal | ghen den Deinchbeker niet eend aen te voeren. 
dan cben foo beel weſen als of de herche gheſeyt Wifoo worden de teeckenen na der menſchen luſt 

Worde bpcang tot Ben laetffen onderganck ghe- | gefchepden / welcke nochtans met eenen onver⸗ 
Wont te zijn dat hebbe ich voorhenen wat boo: | deelicken bant / doo? Ehziftiautbozitept tfamen 
bp gaende te hennen ghegeven / doch cort Daer | geboecht waren. Boven dien/ de wijingte/foa 

nae fal ick claerder openinghedaen. u come | des Poops alg der Miſſen / en ſchilt gantfch 

meregeerins ick tot tgene / Dat ich abefept hebbe / ghelyck als | niet ban tooverien · Want met het 
blaeſen ende 

gie enveSa: Get lichaem te weſen / namelich/ tot de regeerin⸗ mompelen / oft met woorden —— ver⸗ 
sramenten ge der nercke ende bedieninghe der Sacramen⸗ | ffaen en can/mepnen ſy heplighe verborghenthe⸗ 

Ber — ten/ ‘welche/ al hadden fp/ nae het uptwendighe den te maken / alg of Cheiſtus gewült heeft/ dat 
CM genfien/ geen ahebzech : nochtans zyn fp/ overs | oer ſhn woort foude ghemurmelt worden / o

m 

mits de verftooringe der leere / crachteloos ende | te verhandelen fjne heylighe verborgentheden / 

bruchtelaos. Wat fouden wp feagen/fo Wan: | ende niet veel eer met Clare ſtemme nytgheſpro⸗ 

Bewis / vat Meer, daer noch ban binnen noch van bupten pet 

De herckeliee gheſonts en are ? Cen waer ghewiſſelick niet 

heregeevmge fmaer om te bewijfen. Soo veel aengaet de Aas 

enne Duct eramenten. Eerftelich fog iſt / datſe met De ber” 
Bozen zyn . borghentheden van Cheiſto ingheſtelt/ al even 

eens ghehandelt / ende bele menſchlicke ceremo⸗ 

nien bedacht hebben. Want daer zyn ſeven Sa: 

rramenten/fonder eenich ander onderfchept/ont- 

fanghen gheweeft / maer ban datter Chriſtus 

maer twee bevolen hadde / andere waren alleen 

op menfchelicke authozitept ahegeondet / ende 

ag aen de felve niet minder de genaden Gods 
gebonden/dan of fp Chriſtum Van binnen beflo: 
ten hadden. Annopende de twee / die Chriſtus 
ingeftelt heeft/die zn feer ſcheickelic ontreynigt. 

Den Doop ig met fo beel overtollighe aenhanc⸗ 
mpeg oops (elen bemonden / Datmen nauwelict een clepn 

seronteepmis teechen des waeren ende repnen Poops be- 
gig ee mercht, Ende dat Beplige Nachtmael ig niet 

alleen met beeemde aenlappingbhe verdorven / 

maer het ig verandert Geel in een ander gedaen: 

te. "Lig openbaer wat Cheiſtus ong bevolen 
mes Hacht⸗ heeft te doen / ende in wat ordre: nochtans (jn 
maels vers ghebot verachtende / Hebben fp in de plactfe ban 

valſchinghe. het H. Nachtmael cen gupchelfpel daer upt gez 
maeckt. Want wateen ghelijchenifte heeft de 
Miſſe met dat Avontmael des Heeren? Daer de 
geloovigfe onder haer na Ehpifti bevel behooren 
te genieten de H. aer-tepchenen deg lichaems 

ende bloet des Beeren. Soo woꝛter Heel eer een 

uptfluptinghe in de Miſſe aheften : Mant de 

wilbruye⸗ Priefter ſcheyt hem ban dat ander bolck / om 
kendeg a+ Door hem felven alleen op te flichen/ bat in't 
gontmarts openbaer behoorde voortghebracht ende uptghe⸗ 
bp ven Das deelt te worden · Waer nae / als of hp een naevol⸗ 
pillen. gher van Yaron ware / foo gelaet hy hem of hp 

2 ten offerande Doen Wilde om des Holer zonden 
te verfoenen. Maer waer heeft Chriſtus opt 
mentie ghemaeckt van offerhanden? Bp beveelt 
ons te nemen/te eten/ende te d2inken- Wie mach 
doch den menfchen toe laten / Dat fp dat woog: 
deken Ontfanghen, in een offerande verande⸗ 
ren? Waer toe doch defe veranderinghe/ dan dat 
het eewighe ende onverbrekelicke ghebodt Chzie 
ſti moet wiycken voor dat bermetene believen 

ken. Met geen dupttere woorden wort de cracht/ 
Die natuer / ende nuttichept des Doops in den 
Euangelio uptghedzucht. Chriſtus en mom? 
pelt niet ober het broot / maer ſpreeckt tot ſynen 
Apoſtelen met berftandighe woorden / als hu 
{nne belofte verbhaelt : ende voecht Daer bp dat 
ghebodt / op dat onder den gheloobighen een gez 
meppe belydeniſſe oude gedaen Werden. Mãer 
nu ter tt int ghefach ban predicatie Wogden 
gbeblafen hepmelicke befteeringhen/ Diemeer 
Dienen tot tooberachtighe konften/ ghelck alst 
ich gefept hebbe/dan tot Sacramenten. Cwelck 
ten eerften ig tegen Gods woort / datmen den 
volcke De cremonien ſlechts aceftacn te ſchou⸗ 
Wen / fonderde beteecheninghe ende Waerbept 
ban de ſelve te kennen te ghieben. Want daer en 
is gheen ander ghebzupek der Sacramenten, 
dan Baimen upt Gods wooꝛt eben dat felve upts 
legghe / D'welck het teecken Lao? ooghen ſtelt. 
Gerhalven/ overmits het volck aldaer anders 
niet en beeft / dan pdele figuren / om de oogen te 
bullen/ ende gantfch geen leeringe en verneemt? 
om bet rechte oogemerch ende fondament te ver⸗ 
ſtaen / foo blijft het hangen aen Dat uptwendige 
werck · Waer upt dan fpzupt de alderſchadelick⸗ 
fie fuperftitie / datfe de teeckenen voor de waer⸗ 
bept aennemen / niet anders / dan of de Sacra: 
menten alleen genoechfaem waren ter falichept/ 
gheenfing paflende op De leere ban De boet beerz 
bichept / noch bart gheloove/ noch oock ban 
Chꝛiſto fele. Ende voorwaer Dit godlooſe leer⸗ 
ftuch heeft niet alleen in ſwanghe ghegaen over 
al onder den ongheleerden ende leecken / maer 
ooch in Den fcholen/ dat (te weten / de Sacramen⸗ 
ten in haer ſeiven crachtich zijn / alleen dat nie⸗ 
mant een doot · zonde hem in den wech en ſtelle / 
als of de Sacramenten tot eenich ander epnde 
ofte gebruyck ghegeven zyn / dan datfe ons tot 
Ehriftum lepden. Wier comt oock dit bp/ datſe 
dat broot / d'welcks fp gewiet hebben/ meer upt 
ten verkeerde betooveringhe / dan upteen god» 
vruchtige maniere / in een kifkgen be\waren/ ende 
fomtijts — omdraghen / om dat het 
ſoude in Chriſti ſtede ghe-cert ende aenghebeden 

noots 
Wozden. Daerom iſt datſe in Den tijt des grooten 
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raute ín de regeeringe det Kercke int Paufdom: 
naotg fj Dit broot / als tot haer eenige bez 
—5— —— t ſelve tegen alte fchaden / 
als cen preferbat df tegen afte fenijn gebrupcken / 
ende befighent Loor het befte Saen-offer./ om 
daer mede aflaei der zanden van Bod te begeez 
ren alsof Chꝛiſtus sin lichaem tot alle onge: 
Kie e Dinaen beeft willen over gheven / doen 
jp ons Dat felve gaf in het Dacrament- des 

Avontmaels. Want wat hout de belofte in ? te 
weten / anders niet dan dat wy ſyns lichaems 
ende bloet deelachtigh ſullen worden / ſoo dich? 
wils alg wp fn) gPachtmaeloeffenen. eemt/ 
kept hp/ etet ende deincket/ dat ig mijn lichaem / 
Dit is mij bloes; dit doet tot minder gedachte: 

niffe, Berſtaen Wp nu niet dat de belofte van 

bepde zijden. in hare palen beflaten is / aen de 
welche haer. moeten houden / bie Daer begeeren 

te nuttigen ’t geene Dat daer wordt aengebeden ? 
Ober ſulcx Worden de geene bedrogen / die wat 
anders dan ghemeyn ende onhepligh broot buy⸗ 
ten Get wettelicke ghebeupck des Avontmaels 
mepnen te Gebben. Dit is gewis een gemepne 
onthepliginge aller Sacramenten / datfe foo lee: , 
lich te koop worden gheſtelt / alleleens of (p tot | 
geenen anderen epnde ingefet en Waren/ dan om , 
dewins wille. GEnde ten is alſulcke cramerpe ‚ven ig / foo en iſſer nocht 

Fol. 4, | 
niet en behoorde te gheven / foo daer eeuige haer | 
amptnietendaen. Daer op antwoorde ich tert Antweorts. — 
eerſten / Dat dat ghebreckt alomme gheweſdigh 
fijn plaetfe heeft / alſoo / dat het rm it cen open? 
bare gewoonte ig gekomen. ®acr- nae, up … 
nement foo/dat alle Biſſchoppen / ende De ande: 
redeegere Prieſters / elcht ín ſyn beftelde plaetſe 
hedenfdaeghs meynen te Blijven / ende na te hoz 
men 't geene Daer ban Datfe bekenteniffe doen £ 
at ig nochtans dit bp de Ware inftellinghe 
Chrifi? Sp fouden ingen ende grolien in der 
kercke: in gupchelachtige kleedinge fouden ſy | 
haer vertaonen/ ende vele ceremonien uptreehj 
ten / doch foo Beel de ſozghvuldigheyt acngact 
ban te leeren /Die (oude zyn of weynigh of geene / 
maer nientant en kan na het uptiuijfen des gez 
bots Cheiſti / hem den name ban Biſſchop ofte 
Paſtoor geben / Die fijn kudde met des Weeren 
Woapt niet en Wepdet. · 
zo Dewyle nu de voorſtaenders Der Kercke, Dem Fact 
gehouden 3jn Die andere voor te gaen / orde te PADD, 
lichten met een exempel van hepligen wander) ze cegeriten 
hoe Wel volghen de geene fn deſen deelt hare bee ver kercke / 
roepinge na/ die defe Wieerdighept hebenfdaegha 15 vol, Ve 
befstten ? Maer de \metelt ap het hooafte berdoz: ners, 'e 

ang geenen ſtaet meer: Paufaom. 
niet Bicin’t hepmelick afte, met befchaemthepdt | der met allerhande fchandelicke dader verbult. 
gedaen Waat / maer Die in 'topenbaer niet an: 
ders gedreven en wort / dan op cen marcht daer 
men allerhande dingen verkoopt. ’t Is enne: 
lick / voor Goe veel dat elche Miſſe in cen peder 
Hantfchap berkacht wordt / voor ſommighe is 
haren prijs ende meerde geſtelt · Eyndelick ſoo 
zjn be liercken / alſment wel averlept / niet met 
allen verfchepden Lan de koop⸗winckels: ende 

T daer en is gheen foo2te ban Garen Godſdienſt / 
— Die niet aldaer te koope en ffaet. 

Defautin ig Jn-gevalle dat ick beginnen fal te vertel⸗ 
ban be Kee fen de Fauten ban de hercheliefse tegeeringe / en 
geeringe iut Weetick geen epnde daer Han te binden/ daerom 
Pautdom. ſal ick (ommige grove / Die niet en moghen verz 

(wegen werden / koetelick aenwifen. Dooz al 
fao is het ampt Der Berderen/foo 't ban Chzifto 
inaeftelt was/over langen tijt upt het gebaupck 
gekomen, Want daerom heeft Cheiſtũs in ſyn 
Kercke berazdineert Biſſchoppen ende Herders / 
ofte Goe fp ghenoemt moghen worden / datſe na 
Paulus getungeniſſe / de ſelve met de gheſonde 
leere ſouden ſtichten. Achtervolgende deſen re⸗ 
gel / ſoo en iſſer gheenen oprechten Herder der 
kercke / dan die het ampt ban leeren bedient . 
Macr op den dagh Lan heden hebben bp-kans 
alle die dert name Lan Herder Dragen / deſe laſt 
op den hals van andere geſchoven: WDt het gez 
tal der Biſſchoppen ot nauwelicks de hon: 
Dertfte gevonden / Die eens op den Pzedichftoel 
Klimpt om te leeren. Ende dat en ig geen won: 
der / want deBiſdommen zĳn berandert in heers 
fchappren/ ende de Paftoozenafte Herders die 
ban Minderen ſtaet zyn / mepnen haer ampt te 
vervullen met pdel geſwetz / geheel ban Cheiſti 
bevel berbreent / ofte nae het exempel der Biſ⸗ 
ſchoppen / laten fp 't anderen bevolen \mefen: Al⸗ 
foo ig het gefchiet / dat de JPziefterdommen niet 
minder / dan als gheneughlicke Lantwoonin⸗ 
gen pleghen verhuert te worden. Wat meert 

Daer Enis De geefteliche regeeringe die on& ban Chzifto 

geen vechte bebolen was / is gheheel wech genomen : Daer 
regeeringhe.· entegen iſſer een nicuwe ende verſierde manie⸗ 

re ban regceren ingevoert / welcke / hoewel datſe 
met Chꝛeiſti name ghe· eert wordt / nochtans en 
heeftſe niet meer ghelyckeniſſe met hem / als de 

Teghentaor⸗ Werelt heeft met Chriſti rycke · Iſt dat mp pe> 
puiggee mant boorwerpt/ datmen dien ſtaet De fchult 

Tu 't Paul: 
dont en is 
een rechte 
erder. 

fingen gereguleert werden / daer zijn bele flat 

Ick wenſchte datfe mp in’t gene Bat ick ſprene / 
met hare onſchult mochten ftraffen ; hoe geerne 
ſoude ick Dat haeftelick wederroepen. Maer Gare 
ſchandelickheyt is alle werelt voor den ooghen 
haer onverſadelicke gierigheyt eude roofachtig⸗ 
heyt is openbaer: wel bekent is hare onverdea 
gelicke hoochmoedigheyt ende tprannie : t Ae 
voor een abemepne Wife ende gebruyck bp Haer 
aengenomen / Dat hare hupſen bol ghjetiers zijn 
van onbeſchaemde danſerien / datſe ſeer heet zin 
op dobbelen ende tupffchen : ende datfe onder 
haer vele onmatige beafferpen deijben. Sp ne: 
roemen haer van Gare leckernpen ende allerlen 
overvloet / als ban treffelieke deughden. Vat ick 
de andere Dingen voorby gae/ de maeghdelicke 
ffaet/Daet ban ſy foa bpfonder zijn gepzefen / hae 
grootelicks i hp beblecht? Ick ſchame mp te 
openbaren ’t geene D° welch ick liever wenſchte 
verſuſt te blyven / mochtet maer met ſtilſwijgen 
gebetert worden; nochtans en wil ick niet de 
verdorgen dingen te voorſchjn brengen / nade⸗ 
mael meer als genoegh verfoeyelickheden ende 
ſchanden alreede nu ter tt aen den dach zĳn: 
Lieve / hoe menigen Pziefter iffer van hoerbom 
bp? Ja hoe beel bupfen zijnder ín een quact gez 
ruchte / overmits de dagelickſche vrou ſchende⸗ 
rien? Boe veel eerlicke hupſgeſinnen bevlecken 
fp met hare oncupſche luften? Zeh en ben certeyn 
niet feer beluft om hare fchandeliche ftuctten upt 
te beenghen / ten ig oock niet min voornemen. 
t Is nochtans ooꝛbaer over te leggen / hoe feer Î 
dar het leven / D'welek alomme hedendaeghs by 
den Priefterlichen ftaet ghefien mort / verfenite 
ban het leven / d'welck den waren dienaren Chri⸗ 
fti ende fijner herchen betaemt. 
21 Dit is ooch geenfins het laetſte ſtuch van Doe ost: 
de hercheliche regeeringhe / datmen de geene die kde ver⸗ 
men gebrupcken fal/ recht ende opdentlieks wer, KiEEISE enne 
kieſe ende tot het ampt beftelle, Wp hebben re⸗ vinac ve - 
nen regel upt Gods woort/Waer nae alle verkie⸗ bijen 

regel ban De oude Synoden voor handen, daer 
in boorfichtelich ende vIDtelich beſchreven wordt 
al ’t gheene dat tot een rechte wjſe ban verkies 
fen dient. Laet onſe wederſprekers cock maer 
een eenigh erempel vaneen welgheregelde ver⸗ 
kiefinge voortbeengen / ich fal haer ghewon⸗ 

net 



Fauten inde rogeeringhe der Kercke in 't Paofdom 
nen gheven · Wy eten wel hoedaniel een on? 
Derfoethinge des Derderg de H. Beeft berepfcht 
Doo? den mondt Pauli/ heedanich cach zijn de 
oude metten der Daderen · Wordt aach fuiex he⸗ 
denſdaechs pet gemercht fn 't maken van Bil 
fchoppen : Tac hoe menich iſſer van die / welcke 
tot deſen ſtaet verheven worden / die maer tame: 
licker ·wijſe met ſulcke deuchden verciert zijn / 
ſonder welcke de Kercken- dienaers nieten con⸗ 
wen beguaem zijn? Rp ſien mat orden be Apo⸗ 
ſtelen gehouden Gebben in Paedicanten te verz 
ordineren / de welcke daer nae De ude kercke nae 
gevolcht heeft / ende opndelielt de oude regels gez 
bieden te onderhouden, Iſt dat ick klachtieh 
valle / dat defe orden heden ſdaechs bevacht ende 
Berworpen woet / heb ick dacr geen oo2fakeitae ? 
Of ich fepde dat de Biſſchoppen / weſende alle 
eerbaerbepdt vertreden / Door hoochſter oneere 
ende ſchande gevoordert zyn / dat en is niemant 
enbekent > Maut de kerckelicke weerdigheden 
Wazden of act teeabefepden prys aecocht / of 
met ghewoelt ende wapen beſeten / of door ſchan⸗ 
delick verdrach onder malcanderen verkreghen / 
af doo, vuyle puymſtrijckerye aengehaelt / ſom⸗ 
tijts zijnfe oock belooninghen ban hoerenweert: | hebb 
ſchap / ende dievghelche ancerliche handelin⸗ 
aben. Somma / veel onbefchaemder gaetmen 
bier mede te werck / Dam men doet in enige bur: 
gerlicke goederen. 
22 @ndehet Saer wel te wenſehen / Dat de ver 

geeringe der kercke alfoo berdogben Ware / dat 
De gené/ dieregeeren/ haer felven alleen ſondigh⸗ 
Den: of ymmers anderen nict fchadelick en wa⸗ 

Epzanmie Ten/dan alleenlick door quade erempelen. Maer 
Bee deſe booſhept gaet alle de andere te boven / datſe 
ke Regenten een ſeer wreede trannie bedenven / ende Dat over 
in bet mif- De zielen. Jae \mat is de kerckelicke macht/Daer 
ken ei heden ſdaechs foo hoochmoediah van gheſpro⸗ 

beer: Ken wordt / doch anders dan een bape / onwette⸗ 
fcbappve licke ende onmatighe Geerfchapppe over de ziez 
rr ee bies len / om De ſelve met een jammmerlicke dien ftbaer⸗ 
Gene hept te berdzuchen ? We Heere Chꝛiſtus heeft 

den Apoftelen ſulcke macht toegelaten te ghe⸗ 
bruycken / die God te bazen den P2opbeten.ghe 
geven hadde/ te weten een foodanige die bepaelt 
Was / op dat fp de untſendinghe voor haer elfs 
bp den lieden fouden bedienen. Dit ismueen 
geduerighe wet van het Ambaffaetfchap/dat de | Wij 
gene Die daer uptgefonden Wordt / de aengheno⸗ 
men belaſtinghen trouwelick ende met- goeder 
confcientie uptrechte /D'elckt oock byſonderlick 
fn den Wpaftelen uytghedruckt wordt / tot den 
welcken Chriſtus fpreccht : Gaet Genen / leert 
alle volcken al wat ick ugeboden hebbe. Item / 
pzedicht niet al Wat afp wilt / maer dat Euan⸗ 
gelium. Ft datter gevzaecht Woet bande na: 
volgers / wat macht dat tp hebben/ Die befchzijft 
ons Petrug/ alg hygebiedt / dat alle diein De 
vergaderinghe (preken / Gods wooden fullen 
Wooztbzengen. Maer die nu Regenten der hert: 
ken willen \mefen / memen haer fcluen aen Die 
vrphept / datſe fpeeken wat haer gelieft: ende foo 
haͤeſt als fp uytgeſproken hebben / datſe (onder: 
eenige anderfoechinge gehoort moeten warden. 
Dp ſullen hier teghens feaaten/ dat ſulex zp een 
laſteringhe / Want ſy en nemen haer geen ander 
recht aen / dan datſe met haer authoriteyt beve⸗ 
ſtigen'tgene Dat de H. Geeft heeft geopenbaert. 
aa ſullen fp over ſuicr vntkennen daiſe de con⸗ 
fcientien Der geloovighen haren gedichtſelen ofte 
belie ven onderwerpen / maer alleen den woor 
den des H. Gheeſtes / die ſp gheopenbaert ghe⸗ 
lkreghen hebbende / andere / met Daer bp te doen 

ntbooozt. een beveftigindhe/bercondighen, Ey / wat een 
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Teghenwor⸗ 
Anghe. 

kloecke bo — 
rn orwendinghe / niemant eri Hacf daer 

en/ Datmen al’t ghene wat fp van den 
WD. Geeſt ontfanghen hebben / ende ban handt 
tot handt overghegheben ſonder vertreci moet 
gehoorſaem weten. Maer ats fp fegaben/datfe 
gheen andere dinghen en konnen voordraghen / 
dan alleen des H. Gheeftes moorden /overmitg 
fp van hem gheregeert Worden math Dat het niet 
en kan ghefchieden / of het moet waerachtigh 
zjn wat fp beflupten/ dewyle pop den ſtoel der 
waerhepdt fitten : Is het dan niet ſoo / dat hare 
macht na haer belieben gebaupchen? Pant foo 
haere goetdunckentheden voor Gods woorden 
te achten zijn / daer niet en valt op te ſeaghen als 
daer ig een heerfchapppe fonder eprde. Wat 
boo? een tpzan heeft opt foo ongemaniert de lt 
faembept der onderfaten mifbrupcht / dat hp al 
tgene wat hp was gebiedende / milde als upt 
den Hemel gekomen zijnde/ ontfangen Hebben ? 
De tyrannen begeeren wel datmen hare placca: 
ten/boedanich die oack zijn / foude ghehoorſaem 
efen: Maer defe begeeren beel meer/nameliek/ 
dat wp gelooven ſouden / den 1. Geeft te ſpreer⸗ 
— als (p ons opdzinghen dat fp gedzoomt 

23 Daeram fien Wp met wat cen hardeende Der onbillicke dienftbaerbhept / (p/ met deſe macht — 
gewapent zijnde / de zielen der geloobiaten gh 
vanghen gehouden hebben. Sp hebben metten 
op wetten ghemaeckt / welcke alle frichen der 
confcientien fouden zĳn / ant fp en hebben de 
felbe niet gebruyckt tot de upterliche o2dze/maer 
tot de gheeſtelicke ende in wendighe regreringhe / 
noth Daer en was gheen eynde ban) tot Batmen 
guam tot Defe (eer qroote menichte / die venen 
doolBof niet feer ongbelijck en is. Ende foms 
mighe wetten fchijnen heel ghemaecht te zyn / 
em de tonſcientien te quellen ende te bedroeben· 
Aengaende de onderhoudinghe der ſelber / Daer mat bera 
op woꝛrdt wel foa ffrenaheltck ghelet / als of De bandt acnde 
gantſthe kracht der Bodfalighepdt daer in be⸗ ſeive toeren, 
font. Jae Dát meer ië/Daer fp van de overtre⸗ 
dinghe der geboden Gods / ofte. gantfch gheen 
ſwarigheyt en maecken / ofte deſelve ſo ſwaerlick 
miet en ſtraffen / ſoo achten fp de hoochſte miſdaet 
te weſen / Wanneer datter pet teghen der men⸗ 
ſchen befluptinghen bedreven is gemeeft. De 

ez vuldigher 
“ wetter waer 

toe ſy Dies 
mert. 

le dan De Rercke Godts met fufdanich tpa 
rannich jock wort benaut ghemaeckit / ſvo wordt 
de ghene terſtont voor eenen ketter befchutdight/ 
die Daer cen Woost Derf teghen ſpreecken: jae die 
eens vrymoedich berfucht / Die is des daodts 
fchuldieh. Ende op Dat fp bp defe befittinghe 
van fulcke onlijdelithe heerfchapppe moghen 
blyven / meeren fp het bolck met haer bloedighe 
Placcaten ban ‘het lefen ende verftandt der 
Scheiftuerlicke boecken : Sp bliremen teghens 
die/die eenigen twiſt beginnen ban weghen has 
ter macht / ende neemt defe onmatige ſirengig⸗ 
bent dagheliex alfaa toe / datſe nu fchier niet toes sd 
laten/pet ban de Keligie te onderfoecken. 
24 Als nu de Goddeliche waertheptdaop foo Wanneer 
veele ende dicke Dupfterheben verfinoazt lach’ de ue SPL 
Religie met foo veele Bodloofe fuperftitien mag ug is ebi 
ontrepnicht/ de Godfdienft doo? fchzichelicke Komen. 
kerch-rooberpen berbozven/De eere Gods te nez 
Ber gefineten/ de Weldaet onfer berloffmabe met 
‘pele verkeerde pinten overvompelt : de mene 
ſchen Deoncken ghemaeckt zijnde / met dat ſcha⸗ 
delicke vertrouwen haerder goeder wercken / de 
ſaligheyt elderg dan in Chriſto ſochten / de bedie⸗ 
ninghe der Sacramenten ten deele geſcheurt 
ende verwoeſt / ten deeſe oock Doo? koophande⸗ 
linghen ontheylicht was / de kerchkelicke ** 

ring 



Remedie tegens de voorgaende ghebreken. Bols, 
ringe in ef gãtſch bedzoefbe verwoeſtinge ber: | 26 Waer ichs en begeere niet/Dat bat ſal dienen Be zeike 
—— gehe ( in Be plactíe van Werder ſa⸗ } tot anfer berfchooningBe/dat de hercie upt ine (ede LEENT 
ten / voor cerft booyt ongebonden leué De Ketc- f fen arbept beel profes foude ontfangẽ hebbẽ / ningtje der’ 
Ke grootelieg quetften:daer nae een Wgtede ende f ift dat Wpfe aen b'ader zijde machte Gebu ves Saccdinen 
feer fchadeliche tpramsie ouer de zielen Dee Len : fcpabicht.. Laet over ſuſtx onſe gantſehe teere/ — 

de menſchen / ghelhck Get vee / door allerhande f eft De maniere vã te bedienen De acramenten / der keecke 
dwalingen int verderven voerden· Dos ig Luz | mitfgaders de regeermige der herche Bberfocht asten hie 
therus opgeftaen/ ende Daer na zhnder andere f Werden, Wy en fullen in deſe drie fFuchen miet je 
geromen / de welcke met gefaemder arbeyt ghe⸗ bevonden woꝛdẽ / yet want de oude maniere ver⸗ deucnen 
ſocht hebben middelen eñ wegen / dat den dienſt | andert te hebben / dwelt Wp niet en hebben gez waordts 
Gods van ſoo vele beſntettingen geſupvert / de ſocht tot den waren reghel des — Woorig behandelt 
leere der Godſalichept wederam in ſyn repnic⸗ f te bzengen. Ende op dat Wp tot dea 
hept geſtelt: ent de kercke upe fulche ellendichept 

| beelinghe rensaneer- 
weder keeren /die te Hoyen bau ons ie geſtelt: ſo den, 

tn eenen lndelicken ſtaet gebꝛocht mochte wer⸗ | maermen weten / dat álle ſwaricheden / Bie on= 
den. Op welcken voet Wap hedenſdaechs nach | Der ons zón /uopende He leere / diẽ behooren / of 
boort baren. fet Ben opzechten bienft / vf tot Get ſekere bera Bet tweerzs Ende nademacl ich te voren belooft hadde | trouwen onfer falicgept; Wp vermanen beo- 

Beboolt”, te ſprelzen ban ben mebecijnen/welche wp Bebe | waer be lieden niet floutvelick noch onachtfaz —— fontrs ben gebgupeht tot verbeter inge deſer gedzeken/ | melick om Got te dienen +ènde in de maniere ZEE, 
Ban de me gal ict nu ter tt Gier ban handelen: Piet datie | Ban Dien te beſchry ven / en dwalen wp geenf tas: opeerhte be- berBne , de wyſe Die Wp gehoude hebbe, wil Befthzijnie | af vanhet rechte oogenierck / noch Wp én Laten ee 
—— (want naderhant ſal ſulx bljckẽ maer dat Bér | niet upt / dat ter aken dient, Wp pyebike de eere naer” dzagë 
gebreken. ppenbaer worde / dat al onfen arbept nergens | Gods uier Beerlicher/Bâ mẽ opt te vorẽ pleecht op den pie: opgeften en heeft / dan Dat de kercke / upt ſynen te Doen: Ap doẽ ons befte/bat de Deuchde/ Daer ne oes 

guactften ſtaet / ten mingen tot cenen Wat bete⸗ in Gods eere haren glamts heeft / meer eft meet gact bet 
ren mochte comen. Onſe leere is met vele ende | bekent niogen werde: verheffen met fo veel leecz ampt, 

grouwelicke lafteringen aengevochtẽ geweeſt / lof als Wpimoge) fijne weldaden tegens ong, 
ẽñ noch alle dage wort: Andere roepen daer te- | Waer dooz worde be lieden verwekt orit Groot 
gen feer Beftich m Gare prediatië : anbere quel | te maken fue Majeſteyt / om Gent te bets pret 
len ende gedragenſe feer in haer uytghegheben | eerbiedinge/bie weerdich ie ſodanighe heerlick= 
boecken. Ban alle bepde worde seer vele Dingen | hept/ oft re vertoone ware danckbaerhept des 
tfamen gebzocht/Daer mede datie mepnê De fel- | Hertersepndelick om te bekenen al fjnen prijs 
ve keere frinchende te make bp den orgeleerden. | ef lof: Baer door waſt in haer gemoet Bet arte 
Maer de bekenteniffe onſes geloofs/bie wp WD, | vertrouwen opBod / bwelcke daer nae De acn- 
Majeſt. Onoverwin. iepier/opgedzagen Geb: | roepirige is bacende Baer Hooy wort een pege- Brenne” ben/ig'in ber menfehen Bandê/bie ong cen Geet: | lick ondérsiêfen tot ware Gerloocheninge fn upt des lick getupgenifje geeft, Boe Dat Wp ten onrechte ſelſs / op bar ho ſynen wille gefchickt hebbende Beeren UPE pet foo vele gatelicke ſcheldwoorden ghegtelt | tot De gopfaembept Bode/fijne epgẽ begeer: 

Boos jas tuogden, Ende hebben fot moth toe altijt betept | lichtebén verfnkie. Capteliëk/gerjeh ale Govep 
monùelick geweeft/om vekenfchap van onfe leere te geyẽ | een gecfteliche manière Gan os wil geeert mes 
ale Shet gelije als wp heden ſdaechs oac wach zijn. Ende | fen/alfdo Harder wp oöckmet hoocptter teer- 
Blk Omi miet veel wogben te mäken daer en wozben | ftichepbt néi/om te bjijben alle ne offerhanden 

green leeriigen in onfen herché geboast/Die Wap | des geeſtes die hp ans hedeelt ende 

goeder trouwe m onfe beljdenifte verclaert / eũ miſſaken op Dat He lieden / Wat vermaninz 

cattert tot 

niet opentlic en belijne, Weltke nu hebbẽ eent⸗· | 27 Wart / Dat wp m fultke bermaninge ond Be nerf nge —— bie worden dupdelick ende ter el bid aa cotinen doch ‘miet on e Frenet 

daer cn is gantfchelick niet / dat ban den arifen | vooz weldaden fp begeert /Gán niemant anders gen bar 
niet — en ig ver hãdelt / eũ neerſtich dan van Sod de ſelge Vet wachtezop Hud goe: ede 
uptgelept, Waer upt dat de oupgartijdige Hech- dichept haer verſatẽ ——— bijven: oz borcker 
ters moge verſtaen / hoe berve Wp ban alle god | met gautſcher gheſintheyt ‘des herten tot hem geben ahes 
looſheyt verbzeemt zijn. Dit is voorwaer bep: f gedꝛevẽ Wozdêrmet voller hope op hem rijken: edi 

De den onbzomen ende bzomen bekent/ dat daer } Ber in Den tjt des noots /dat ie alle vagenblic vedientige, 
ín be onfe met wepnig be kercke gediët hebben | faecker: hem alle goetdaden toeſchr yveñ: ende 
datfe niet alleen de werelt / als upt de diepe 4 dat felle met Danchfegginge betupgen. di op 
ſterniſſen der onwetenthept tot het lefen der B. datſe niet verſcheickt Wo; den tot Bod te gaen? 
Schriftueren verweckt hebben / maer gock | fa vijfen Wp'aen/Dat den'aorfpronck alter goes 
grooten arbept gedaen/ om topsechte verftant | Beven in Cheiſto ons voorgheſtelt waer upt 
Daer ban te geven:eñ ſammige ſtuckẽ derbi f Wp ſcheppen al wat ons van noodenis. Oock Item ze ſtelicker leere / der welcker kenuiſſe ſeer profte- | zijn getupgen onſe boecken eñ predicatien/ dat voecken « 
lick is / voor alle Dingen gheluckelick vertlaert. | op Bichwilg eñ neerftich ong becammeren/-be erde ig 

Kem be In be predicatien en werdẽ bycãs anders niet | ware Böerheerdichept eenen peber te bebe e dag tieũ, SE mmape” gefoogt dan ouber wijven clappingë/ ofte even de menfthêr haer vernuft ef baofe luſten/ mitf⸗ 
Ber dbufte fo ongefchickte gedichtfelen: De fcholen waren gaders baef ſewen int gheheel fonben verfaker 
ticker leere vol grommels ba megen de ffrijdende braegh- f orn geſchict weſẽde tot de gepoorfaembept det * — ſtucken:de Heylige Schriftuere was men daer f eenigenBade miet mer haer ſelvẽ / maer hẽ te 

in ſeldẽ gedachtich:die de regeeringe der kercke leven Eñ wp en ichter lae nict de uptwenbdige 
bewaerden/Dzoegen alleen ſozghe / dat van haer | bienften eit wercken der Lief dé /voclche allodani⸗ 
gewin niet af en ginge. Daerõ wat tot be keuc | ge — navolgen. Deſe wrijft ſegghe 
ken diende / verdrdegen fp niet beſwaerlic. Pat | ick am Sod te dienen ig gemid eñ geertfins Gez nu deſe õſe voor duſdanige gebzeken eenige ber- | dyiegeliek/Die Wp wetẽ hem aengenacin te zijn 
beteringe aenghebracht Gebben/bekennen oock alg/ De welche ons in fijn Woost ig deſchrcben. 
de onbzaomfterniet tegenftaende datſe daer na | Bit zijn ban alleë de offerhädé derd Iiftelicker 
onfe lere met haer mẽnichvuldich lafteren be: | herche/ die van hem cen getuygheniſſe hebben, rucht maken, 128 Bewüle bande bi God in onfe zr 
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Pet bes 
fiunt/fos 
veclangaet 

et predi⸗ 
enende 

leeren ban 
Wrentcaté 

ken met Godvruchtigen gebruycke lende ſonder 
eenige fuperfEitie aengerotpen wort: ſyn goet 
bept/ wf heyt / moghenthept / waerhept / ende 
andere deuchdẽ overvloediger dan elders wor⸗ 
den gepzefen:dat hp met warẽ geloove nhar 

Ber gevefoz ſti naem aengeroepen wort: ſyne weldaden met 
meerder … herte ende tonge Worden gepzefen: de menſchen 
kerken. altijt vermaent wopden tot de eenvoudige ende 

onderbalfchte ghehoorſaemhept: Loztehich/dez 
wijle dacr niet ghehoort en woꝛt / dat daer niet 
fún ooge en heeft ap be voorderinge LA de hep: 

@®efake/ 
weerom 
Bat de Pa⸗ 
iſten onfe 
eeraer⸗ 

kaſteren. 

haer Chriſtenen willen noemendDaoz eerſt / dat 
wy ſulcke grove ageren die ober al inde 
werelt geſien wordẽ / heſtich / gelhyc alſt noodich 
is beſtraffen / dat en connen niet verdra ghen de 
gbene Die de dupſterniſſe liever hebben / dan het 
icht: Dat Godt in ben beelden wort aengeroe⸗ 

pen / dat valſche Godſdienſten in ſynẽ name inz 
geſtelt worden:dat Loar den beeldẽ Der hepligẽ 
neder gekmelt wort / dat den gebeenten der gez 
ſtor oeñen Goddelicke eere wort beweſen / eñ dat 
diergelicke andere grouwelem gelyckalſſe zn / 
wp oock alſo roepẽ te weſen. Om dier oorſaken 
wille tierẽ fp aldus op ons / die onſe leere hatẽ? 
Sy maken van ong ketters Dat wp dien God⸗ 
Delicken Dienft/Die over langen tijt Lan de kercz 
he ís Boog goet ende vecht Bekent / derrẽ te grõ⸗ 
de werpen, Datſe den naem der herche/ m de ; ' 
plactfe van een rondaſſe / alſnu ende alfdban ong : 
voorwerpen / daer Ban (ullen wp cots Baer nac 
ſpreken. Daerentuſſchẽ wat voor verkeerthept 
is dit / daer de ſchandelicke verdorvẽtheden des 
Goddelicken dienſtes ſo openbaer 3hn/Datmen ; 
nochtans de ſelve niet alleen en gaet verdedi⸗ 
ghen / maer oock om Die te bedecken / met ben 
dienſt Gods onbeſchaemdelick gaet becleeden⸗ 

Be Pauſe⸗ 29 Wan bepde zijden bekennen wy / dat be afz 
Hieke Deh: gaderie Dao? Bod zp cen vervloeckte mifdaet, 

Biöchen Nochtans als mp den dienft der Weelden aen: 
aerterrs vacren: daer ſtellen De wederpartien haer hacft 
on de ber? tegen/om de leelicke daet /Die fp metten. monde 
beelnet te Wet ong berdoemt hebben/te beſchermen. Jae / 
befchermE Dat meer te belachen is / daer fp int Griecxſche 
miet tegen” woort met ong oder een draghen / wanneer int 
Lenn lP Latin obergefet wort ‘beginnen fp eerft alfban 
fermeerve tegen ong te tamboeré Want fp verdedigẽ (eer 
be afgabe: ſterckelic be vereeringe ber beeld / daer fp noch⸗ 
hein POE fans de afgovecie verdoe men. Maer de cloeck⸗ 

finnige loochenẽ / dat de eere / Die ſy haren beel- 
ben aendoen/ De ſelve eere is /Die fp noemen La- 
triam;alg of õder haer / als fp bp DE oudé Aſgo⸗ 
den-bienaers vergeleken wordẽ /eenich onders 
ſcheyt ware. Gene hebbẽ voorge went/ datſe de 
hemelfthe Godẽ diend / doch onder lichamelic: 
he ſiguerẽ / die de ſelve gavẽ te Lerftaë „Wat ift 
anders Dat deſe bp brengt Maer laet God hem 
met ſulcke uytvluchtẽ paepent Hebben daerom 
de Propheten nagelaten te beftraffen de dwaeſ⸗ 
heÿt der Egpp'enaren/datfe upt de hepmelicke 
berborghentheden Lan hare AGeologia boost: 
brachten ſcherprindicheden / om alfa te moghen 
ontgaen? Hoe / meynen wp dat oock de copere 
Range van den Jodẽ is aengebedẽ geweeſt / an⸗ 
ders DA dat ſp Dre gecert hebben / als een gele: 
kenniffeSodst Anbroſius ſept / dat dehepydenẽ 

En ꝝᷣſal. urs Het Hout aenbiddẽ / obermits fp mepnen Dat bet 
feloe zy het Beelt Gods. Macr dat onſiẽ delicke 
Beel, Gods en is niet in t gene dat geſiẽ wort / 
maer int glieve dat niet gheſien en wort · Boch 
mat geſchiet hedendaechs tnielen fp niet Laag 
den beelden / als of fp God daer hadden tegen⸗ 

lichmakinge ſynes naemg : Wat beroogfaecht , 
dan haer/om ons fa qualick te onthalẽ / daer fp . 

woozdich? Eñ te Ware ſake / datſe Bode cracht 

Remedie teghens de voorgaende ghebreken, 
ende genade aen blocken ende ſchilderpen Bos 
den / ſouden ſp / als fp begheeren te bidden / tot de 

ſelve haren toevlucht nemen? 
30 Ende ich en hebbe noch de groaffte fupers mangs? 
tien niet aengeroert / welcke nochtans den on len plompe 

ervarenen niet en magen toegereksent worden / LE anr 
| miefdien fp met gemepne eendzachtichept Boor bour wor: 
i goet aengenomen wozden. Sp vercieren hare den kan de 
{ Afgoden alg nu met bloemen ende cranflt/ alg beren 
nu met flupers /cleeven/go2delg/bupbels eñ ale meesver € 
derhande brabbelingen: Sp ontftekê Loop haer kerke vers 
waſſe keerſſen / fp bewieroochenfe/tp draghenſe en 
on ephare fchauderen ten pronche, Sp loopen veghel dec 
upt verre landen tot ecné eenigen block /niet te⸗ B. Schaft. 
genſtaende / datſe diergelicke thups hebbe Inſ⸗ 
geler / daer in een kercke meer beelden ziyn / of 
van De maecht Maria / of van yemant anders / 
ſo beſoeckẽ fp doch maer ef eenich / als veel hey⸗ 
liger dat achtende. Als fp bidden Waor het Beelt 
Van Chꝛiſtoffel ofte banBarbara/fa ſpreken fa 

‚ haer ter eeré/Dat gebed des Heerẽ met de groe⸗ 
Ì teniſſe des Enghels Nae dat de beelden 301 of 
; fchaan/of berooet / ſchryhvẽ fp haer toe meerder 
heerlickheyt. Waer bp (p oock haer noch eenen 
nieuwen prijs toeleggen va wege De Lerficrde 
enbe leugenachtige mirahelen. Sommige / tege Wee! lenge 
gen fp dat gefpz oké hebben: ſommige / dãtſe den jen DE beet 
bant in der kercken met haren oct uptgebluf: Dpt, 5 
fchet hebbë:fommige/Datfe van ſelfs Wan d'een p 
logument ineen ander Berhupft zijn famnughe 
datfe Ban den Gemel gevallen zjn. Na bien La 

‚ de gâttehe werelt berbult is met deje eñ dierge 
ljche rafcrnië/ci dat ſelve boog alle man opene 
bacr ig s foaift nochtans / dat wy / die Wy ben 
bienft des eenighen Gods / vac den veghel fn: 
woor / verbetert hebben / ende neerftich in di 
ſtaet bewaren / die wy ſupver zijn / en onſe kerc⸗ 
ken hebben gerepnicht niet alleẽ van alle afgo⸗ 
derie / maer nack Ban alie ſupperſtitie / beſchul⸗ 
dicht worden / van den dienſt Gods geſchent te 
hebbẽ / om dat up de vereeringe ber beeldẽ / dat 
is be afgoderie / gelhck alg Wap Dat uptlegghen: 
maer onſe vpanden noch liever dat noemen 
Afgoden⸗ dienſt / wech ghedaen hebben, 
31 Saer behalven fa clare getupgeniſſer der — 
B, Schriftuere, die altemet voorvallen / flemt na vet erz 
met ong toe de authozitept ban de oude kercke, earpel dec 
Want fo menigeDchrijverg ban die fo feer niet ondee kere 
verergerde werelt /alffer nach voorhandẽ zun / 
en beſchr yven gheen ander miſ bzupe Ban beel⸗ 
den onder den Hepdenen / dan Dwelck hedenſ⸗ 
daechs in ber werelt geſien wort:ende en comt 
niet weymger in onfë tijt te paffe al tgene dat 
vã haer gefept wort / dan t op De {elfde dede / die 
fp doen beftraften. Maer datfe ong aenſpreken 
van laftermge / om bat wp Wech gedaen Hebben ane van 
fo de beelben/alg oock be gebeenten eñ beplicht ven Tafres 
dommen der verſtorven Bepligen. Waer op is riuge. 
licht antwoopt te geven. Pant defe dingen en 
moeften niet meer geweerdeert worden / als de 
copere ſlange / dewjle datter geë weyniger ooge 
false is ge weeft / om defe Dingen upt den wegete 
doen / Dan daer was am He capere ſlanghe bar 
Ezechia gebroken te wordẽ. T'is gewis dat de 
rafendeWfgoderie Daer mede Dat nu alfa de Gere 
ten der menfchë zijn betoovert / niet anders en 
can genefen worden / Dan datmen wech neemt 
de oorſaken Van rafen, Eñ wy vernemen meet 
dan genoech / dat tgene waerachtich is dat Au⸗ 
guſtnus ſchrft / dat memat hei beelt aenſiẽde / Erif-48t 

‚En bidt/ofre aentoept/bie niet en woꝛt alfog be⸗ 
weecht/dat hp mepnt van het ſelve verhoort te 
Worben Frem/bat He Beelden crachtiger zjn/ Bratra 
oi de ongeluchige zicle te bupgẽ / ——— 

Ts 

Bedtwooe 



Remedie tegens de voorgaende ghebreken. Fol. 6, „ 

dat doop De figuere ofte afbeeldinge ber ledẽ ge⸗ | onte boecken/ als onfe predicarien. — 

| i Maer genwoozdſ hepaaao drie geweſen worden / daer mede Chriſtus ig aen | ban God waren inge ftelt : Maer wp clagBen/ 
ge GON gen erupee vaſ gemnecht Brie vachen boor bien 

ongenaepden;/ Waer over be Lanſanechten tet | beufelinghen.Splieven/ver\worpende de fuper: 2, 

/ Wat quaet 
fp doen die 
beel ceres 1 
monien 
brengen in 
de kercke. 

14 Sn herz 

donckeren 
Gods eere, 

2 Spin 
5— zjn id 

punapaue ge alhier / dat onfe fake met den PeopBeten gez haer hadde opghelent / verloſt Heeft, Hiebe Ampat waerom De 
ceremonien 
en ouden ke iffer niet datfe harder in haer volck ſtraf Ben, outen 

winre’ Ee it dat fp —— Gods upt valfcher bouten © meyninge in een untwendighen pracht gheftelt 1 
hebbẽ. ¶ Baer wat hebbẽ fp m eener fanmme ges . veerdichept is het eenen anderẽ contrarien/ cf . sei 

ke een befima. 
ì ig z vinghe, acht / noch daer na niet en bzaecht/als (pin haer } Maer dat is het quaerfte/daer God fo menich — — 

ed, —— 
re, 

Gons S 
s&n ceren 
God inert 

hebben / gearbept. Ende dat de werelt nu meer / opt doar menfchelieke leeringen. Aoevael- dat sTar,:s 5, Tel 

h der oubefchacmthept niet gheloochent 
—— @'mag dan gantſceh noodieh / dat de 
menſchẽ met fodanige proyhetiſche beſtraffin⸗ 
gen aenghepopr ſouden werden / ende van ſulcke 
unt ſinnichept / als met gewelt / afgetrockẽ / dat⸗ 
fe voortaen niet meer en fouden meynẽ / datmen 
Gode voldede mert bloote ceremonien / als met 
een kinderſpel Inſgelcx waſt van noodẽ / dan 
de leere van den geeſtelickẽ dienſt Gods / die upt 

des menfchen memozie vervlogen was / gedre⸗ 



Remedie teghens de v 
Soꝛfaten / pe werelt can wijs gemaecht worden / dat God 
zeree verworpt ende vervigeckt / al Wat tot ſyuen 
ber Bodt dienſt daor menſchelicke vernuft verſiert wort. 
dient na de ele oorſaken z ynder ban fulcke dwalinghen. 
mjermger Want eien ig fn lief de fchoonfte / ghelijek her 
fcben / ban oude ſpreeckwoort lupt: alſoo comet Dat tghene 
Gods, dat upt onſen hoofde is ghefproten/ ons meer 

behaghelick is, Goch ziju de Valfche Godſdien⸗ 
Eota.zg: ften dickwils beeleet met eenen ſchyn der wijf- 
— 3e bept/ gheljck als Paulus dat bekent. Boven 

dien / overmits fp ahemepnelick eenen uoter- 
licken glants toonen/ die de oogen vervult / ſoo 
ig het dat fp meer/ voor fa bele alg õſe vleeſche⸗ 
licke nätuere aengaet/ behaghens aenbzengen/ 
Dan Die dinghen die Bod alleen vereyſcht ende 
priſt / mit (Dien datſe uptwendichlick ſos toon: 
baer niet en Vallen. Nochtans en iſſer / dat meer 
ber menſchen verſtant verdupſtert / om qualick 
van de ſake te oordeelen / dan ghevepuſthepdt. 
Want dewijle de ware Godſdienſtinghe thert⸗ 
ende tghemset moeten Bode opdraghen: fan 
willen die lieden altyt een maniere binden om | 
God te dienen/ Die geheel van Bem Berfthepden 
is / datſe / te weten / haer ghequeten hebbende in 
de ghehoorſaemheydt deg lichaems / tghemoet 
vooꝛe Haer ſelven alieen behouden Willen, Erde 
terwhlen fp hem opdzinghen dat uptwendighe 
gheprang / meynen fp doog fulcke conft voldaen 
te hebben / alfaa bat het niet ban nooder: en ig/ 
haer ſelven op te offeren, Ende dit is de vorſake 
waerom dat be lieden Beel liever aemmemen onz 

‚ tallicke dienſten der menfchen / waer in fp haer 
fonderepude ende mate jam merlie vermoeyẽ / 

ende waerom fp licber willen in eenen Doolhof’ 
altijt dwalen / dan eenboudelick Bod dienen in 

Bheeg ende waerhept. / 
Weder ieg⸗ 35 Uig Dan een ſchandelicke laſteringhe / dat 
zuge van onſe vyanden ong belieghen / als dat wp de liez 
ess bert acnlacken door goemeydt / ende te bele toe⸗ 
ben teden ghevens. Want foa men Bet ſtelt in pemants 
te bet toe: Keurs ſo fal be natuerlicke menfche altjt willen 
gheven. rietser verkiefen / ick on meet niet wat / dau hp 

foube willen toeſtaen God te Dient na het voor⸗ 
ſchrift onſer leere Geloove ende Boetveerdic⸗ 
heyt ig wel licht te noemen: maer het zijn din⸗ 
ghen / die op tſwaerſte zijn te bolbzenghen. Sen 
Wiedanin deſe twee faken den Goddelicken 
dienſt ſtelt / de ſelve en gheeft gheenfing den liez 
den den toom: maer Hp vermaentſe daer toe / 
waer henen fp meeft breefen te ramen. Waer 
van de fake felfg een feer overbloedige ghetuy⸗ 
ghe is, Want de menfchen fullen hact binden 
aen Beel ende harde wettẽ / tot bele ende moeye⸗ 
ficke gueboden haer dwinghen / een ffreng ende 
‘bef waerlick joch haer oplegghen / ten laetften 
allerlep beſwaerlickheydt haer aendaen Taten/ 
alſmen maer ſlechts ban therte gheen verrmaen 
en doet. Waer upt Het ee / bat deg menfchen 
natuere voor gheen dinck foo feer en grout / als 
voor Be gheeftelicke \waerhepbdt / waer Lan wy 
gheſtadelick predicken: overmits De ſelne met 
Bien ſchynbaren pracht/ waer aen bat onfe we⸗ 
Berpartien haet fo fEf houdẽ / wozt overſtolpt. 
Bier toe dwingt ong ſelve de ajefteprBodg/ 

onstot one VAE Wp ong geenfmg mogen Van fijnen dienſt 
beehoudinz Verzeemden. Na dien Wp dan de nootwendicz 
befgns hent deg dienftes Gods niet en connê ontgaë / 

Dienft, ſo en weten Wp niet meer te doen / dan dweerſe 
uptbluchten te ſoecken /op dat Wp niet en bez 
hoeden vecht aen Loor fijn aenſchyn te comen : 
pfte veel eer ſullen wy de inwendighe booſheyt 
deg heeren verborgen haudẽ door de uoterlicke 
ceremonien / alg daoy cierliche fchijnfelen/ ende 
be ghehoorſaemheydt deg lichaems ſtellen wp 

oorgaende ghebreken, 
alg ten middelſchot Haer teghen / Dat We met 
therte niet en behoeven tar hem te naderen, 
Deer ongheerne laet haer de werelt van ſooda⸗ 
nighe uptbluchten verſteken: Hier upt hoort 
meu Dit alarm / datſe upt deſe ſchupl·plaetſen / 
daer fp ſonder vreeſe met God hebben ghefper/ 
Doo? ons tot het openbare licht getrochen zjn. 
36 Wy hebben / ſoo veel het bidden acngaet/  ®e voor⸗ 
brie dinghen berbetert„ Bant de baoybiddinge/ bidmshe, 
der Beplighen verworpen hebbende /hebben wp LEE PULS 
de lieben tot Cfziftunt ghekmefen / op Datfe niet worven: weu. 
alleen God den Bader in ſynẽ name leeren aen- _*- 
roepen / maer ooc dn alg dent eenigen did 

delaer fleunen. Back hebben wyſe gheleert eer⸗ 
ſtelick met vaſten eñ ſtercken berivouwen/daer 
na ooch met verſtant ende kenniffe bidden: daer 
fp te Bozen ongeregelde gebedẽ met onbekkernider 

ſprake uptghefleghen hebben, Bier worden Wp Tweeters 
met grouweliche ſchel woorden aengetaſt / ten tAlrecn 
vLerſten / dat wp den bepligen verfnracthept gen at 
doen / daer nae / dat Wp de ghelsobighe Lan een 
groote weldaet berooßen. Boch op loochenen 
ſulex beyde / want dat wp niet toe en laten / dat 
haer Dat ampt Chyifti toegeſchzeven worde dat 
geſchiet fonder eenich ongelijt Ban hect. Baer: 
amban en benemen Wp haer geen cere/ dan alz 
Teen Die haer lichtveerdich eñ terr onrechte / daor 
Ber menfchen dwalinghe ghegheven was. Ick 
en fal niet feggen/Dat niet met DE Ginger foude 
tonnen aengewefen Worden. Bao eerft/ beelden 
De menſchen hac in / alg fp ſullen gaen bidder 
dat God berre wech van haer is / nach dat wp 
hem gheenen toeganch gheopent cn fact /dan 
fmiddel van eenigen Patroon. Ende defe val⸗ 

| 

ſche mepninghe ig niet alleen ouder den onghe⸗ 
leerden ende onbe Dpetvenen in fwange/maer one 
onder de gere dat lepders zijn willen ban blin⸗ 
den / zjnder / die haer fulcr hebben inghebeeldet. 
Daer nae/ m patraanen te ſoecken / volcht een 
peder fijn gevoelen: De eene verkieſt Mariam / 
d ander Michel / de derde Petrum: maer Chri⸗ 
ſtum — en achten fp niet weerdich eenige 
plaetfe noch getal. Ia / de hondertſte Wort nau⸗ 
welicr gevonden / die niet En fact verbaeſt / als 
bod eẽ nieuwe Wunder / als hp hoort dat Chri⸗ 
ſtus een voorſpꝛake ghenoenit wort. Chꝛiſtum 
over ſulcx vergeten hebbende / ruſten ſy alle gez 
lick op De beſchermingen der heyligẽ. Daer na 
waſt meer eñ meer Die ſuperſtitie datſe ſander 
onderſcheyt de heplighen niet anders dan God _ — 
aenbidder. Ick bekenne wel / als fp wat onder: sne. : 
fchepdelicker willẽ ſprekẽ / datſe anders van dẽ 
hepligẽ niet en begeeren/ dâ datſe boor hare gez 
beden bp od mãgẽ geholpé worden: Maer fp Antwoort. 
verſoecken ende bidden dickwils / niet achtende 
op ſulck een anderſcheyt / als nu God / als nude 
hepligen / na Dat haer ſimen gedreven worden. 
Ha eẽ peder Santt Geeft aoc (jn epgẽ byſonder 
laft/dat d'eene regẽ d'ander ſchoon weder ver⸗ 
leent: d'eene Dam de cortſe / d' ander Ban ſchip⸗ 
breucke verloſt. Boch dat ick verfwijge de on⸗ 

| 

Ea 

3 

4. 

heplighe raſerien Her Bepdenen / die nochtans 
alamme in Ben kercken geweldich regeeren / ſoo 
ſal deſe gadlooſichept Loor alle d'andere ghe⸗ 
uoech wefen/ dat de gantſche werelt van hier 
ende Ban daer Lao? haer ſelven / voorſprakẽ aẽ⸗ 
halende / Chriſtum / die alleen van Gad voorge⸗ 
ſtelt was / verachtet: ende vertrout meer op der 
heplighen / dan op Gods beſcherminghe. Sewijſe 
37 Maer onſe beſchuldighers / oock de ghene oe ven 
die onder anderen een \mepnich meer beſchey⸗ den mact 
denthepts betoonen / vereyſſchen in ons mare/ ae den 
om dat mp Geel ende al in onfe ghekeden gheen „ae woz: 
ghewachen maken van den verſtorven hed Der, 

qhen, 



Remedie tegens de voorgaende ghebreken. 
ghen. Macr ich wilde wel van Baer weten / wat 
je nrepnen te fondigen/Die den rege! van hri⸗ 
ſio den alverbeftensticefter /ende van allenjdzu- 
weren ende Apoſtelen gheftels zynde / trouwe⸗ 
iick onderdouden: ende wiet met allen upt en laz 
ten / d' welck ofte de WP, Gheeſt m Der Wepligher 
Scheiftueren gheleert / ofte De dienaers Gog 
van Hen cerften aenvanc des werelts tat op DÉ 
tje der Apoſtelen / int guyebruyck hadden, Waer 

denis bypraus gheen diñck baer Van deleplighe 
Gheeſt eenn neerftiger ghebodt gheeft / ban van 
De ware maniere ban broden, Daerenteghen en 
iffer geen ſpllabe / die ons leert onsen toevlucht 
nemen zot de hulpe Ban ben verſtorven hepli⸗ 
ghen. Baer zijn noch voorhanden be gebeden 
van bele ghelsovigen / Waer m Bat volck niet 

Tegenwor · een cpempel Saufuieren is. Be Iſraeliten bez 
pinge. __gheerden wel ſomtijts Lan God / dat hp des 

Abrahams / Iſaacx eude Bacob / inſghelycx 
bes Davbidos wilde ghedachtich zjn, Macr ſy 
en hebben met defe Wooden anders niet ghe⸗ 
wiilt / dan dat God ghebachtich zynde ſyns verz 
bonts / dat Gp met Baer gemaeckt hadde / ſoude 
willen na fu belofte Garen nacomelingen wel 
Doen. Want Get verbant der ghenaden/dat in 
Chꝛriſto epnoelichte beveftigen was / hadden 
de Geplighe Daders in haren ende haerder nac: 
comelinghen name ontfangben, Baeromme 
en bidden de geloovigẽ Der Iſraelitiſcher kere: 
ke niet eenighen bpftant bau den verſtorvenen / 
Daag de ghedachteniſſe der Vaderen: maer ver⸗ 
halen eennaudelick de belofte die Bod Gaer ghe⸗ 

° gheven hadde te bewaren / tot datſe m Chiiſti 
hant bevefticht zijnde / vervult foude werden, 
Wat eẽ onbefmde neug-wftchept ig her dan / 
dat Wp Lerlatende He mijje ban biddẽ die Chri⸗ 
ſtus ons heeft beelen / ſonder eenige leere ende 
exempel / de voorbiddinghe der heplighen in onz 
ten ghebeden brenghen ? Maer op dat ick deſe 
plaetje cortelick beſiuyte: Soo ſet ick voet bp 
ſteck / bp tgene Dat Paulus leert: datter / name⸗ 
lick / geen ware aenroepingue en is / dan alleen 
bic upt her gheloove voort comt: ende Dat het 
geloove upt het woort Bodte zp. Met welche 
wooden hp genoechſaem / ſoo ick mepre/ uptz 
gedzucht heeft; datter geen flercker fondament 
des ghebedts erghens en zp / dan in Get woort 

3 Bodts. Ende als hp elders gebiet het geloove, 
dat is / de ſekerheyt der conſtientie naat fakelick 
voor te gaen in eenen pegelicken handel deg le- 
vens / ſoo bewyſt hy ſulcx byſonderlick noodich 
te weſen in dit werck / ende dat meer dan in au⸗ 

4 pere, Doch is dat bequamer tot deſe teghen⸗ 
woordige ſake / als hp betupeht / dat het gebedt 
aen Gode wooꝛrt is hangende. Want t'is even 
fa vele / of hy Was berbiebende alie menfthen te 
kicken/ten zp dat Bod met woorden ons voor⸗ 
ené gaet. Dit is voor ong eenen vaſten metaz 
en muer /om den welcken om te ſtooten / alle 
poogten der hellen te vergeef arbepden (ullen. 

Daerom dewðle datter van ben eenigen Bob 
Waerdin aentergepen/een claer gebat 18/ dewple datter 
vatmer in Daer na een cenighe Middelaer voorgheſtelt is / 
bio, ben Doop wiens booybiddingge onfe ghebeben haer 
bept Bods fleunfel moeten hebben ; dewyle datter oock De 
meet hou⸗ belofte bp gebaen is / dat ap al at wp in fh: 
Den, 2 pen name Gidsen fullen bercrijgen: Sa moeten 

die licden ons ten beften houdẽ / ift bat Wp beel 
liever De fehere waerhept Gods / als Gare on: 
nurte agedichtfelen volghen. Boorwaer / Die de 
boozbiddinge der verſtorvenen Gepligen Gode 
in haer ghebedt voorlegghen / op datſe tc lich⸗ 
ter hulpe ban de ſelve / tgene fp verſoecken / deel⸗ 
achtich worden / die moeten het eene ofte het 

2e 

Antwoozt- 
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Fol, 7, 
ander van defe twee bewijſen: ofte/ datſe fo in 
Gods Woost onder wefen zyn / ofte dat dé men⸗ 
fchen gheoorloſt zp te bidden nae haer believen. 
Maer tig openbaer / dat fp gheen faa wel ghe⸗ 
tupgheruffe der Schriſftueren / alg cen ghewis 
exempel der hepliggen en hebben. Soa veel Het 
andere gengaet / daer tegen ſpreeckt Paulus / 
de welche loochent dat Bod amgdebeden can 
worden / dan alleen Lan ben gheren die in ſyn 
Woot onderweſẽ zijn te bidden. Her upt comt gn het bid⸗ 
bat vertrouwen / daer mede de Godſalighe her: den wordt 
ten/als fp haer (chicken tot biddẽ behaozen be- Pt 
gaeft / ende ghewapent te weſen. De werelt bid trouwen, 
God mel aen/maer ondertuſſchen 18 fp van dẽ d'wele enft 
vaortganck onfeher, Want fpen ruft nietop WAE PR 
Gods belofte/moch en begrijpt niet/ hoe heerlic suum. F 
dat het is / eenen Middelaer te hebbê/door wië … 
bp ſekerlick vercr yghen fal dat hp begheert, 
Booꝛts / ſoo gebiet ons God tot hem te comen/ * 
niet twyffelende. In ſulcker LIegen Toet het 
gebed / welch upt waren gelaave boort comt / 
dat ons God gunſtich ende genadich is: Daer 
entegẽ / fo Bet met twijfelachtichept vereenicht 
is/maket dat God hem bau ong eer Lerbzeemt. 
Want dat ig epgentlic het ken⸗ teycken / dwelc⸗ 3; 
ke de fupbere aenroepinge des eenigen Gods 
fchept van de anbeplige ende ongeftadige ghe⸗ 
beden der Hepdenen. Daeramnie ſoo wanneer 
Dit voorſchrebẽ ken⸗teycken wech genomen is / 
ſoo en can bet ghebet boortaen niet meer eenen 
Godſdienſt mefen. Ende dit wil Jacobus lee⸗ 
rẽ / Die wijf Gept ban doẽ beeft /fept hp/ Die be⸗ Joan, r‚e 
geere de ſelve ban Bod / maer dat hp met ghe⸗ ï 
ſoove begeere/niet twüfelende. Want die twijz 
felt / die is ghelijck De Vloet der zee/ Die door dert 
wint gewaecht ende gedreven wort. Ende dat 
eu ig gheen Wonder, iſt dat hp van Chriſto den 
waren Middelaer verſteken zijnde / aldus dooz 
onſekerhept eñ miſvertrouwẽ wanckelbaer ig, 
Want hp is alleen / gelijt als Paulus ſept / dooz 
welcken sp hebben vrpmoedichept vercregen / 
ende toeganck met vertrouwen tot den Dader, 
Wp en hebben dan de lieden / tat Chriſtum gez 
bzocht zjnde/ voortaen niet meer geleert in het 
bidden ongeftadich te weſen / ende te wancken / 
gelijck als fp ghewoon maren : maer hebben 
— bevolen fekerlte te ruſten op het woort des 

eeren: dwelt / wanneert eenmael therte daor⸗ 
deingt / ſal verre alle tmijfelinge / Die tegen tge⸗ 
leave ſtrjt / daer upt Verdzijben. De verbete 
38 Baer reſteert dat derde ghebzeck / dat Wp ringhe des 
Gebben in Het gebed belooft te berbeteren. Wat —— 
algde lieden gemepnlick baden in ortbekender. Bas urn 
fpyake / hebben wp haer gheleert te bidden met bind: moe- 
berftant, Derhalven fen wozt/ achter bolgende — 
onſe leere/ elck alfa by hem ſeiven te bidden on: fozake, 
derweſen / dat hp berfta tgene dat hy bidt.EbE 
alfoo zijn oock Be opentlicke gebeden in onfen 
kercken geftelt/batfe oan eenen neder moghen 
verſtaen worden. Eñ De natuerlicke redẽ wijſt 
ons dat/ al iſt oock bat God daer ban miet mee 
allen en habbe belaſt. Want dit is het epnde des * 
ghebets / dat de menſchen Gode bekent maken 
haren noot / ende hem daer ban eẽ getupge ſtel⸗ 
len/ertbe bj maniere Ban fpyehen Hare Gerten 
oog Gem uptgieten. Da en is dan Lan Bet bid⸗ 
den niet vreemders / dan fonder ſin eñ verſtant 
be tõge roerẽ Maer mé was tot ſulcke plom⸗ 
pichepdt ghecomen / dat Bet gebet in ghemepne 
tale ghedaen / bptaung conſcientie werck werde, 
Ick wiſte eenen Ertf-biffchop te noemen / 
welche ghedrepcht heeft te vangen / ende ſwaer⸗ 
lick te ſtraffen den gheuen / die dat ghebedt bes: 
Heeren anderg ban opt Katijn foude ſpreken. 
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Remedie tegliens de voorgaende ghebreken, 
Boven bien iff bytans tgenepre geboelen gez 
Weeft ban allen:batter miet aen gelegen cu Waz 
re/in rend tale Bat elck — ſaude bidden 
maer Bet gebedtupt een goede mepninge / foo 
fp feggen gheſchiede. Fn de kercken bonden fp 
goet tot groote weerbichept te ſtrecken / datmen 
in gheen andere ſprake / Ban in't Katijnde ghe⸗ 
Waoneliche gebeben (oude doen. 
39 Doorwaerdit ghelckt Wel een feltfacm 
wonder te zyn / gelijch ich nieuwelicx ghefepdt 
hebbe / datmen Bob wil toefpzehen met- cen 
pöel ghelupt der tongen. Hoewel dat Bob ſelfs 
niet en betupchde / dãat her ſulcx miſhaechde / de 
natuere nochtãs / ſonder pemante añders Verz 
manen / heeft Daer van eenen afkeer. Daerenbo⸗ 
vẽ upt de gantſche leere Der Schriſtuere iſt wel 
lichtelick te oordrelen / hoe ſeer dat ſoodanighe 
balfcgept God vervloeckt. Ende van He opent⸗ 
licke ghebeden der kerchen/ hebben rup be clare 

.Cori4.is Woopden Pauli / dat de ongelcerden niet en conz 
nen Amen feggen/ fo Wanneer de danckſeggin⸗ 
ghe in vreemder tale gefchict. Zacrom bat Bet 
te meer te berwsonderen is / dat De gene Die eers 

ſtelick deſe verdzacpde maniere ingevoert heh: 
ben / tot ſulcke onbeſchaemtheyt gecomen zijn / 
dat fp de ſelve Wife van bidden mer De hooch⸗ 
weerdichept des gebedts ouer-cen ſtemmende / 
ſonderlinghe begheerden / dwelck Paulus voor 
een ſeer groote ongherynmde fake achtet. Laei 
onſe wederparthen / ſo fp willen / den fpot hou⸗ 
den met anſe Wife / om dat wp alle ghelck in 
onfe kercken God bidden in onfe ghemepne 
lantg-tale / ende dat mannen en vꝛoũuwen ſon⸗ 
Der onderfchept ſinghen / als ſlechts del}. Geeft 
ons een ghetupghemniſſe gheeft upt den Wemel, 
ende be ongemanierde Moogden Hie ſonder verz 
fiant elders geſproken worden / verfoepet. 

„40 Im het andere voornaemſte Deel ber leere / 
Leegi Baer im ghehandelt wort / waer in dat der men⸗ 
boaftftuck ſchen ſalichept zp ghelegen / erde door wat nud⸗ Ber B bel fp daertoe connen gheraken / worden Hele 
Ligt) waes- Dagen begrepen. Mant alg wp den menſche 
in ende dy Chebieden bupten hem ſelven / dat ig / in Chriſto 
— De alleen / de gerechtichepdt ende Dat leven te ſoec⸗ 
Baer (aties BC overmits bp bp hem niet dan zende ende 
hept moeté doot en Geeft : Doo ift/ datter Loop eerft eenen 
ſoecken · ſtryt op comt ban Hen vrpen wiſle / ende fijne 

crachten. Want (oo de menfehen ín hem felven 
wat vermach / om bp Bod wat te verdienen /fa 
en ſal hp nu int gheheele de falichept niet ont: 
fangBen door Chufti ghenade : maer bp gheeft 
bem elven cen deel daer van. Wederom / faa 
de gantfche falichepdt Der ghenaden Chrifi 
wort taeggelept / foo en Word den menſche niet 
met allein ghelaten / daer mede hp hem (elven 
dog fijne chracht ter falichept Looderlick sp. 
Maer enfe wederſprekers laten toe / dat de 
menſche ban den U. Sheeſt tat wel doen alſoo 
geholpen Woet / dat fp den ſelven een deel Des 
get boens nochtans toeſchrhvẽ. Wat gefchiet 
daerom / overmits fp nieten bernemen / hoe 
groot een wonde dat onfe natuere ontfanghen 
beeft upt ben val onfeg eerſten Baders Sp bez 
kermen wel met ong de erffeliche zonde : macr 
Daer na Berclepnen fp hare chracBt / door dien 
Batfe mepnen Bat deg menfchen chrachté alleë: 
lich zijn gfefmacht / ende niet geheelich ver⸗ 
dorven · Boeromme doen fp alfulcke befrhzij- 
Linge bat de mẽ ſche befmet zynde / met de aen: 
gheborene verdorventhepdt / Wel met bequaem 
en 18 om goet te doen / nan wegẽ ſynder crach 
ten ſwackheyt : doch met Gods genade gebol 
pen zijnde/ beeft bp war epgens ende ban hem 
felfg/bachp bp brengt. Wpdaer tegen/hoewel 

Woe quact 
het ts m 
bzeemher 
talete bidz 
den, 

Je 

* 

| 

op niet en ontkennen / dat de mẽſche ban (r1fz/ 
ende met vrpen wille werckt / alg bp van den 
B. Gheeſt gevegeert mart : nochtans feggen 
wy / dat fijne gantfche natuere met fulcke boafz 
epbt bevangen ig/ dat bp tot alle goede werc⸗ 

ken gantſchelick ín hem ſelben onnut zp. Waer 
in Dan berfchillen Wy alleë bau de gene die haer 
teghen onfe leere ftellen/ alg ſy noch ben men: Want flen 
fchen ghenoechſaem verootmoedighen/ noch de ende vee 

ì referee ⸗ weldaet der wedergeboorte nae ſyner meerde Ben ban bet 
ftuck der 
falichept, 

2. 

Te 
Wetberfchi 
tuffeben de 

berbeffen : Dat Wp daerentegen Den menſchen 
foo ter neder ſmijten / dat hp tot niet ghebzacht 
znde / fag veel be geefteliche gerechtichept hez 
langt / ban God eere bidden niet am een deel; 
maer om be volhept ber gerechtiehent. Wp ful- 
len mogelijck ſchynen bp ettelicken niet al te 
feer billicken rechteren/De mate te bové te gaë. 
APaer in öſe lecre en is niet met all ofte onge: 
tjmts / ofte vrernus / noch van de . Schif⸗ 
tuere/ noch oack ban tohemepne ghebaclen ber 
ouder kercke, Gae/aock (ouden wp van \maort 
tot woort lichtelick upt Wuguftini mont conz 
nen bebeftigen / al wat wap leeren, ®aeranume 
dat feer bele vã be gene Die ander fins onfe fahe 
niet elen ziju toe ghedaen/ om batfe zijn ban 
wat beteren vordeele / ong in Befen Heele wiet cn 
berren tegenſpreken. emiffelich/ wp en ver⸗ 
ſchillen van anderen niet / gelhck als ick geſent 
hebbe / dan alleen / dat wy den menfche Lan ſyn 
armoede ende crachteloofichept overtupghen / 
ende beter tot mare ootmoebichept onderrech 
ten / dat hy ſyns ſelſs vertrouwen gantfchelick 
verworpen hebbende /op God gheheel mach 
ruſten: Item / tot Banchbaerhept/bat hp al mat 
bp goets heeft / dat telve Gods goethepde toe: 
ſchryven mach/ gele Bet im ber maerhept ban 
hem altemael comt: Maer fplieben daerentegẽ 
ſullen ben genen Die dzonchen gemaecht is van 
bet verkeert geboclen der ergen flerchhept/ ten 
Halle bꝛengen / ende hem opblafen met een gade 
belofe trotfichept tegen God / ten cpnde dat 
bp hem niet min dan Gabe) de cere der gerech⸗ 
tichept toefchzijtve Wier bp comt noch het derde 
ghebreck / Dat alle hare handelinghen vande 
natuerlicke verdorventhept bpcang in de grof: 
fte begeerlickheden deg. vleeſche s hefloten zön/ 
ende datſe de inwendige ſieckten / die veel ſcha⸗ 
delicker zijn/ niet eens aenroeren. Alſo geſchie⸗ 
det / dat Die in Baer ſchole zn onberweten / Baer 
in de leclichfte zonben/ alg fp maer zijn verbor⸗ 
ghen / ſoꝛchlooſelick flatteren / als of ip met met 
allen en miſdeden. D 
41 Baer na volcht de vꝛage Lan de verdien⸗ 
fte ende weerdichept der wercken. So Veel ons 

3e 

Wande 
cracht ende 
weerdichz. 

aengaet / ſo vercieren wp be goede wercken met goeder 
opzechte vereermghen / noch wv en laochenen ercken. 
gheenſins (bat haren loan bp God bewaert ist, 

aer wy nemen Die ſaken upt/ Waer in de gez Brie erzen 
Beelen gront defer Gandelmgbe / welche daer tie ner goe 
noch reſteerde tot Ber menfchen falichept/ig be⸗ — 
ſtaende. Eerſtelick ſeggen Wp / hoedanich dat NL 
oock pemants merchen zijn jaat Gp vochtangs vechters 
door gheen dinck rechtvrerdieb aag Bod ghe⸗ dic). 
refient en Wozk / Dan upt de ghenaden-rjche 
bacmhertichept : War Godt founder ecruch aen- 
fien der werckẽ om niet den menſche in Cheiſto 
aenneemt / em Cheiſti gevechtichept als ſyn 
epghen toerekenende. Sit noemen Wp de qe: 
recgtichept beg ghelaof galg ‘te weten / de men⸗ 
ſche / pdel ende vernieticht van alle vertrouwen 
ber wercken / dit eenige middel dem vaarftelt/ 
out bp God aengenaem te weſen / als Gp De gez 
rechtichept / die gem ontbzeecht / ban Chzifta 
ontleent, Daer in doolt altijt de Werelt / ant 



Remedie teghens de voorgaende ghebreken, 
Defe Dmalingge heeft bpeang tallen tijden fer 
machtich ghewẽeſt dat de menſche / poe gebzec⸗ 
kelick hp is noc htans hem ſelven inbeeldet dat 
bp die gyeuade eenichſins verdiene. Maer De 
.Schꝛiftuere fept / datſe altemael vervloeckt 
zyn / die niet ten bollen onderhouden en hebben 
al tghene datter rk en ig in den Boeck 
deg Wets, Onder deſen vloeck moeten liggen/ 
fa veel alffer gcoag ldeet worden na Bare \trtz 
ken : cube niemant en gater Djp / dan die toer: 
trouwen Ban (bne wercken onbeelich verlaten 
hebbende, Chriſtum heeft acugetrocken/oyp dat 
bp in Bem rechtveerdich / doa, de onverdiende 
aenueminghe Sabg /-gehouden worde. Soo 
gheſchiedet dan / dat wy rechtveerdich zijn / dat 
Gob ſonder aenfien van anfe wercken/ alleen 
door Chriſtum hem met ons Berfgene zende upt 
Kinderen des toorns / door He onberdiende aen⸗ 
nenunghe / tat fre kinderen make. Bant foo 
lange ale Gob onfe wercken genſiet / ſo en Bint 

behoorde tc 
Beminnen. Daerom is Bet ban nooden / Dat dy / 
na dat anſe zonden Begraven zón / de ghehaor⸗ 
faemgept Cheiſti / welche alleen Bn genſchyn 
verdpantgen ran / ons toeſchryve / ende boog fijne 

e ong omhelſe / als rechtveerdige. Bit 
ig cen clare ende geduerige leere m der Schzif⸗ 
tuere/welche wel Bet ghetupgeniſſe heeft / alſoo 

Gomer. Paulus ſept / pan De Wet eñ Propheten/ maer 
nochtans ig fp alſo door Get Cuangelium upt⸗ 
ghelepyt / datmen nae gheen claerder licht en bez 

Maer 
Chriſt us 
alleen. 

hp gheen corſake waersm dy oud 

verdienſ 

hoopt te ſtaen. Beg Wets oherechtichept ver⸗ 
ghelckt Paulug met de gherechtichept des 
Euangelg: Gene ſtelt Bp in de wercken / deſe in 
Chꝛiſtĩ ghenade, Ende hp en deplt niet tuſſchen 
be wercken cude Chriſtum/ — ſchrift 
Cheiſto int geheel toe dat wp voor Bod recht: 
beerdich gheacpt worden. Cwee dingen comen 

eon 19 je 
etc. 

Bier te vꝛaghen: oftuſſchen ons ende God de 
gere onſer falichept te deelẽ zy / ende of onſe con: 
ſcientien boor God haer baft moghen verla⸗ 
tenop dat hertrouwen der goeder Werchen, 

Font.3 19. Dan't eerfte ſchrüſt Paulus / datſe alle gyelijck 

Th en Lheſandicht hebben ende zn verhindert te ca: 
moeten de Men tot De cerlichfhept Gods / ap dat alle mont 
falichepr geſtopt worde / eñ de geheele merelt voor God 
merdeelen, gerdgemelic zp, Maer worden om niet gevecht: 

veerdicht upt fijn ghenade / door de verſoeninge 
die Daer is im Chꝛiſto Jeſu / ende dat tat beij: 
ſinghe fGucr oherechtichept/ op dat Gp gerech: 
tich zp / ende Ben gheenen rechtveerdich make/ 
die upt Den gelaobe Chꝛiſti it. Maer upt bp 
beflupt/ Bat alle beroepinge des vleeſches upt- 
geflaten ig. ®efe beſchr hvinge ban de vecht: 
veerdichmakinge des menfchen / volghen Wp 
in cenBaudichept na: Onſe vpandẽ roepen daer 
tegen / Dat De menſche niet anders door Gone 
genade gerechtveerdicht wort / dan alleen bat 

ceen deel delen loſs beſtae in ſmenſchen werckẽ 
beid an Bet andere maect De ſelve Apoſtel alfa ſyn 

tenop onfe Ueflupt: * Iſt Dat De gene die upt de Wet zijn, 
erfgenamen zijn / foa ift geloove pdel gewor 
den / eade De belofte te niete gemaect. Wãer upt 
hy beflupt / Dat wp erfgenamen zijn daor het 

Gom.s,, geloove / op dat de belofte vaſt zp, Itein / dat 
de gherechtveerdichde in Chriſta met God Her 
de hebben ende Loortaen niet meer voor Gods 
aenſchiyn haer en vreeſen. Bp verſtaet dã tgene 
dat elck van ong bp hem ſelven verneemt / dat 
het namelic / auders niet en can weſen / dan da 
de conſcientien met geduerige ouruſte ghe 
plaecht ende ghergert vaarden / oo lange als fp 

_amfien na de beſcherminghe haerder wercken/ 
“ende datfe alfdan cerft goede ende fille. geru⸗ 

wercken. 
NAomn.a. i4 
ende :ó, 

ichent genieten / alg fp haer tot Chriſtun be⸗ 
geben Gebben/ als tat De eenige Haven beg wa⸗ 
ren toeverlaets. Cat deſe leere ei voegden wa 
niet met allen bp/maer tgene Dat Paulus vaag 
een groote ongerhinde ſaue acht / dat de cons 
fcientten Daar twyfelinghe ongerust gemaecht 
worden / tellen onfe vpanden onder DE cerfte 
grontreghels haers gelasfs, 
42 Wer tweede Dat wp upt bedongen hebben / 
dient tot de Verghebinge ber zanden. Mant He 
wederfmekers / overmits fp niet en connen 
loochenen bat be menfchen al Baer teven lanck 
hincken / ende oock dickwils vallen / zjn gock 
bedwongen te bekennen / of fp willen / ofniet 
en willen / dat alle menfchen behoeven verghe⸗ 
vinge der zonden / waer dooz Het gebzech der 
gerecgtichept vervult worde. Maer Daer nac 
verfreren fp voldoeninghen / Daer mede de fan: 
daten Gods genade af coapen. Op defen trap 
ſtellen fp cerftciich de gebꝛakenthent. Waer na 
de wercken /Die fp noemen overtoilich / ende De 
ſtraffen Die den fondaren Lan Bod aengedaen 
Worden, Eude dewyle fp merckẽ Dat deſe verz 
geldingen noch verre verfchepden zijn Dan de 
gerechtige mate / foa ff Datfe ban elders ecu 
andere ſoorte van baldoeningge gennemen: te 
teren / van De Hulpe der flcutelen. Dooz de ſleu⸗ 
telen nu/feggen fp / wort den fchat der kerchen 
gheapent / op bat tgene Wat one ghedreeckt / 
vervult worde wat De Gerdienfte Cheiſti eft der 
Hepligen. Wo daerentegen ſeggen / dat den 
menſchen upt ghenaden De zonden vergheven 
worden / ende en bekennen geen andere voldoe⸗ 
ninge / dan alleen die Chriſtus volbracht heeft) 
als hp door de offerhande ſjns doots / onſe zon⸗ 
den verſoent heeft. Alleen dan door De weldaet 
Cheiſti ſeggden wp te geſchieden / dat wp met 
God verfoent worden / ende Dat Bier geender⸗ 
bande vergheldingen ter, rekeninghe gebpacht 
werden / overmits de hemelſche Dader te Wez 
Ben zijnde met Chꝛriſti berſaeninge / ban ond 
geen ander en Geer De H. Schꝛiſt ſtemt 
met ons in deſe onſe leere claerlici toe: hoewel 
datſe niet onſe / maer Geel cer ber alghemepner 
kercken leere genaemt moet Werden. Want 
defe wijt alleen/om in Gods gunſte wederom 
te comẽ / ſtelt ons de Apoſtel voor: bat/te wetðẽ / 
Die De zoude niet en hadde gekent / Loar ang 
zonde zy geworden / op Hat up de gerechtichept 
Gods m Bens ouden werde. Eñ elders / als hp 
‘Ban de vergevinge ber zanden ſpreect / getrupeht 
hy / dat daor be felipe ons be gheveehtichept ſon⸗ 
ber De wercken wort toegherekent. Dat ban de 
wederſprekers haer laten voorſtaen / Dat fr de 
verſoeninge met God / met haer Laldocningen 
berdienen/ende de ſtraffen / Daer gen fn door 
Babs recht veerdich oa2deel haer ſchuldich gez 
maeckt hebben / afcoopen / bekennen up goet 
ront/gelijeat aach is / een vervloeckte laftecin: 
ge te zyuu: dewijle alfa te niete gedaen wozt / 
Dat Eſaias an Chꝛeiſta lecrt/Das/te \ueten/ De 
ſtraffe op Gem lept / op dat np brede Banden. 
Waerom dat wp oochi Dat onnutte gediekefel 
van de overtollige wercken verſtooten / beings. 
gen ong daer toe vele / maer mnfander Gene t\uee 

Fol.8, 

Be tweedt 
exceptie bec 
goeuer 
wercken. 

Dat tun 
Daec Dooz 
gheen bec - 
ghevinghe 
Wet zonder 
e tergen, 

Be bekẽteẽ 
niſſe ban dé 
Gerefoz⸗ 
meerde / 
aengaende 
de verge⸗ 
vinghe der 
zouden. 

2. C02.5-214 

— 

om · 4.5. 

Eſai 53. 5. 

1. ng d Ô Ë af giehuichtige oorfafen. Om dat Het gheenfing.n en 
Hdelick en 18 /Dat de menſche foude OBE meer dat de o- 
connen bewifen/als hp fchulbieg ware: ende Pestollige 
om bieg wille / hoe feer he menſchen Baer ooch 

verſtaen tat bele vꝛpwwillige Drenften/- {mo hoen 
fp nocgtang al berlozen acbept / als fp hare 

verdichte Bodfbienften Babe opdringen: verz 
te Van Baer is Get / datſe nroeten gheacht wor⸗ 
den verfgeningen / om Gods toopmete Amen 

iin Boven 

wercken 
vderworben 
WARDEN, ne 



Remedie teghens de voorgaende ghebreken. 
aen dien/en Hebben Wp niet moghen lnden / 

ende hebbent oock niet verdragen / dat Ehzifki 
Blaet met Der Martelaren bloet alfa vermengt 
woꝛde / dat / em af te coopen De ſtraffen Die om 
Ber zonden wille geleden worden / daer upt ſou⸗ 
be Wopden eenen op malcanderen gheworpen 

… heop der verdienſten ende voldoeningen. Want 
dat bloet van eenen Martelaer / gelijck Augu⸗ 

wyer upt dat ghetal bf upt ghemonſtert:ende 
betoont / dat De ceremonien van menſchẽ inge 
vaert zjn / uytgenomen den Houwelicken ſtaet / 
den welcken Wp wel bekennen ban God benoe 
ten te efen / maer niet om een Sacrament te 
zjn. oo?waer Loop niet en twiſten wy gheene 
ſins / als wy de ceremonien / Die door Der mene 
ſehen raet Daer bp gedaen zijn / al iſt datſe an⸗ 

ſtinus ſcheyft / en is niet tot verghebinghe der | derſins niet quaet ende onnut en z.jn / afſchep ⸗ wet ampt 
zonden uptgheſtort: dat ig alleen Chꝛiſti werck } Ben ban ſulcke heplige teyckenen / die met fijnen der Sacro⸗ 
gheweeſt / wãer in dat hp ons ghegheven heeft / 
niet tghene Dat Wp ſouden nac volghen / maer 

ie te baeri up ong fouden verheughen. Waer me⸗ 
Lem.97e 

Hoewel dat de doot Van Veel Beplighen coſte⸗ 
lick mag voor Gods aenfchijn/ foo en ig noche 
tang De daodingbe Lan eenen ontſchuldighen 
gheen Verfoeninge ber werelt. De recht oeerdie 
ghe Gebben de croone ontfangen/ maer niet gez 
gheven / ende Ban de cloeckmoedicheyt der ghe⸗ 
Sovighen zyn voortghecomen de erempelen 
Oe eet) ende gheen gaven der gerech: 
tichept, % 

Ong laetſte beſpreck in het ſtuck ban de 
eeptwrna Borse werché/ig van de belooninge Der felver: 
be Aetoos Datmenniet en mepne / dat be vergheidinge der 
wuabe Der goeder wercken (oude hangen aen de Lerdienft 
Bercken · fte meerbdichept ber felaen/maer Veel eer aẽ de 

{entere geedertierenbept Gods. De wederfpre: 
kers bekennen oock wel/batter gheen ghelijchkz 
Bept en zp tuſſchẽ het berdienft des wercx ende 
Den loon. Maer tghene dat het meefte is in dez 
fer ſaken / en bedenchen fp niet:dat/te weten / de 
goede wercken der gheloovighen nimmermeer 
faa reyn en zjn/datfe fonder berghebinghe mo: 
ghen behagkelick weten. Ick fegahe/datfe niet 
ober en legghen / dat de goede wercken altoos 
met berich ghebzeck ofte mette bevleckt zijn/ 
daersmme Datfe upt be bolcomene licfde Gods / 
Die in de Wet gheeptchet wort / nemmermeer en 

ve goede VUotpen. Derhalven leeren Wp alfao/Dat aen De 
werrké ver goede wercken der geloovighen altijt gebreeckt 
gcloobigen De hoochſte ſupverhept welcke daer vermochte 
zjn Gava, Gods genſchin te verdragen: jat datſe renich· 
wozne bare ſins befmet zijn / foo fp op het hoochſte onder: 
gebjeken ſocht mode. Boch als Bod eenmael de geloo⸗ 
hoedt: bige in de genabe der genneminghe tot kinder 
Bibber. beeft ontfangen/ Dat bp alfdan niet alleen hare 

perfoonen ombelft en bemint / maer oock hare 
gaebe wercken/ alſo dat hp de ſelve met eenigẽ 
foon verweerdicht. LE copfté gefept / geljck alft 
Dan den menfche verhaelt is / eben alfa rekenen 
up van de goede wercken: dat / namelic / die gez 
recht veerdicht worden / niet door hare weerdic⸗ 
heyt / maer alleen Doop de verdienſte Cheiſti / 
overmits de gezeken / waer Doop fp ander ſins 
niet aenghenomen en fauden zjn / door Cheiſti 

me nuttie⸗ ÓfferGande Begraven Worden. Befe vermanin⸗ 
het heer ghe ig feer nuttelick te verffaen / eenſdeels om 

oe de menſchen ín de vreeſe Gods te houdẽ / dat fp 
Garen wercken niet toelegghen / d'welcke voort⸗ 
comt upt Gods vaderlicke goetgunſtichept: 

ze anderdeels om haer met de alderbeſte vertroo⸗ 
ſtinge te ſtercken / datſe den moet nieten geven 
Berlozen /alg fp bp haer oberwegen ofte de on: 
repnichept / ofte de onvolcomenthept haerder 
wercken / obermits fp hoogen Dat de ſelve haer 
doop De vaderlicke goedertierêthept Gods Ler- 
gheven worden. 

Wan he 44 Made leere volgen de Bacramenten/ Waer 
Zacramë: in vã ons niet en is berbetert/Dat Wp niet met 
ten / datter ſtercke ende bebeftichde authozitept en zouden 
ende dn moghen verantwoorden: Maen men geloofde 
fcben, batter ſeven Waren ban Bod mgeftelt/ hebben 

mentelicke mont ons Cheiſtus bevolen heeft/ ende geilt teechenen. 
datſe ſoudẽ zyn getupgeniffë der geeftelicke gaz 
vẽ:welcke / gelt alg He ſelve niet en zijn in Der 

De A eo fijn over cen comt / als hp alfoo ſchryft: menſchen macht/alfaa en connen fp oock geen: 
ſins Ban die getupghen. Ten is ghewis gheen 
flechte ſake / de verborgen gunfte Sods in onft 
herten te verſeghelen / Chriſtum aen te bieden / 
ende te Hogen te leggen De weldaden die Wp in 
hem nutten, ae dien de Sacramenten Cheiſti 
ſulcke bedieninge hebben / ſoo Wort hemel ende 
erde onder een Bermengt/ Wanneer datmẽ be 
dinghen / die van meufthen acnghenamen zön/ 
van de Goddelicke niet en onderschept Boemel Itzerder⸗ 
bat hier tmeederlep dwalinge plaetfe geeregen ge. 
habse/datfe / echt genamen hebbende Get onz Le 
berfchept tuſſchen Goddelick ende mentchelicke 
dingen / eenen afbreuck Deden den B. Woorde 
Gods / daer in de gantfche cracht der Sacra: 
menten beſtaet: ende datfe met onwaerbept gez 
mepnt hebben / dat Chriſtus de mfteller van de 
ſelve was / die nochtang alleë Wan den menfché - 
baren oorſpronck namens ati 
45 Dan ben Boop heben Wp Lan geljchen eri dt 
geel anhanckfelen afgefneden / welcke Maren Baars 
ten deele onnut / ten Deele ban Wegen de ſuper⸗ berbetere 
flitie/fchadelick, Men weet wel;Wat voor cen * 
mantere Van doopen de Apoſtelen van Chpifta 
ontfanghen / hoedanighe fp in haren tt onder: 
houden epndelick haren nacomelingen achtere 
ghelaten hebben, Deſe eenvoudichept / die door 
d authoritept Cheiſti / ende tgebruyck der Apo⸗ 
ſtelen mas beveſticht / en heeft deſe laetſte we⸗ 6 
relt niet genoech gedaen. Ick en wil nu geen 
woorden maken / door Wat goede redenen fp 
Daer toe gebracht zijn geweeſt / Diede falvinz 
ge/fout/fpoufel / waſſe heerfen naderhant daer 
toe gedaen hebben : alleen fegge ick / dat nie⸗ 
mant onbekent en is / dat ofte De ſuperſtitie / oſte 
de dwaeſ heyt ſoo toegenomen heeft / datmen 
in meerder weerden hielde ſulcke byvoechſels / 
dan men dede de waerheyt des Doops ſelve. 
Wp Gebben ons oac beneerſticht wech te doen 
dat berkeerde vertrouwẽ / d'welck op de uptere 
fiche handelinge affcen / endegheenfing op 
Chꝛiſtum en fach Want alſoo Gebben ſy / ſoo in 
haet fcholen / als oock op den predickſtoel de 
cracht der teeckenen verheven / dat fp De lieden 
miet tot Chriſtum ſtierende / leerdẽ haer betrou⸗ 
wen ſtellen op de ſiendelicke dinghen. Ten laet⸗ 
ſten / hebben Wp de oude ghewoonte wederom 
inghebrocht / dat den Doop met De leere im onſe 
kercken ſoude bedient werden. Daerenboven 
verclaren Wp neerſtich ende ter goeder trauwe 
niet alleẽ de nutticheyt des Doops / die hy ond 
genbzengt / maer oock fijn rechtmatich gez 
beupe/Dat oock de wederſprekers in defen deele 
niet en binden pet datſe mogen tegenfpreken. 
Ende daer en is geen dinck faa Lzeemt ban de 
natuere der arramenten / alg den volcke eeu 
pbele bertooninge waag te ſtellen / fander eenige 
verclarmge te doen Van de verbozgenthept der 

e. 

v. 

Be 

8 

ſelver Het ghene ie wel bekent/dat Gratianus 
upt Auguſtino Lerhaelt/Bat het Water niet an⸗ 
ders en is / dan een element / ſao het woort —* 

u 



Remedie téghens de voorgaende ghebreken, 
van ig, Wat voor een woort bat hp nu meynt / 
tept hp terftont upt / ſeggẽ de: Bat 1e het woort 
des gelaofg/Dwelck wap prediken. Dao en moe⸗ 
ten dan onft vpanden niet vreemt opſien / als 
wy mifprijfen ende verwerpen dat blaote ghe⸗ 

„vé des tepcheng/fonder De kenniſſe van de bes: 
borghenthent beffelven, Want het ie een heyl⸗ 
loofe fchepdinghe / de welcke daer omſtoot de 
ordre Die van Chriſto is geſtelt. Hoewel datter 
noch een ander ghebreck in de ghemeyne ende 
elders ghewoanelicke bedieninge toe comt / na⸗ 
melick / datſe de onwetentheyt eenen Goddelic⸗ 
ken dienſt rekenen te zij n / geljck alg in de too⸗ 
verachtinge conften fulcp plecht te geſchieden. 
9 Baer te voꝛen hebbe ick ghefept / dat dat: 

nd * 6 Nachtmael des Heeren / weſende dat andere 

het bediene Sacrament der Thuſteclicher kerche miet alfeen 
des W. zzen zp verontrepnicht / maer bycaus te niet ghe⸗ 
bontmacl® daen geweeft. Waerom dat ons beel te meer De 
gedaen is · gerbereringe van dien ſtout te Ecigertigern:-L 

1, „boren Was Van nooden (Dat godlooſe gedichſel 
van de offerande / d'welck veel ongberijmde 

\ dingen ingieit/upt der menfchen herten té tree⸗ 
wiſbruve⸗ ken. Want / behalven Dat teghen de dupdeliche 
Haers -inftellingtje Chriſti opgerecht was de gewoon⸗ 
bärmaels, te ban te offeren / waſſer oock bp geſtelt dat feer 

2 ſchadeliche ghebvoelen / dat / namelick / dat merck 
gen verſoennighe was toog de zonde Alſo was 
de weerdichept deg Priefterfchape/ die Cheiſto 
alleen toe quãm / tot den ſterffelicken menſchen / 
ende Die cracht ſynes doots / tat het werck gez 

3. brꝛacht. Vr deſe ſonterne ik oock ghevloept / 
datſe den levendighen ende den dooden haer ſa⸗ 
crificie toeghevoecht hebben: Over ſulcx na dat 
deſe valſche opofferinghe upt de weghe is ghe⸗ 
daen / hebben Wp wederom opghebzocht de gez 

4 wmepnschap/ die ten meeften deele upt haer ghe⸗ 
bzupck was ghecomen, Want als de lieden 
flechs alle jaren eens ter tafel des Beeren gin: 
ghen /foo mepnden fp in dat heele jaer gendech 
te weſen /als fp aenfagen / dat ban den Pziefter 
Werbde verhandelt / onder den deckmantel wel 
dan des Beeren Nachtmael / Bach alſoo datter 
gheen teechen des Nachtmaels en werde ghe⸗ 
merct. Want welcke zijn des Weeren maart 
Pecmt/fept hy / ende deelet onder u liedẽ: Maer 
in de Miſſe is het ghelaet van opofferinghe in 
De plaetfe van het ontfanghen / ende daer en id 
gheen uptdeelinghe / jae oock gheen noodinghe. 
Want be Pꝛieſter / als een afgheſneden lidt van 
het lichaem̃ / bereyt voor hem ſelvẽ De offerhan⸗ 
de / ende ontfangtſe alleen. DO afgrüfelickhept/ 

5hoe ſcer verſchillen ſy van malcanderẽ: Boven 
dien / hebben wp her gebrußzck des Dynchbe: 
kers het volck weder ghegheven / welcke / doen 
bp ban den Deere Ben volcke niet alleen werde 
toegelaten maer oock bevolen / is gewis door 
niemants anders / alg door des Sathãs inge 

6. ven / wech ghenomen gheweeſt. Dele ceremo⸗ 
nien hebben wp afghebroken / eenſdeels om dat 
de menichte der felber boven maté aengewaſſẽ 
was / anderdeelg / om Datter ſommighe te fcer 
roken na het Jodendom / fommighe / als van 
onervarene menſchen ghevonden zijnde /en par 
ſten niets te wel op ſulcke gewichtige verbor⸗ 
ghenthept. Maer wy laten toc/datter anders 
ãheen faure en is geweeſt / dan alleen datſe fan: 
der oorſake daer in ghecropen Waren. Was dat 
niet een genoechſame oorſakt / om De ſelve wech 
tedoen / overnuts wp ſaghen dat tghemeyne 

De afaris volck Daer over ſtont verwondert? 
fetickerräf- 42 Noch meerder noot heeft ons ghedreven / 
fatar om te verdoemen dat gedichtſel an de veran: 
perdoemt, dermghe des bzoots ende Wijng in het vleeſch 

ende bloet des Heerẽ Item Die mani 
bewaren/ende om te dragen Dat Graat 

fiet het ſiendelicke tepcken/D\welck de 

Avontmael fept/ig claer: Dat wp alie 

achtich zijn, Waer is de aber-cen cam 

d' vagen bedriecht? Boven dien voech 
Dit ghedichtſel / terſtont noch cen erghere ſuper⸗ 
ſtit ie / dat de tieden blijven hanghen acnt broot / 
alg aen eenen Gob / ende dat ſelve Laar God 
aenbidden:als wp fien dat gheſchiet ig. Want 
daer het Sacrament ous behoorde te 

de miſbruyckt / dat / te weten / ſp therte 
ſtum toe niet en ſouden opheffen/te vre 

ſtelt / an aengebeden te orden. Want 

zupcht / dat tgherie Wp eten/ ſyn lichae 
dat wy —* 

biet fijn lichaem ende bloet onder de te 

rebante 7 
Eerſte⸗ 

lick / ſo ſtryt ſulcx tegen de clare woorbden Chri⸗ 
ſti: daer nae heeft Dat ſelve eẽ aſgryſen van den 
gheduerighen gert der Dacramenten: Want 
daten is gheen Sacrament / daer men nie: eu 

gelijehee 
niffe heeft met de gheeftelicke waerhept / die ſy 
betepchent, Ende tghene bat Paulus Lan het 

cé broot Coꝛ.io.i⸗ 
ende een lichaem zyyn / die wp eens broots deel⸗ 

inge ofte 
gelckeniſſe des ſiendelickẽ teyckẽs int acht⸗ 
mael / dat daer ſoude over een dꝛaghen met hek 
lichaem ende bloet des Beeren / is dat het gheen 
bzoot en is dat wp eten/noch geenen Wijn dien 
Wp drincken /maer alleen een pdel geſicht / dat 

thembp , gs, 

dienen) 
am onfe Godvruchtige fumen na ben hemel te 
ſtrecken / heeft De werelt deſe heylighe tepchie- 
nen des Nachtmaels tot heel e€ contrarie epn= 

tot Chꝛi⸗ 
den zijne 

be met het upterlicken aenſchouwẽ ende verce⸗ 
ren ban de teyckenen· Maer de verdorventheyt 
ig al te vreenit bande inſtellinghe Chriſti / dat 
Dat broot met grooten pratht ende prael om: 
ghedraghen wort / ofte op cen hooge plactfe gez 

de Heere 
repckt ong ia den Avontmale fijn lichaem ende 
bloet / doch omte eten eñ te Dyinchen. ®acram 
ſtelt hp voos eerſt Get bevel/ daer mede hp gebiet 
te nemen / te eten / ende te drincken : Bact nac 
voecht Gp Baer bp be belofte / daer mede hp gez 

m / ende 
/ſyjn bloet zp. Over fulcr Die het 

broot tot eenen Godſdienſt wech · geſtelt bewa 
ren ofte omdꝛaghen / dewle fp de belofte van't 
bevel fchepden/dat ig eenen ontoffelichen bant 
bzeken/beelden haer wel in / tlehaem Ehziftite 
hebben: maer en Gebben niet anders dan eenen 
Afgod / dien ſy bp Haer ſelven gedzoamt hebben. 
Want deſe belofte Cheriſti / Daer in hp ons aen⸗ 

pckenen 
deg bꝛoots ende des wjns / en behoort ghecnen 
anderen toe / Ban den genen die Daer nemen uyt 
ſyner hãt / om be gebachteniffe der verborgent⸗ 
heyt te houden / die hy fclve bevolẽ heeft, Maer 
die het broot nae haer goetduncken / tot een an⸗ 
der werck gebruypcken deſe / overmits 
lofte miſſen / en hebben niet meer da 

fp de bez 
n haren 

Boom. Door hetlactfte hebben wy de keere 3 
ende verclarughe Ban de verborghenthept / die 
van tvolck meet ghehoort aarden / wederom 
wao? ghenamen : daer te azen de Pꝛieſter niet 
alleen een vreemde tale en ghebrupekte / maer 
oock Die woorden / daer mede hp meynde threat 
ende der kelck te wen / heymelirk mo mmelde, 
Bier en vaughen onſe beſtraffers niet / waer in 
(pons moghen beriſpen / dan dat wy ſſechtelick 
ghevolcht heben dat bevel Ch iſti. Want hy 
en heeft met gheern heomelicne veſweeruge Get 
broot beaten / Bat het faude fijn lichgen wor⸗ 
den £ maer hy heeft tat ſynen Apoſtelen met 
clare woorden ghefprofien! dat hp Baer fn - 
lichaem gheeft.” ‘Boede Ge- 
‘48 Middeler tijt) ghelhen Wp des Doops nat: teformeec? 
fo dragen wp ven bolche aack des Voontmaelg de Het B 
‘epnde/cracht nuttichent Ende ghebru 

Moontmact 
yck ghe⸗ Gevicnen, 
ouwe: 



Remedie téghens de voorgaende ghebreken. 
trouwelick / ende met ſulcker neer ftichept voor / 
als wp beft connen. Booꝛ·aen vermanen Wy 
alle man/batfe het gheloove ſouden bp bꝛengen 
Waer mede fp inwendich ſouden nuttigen/ Dat 

„Ben oogen aldaer voorgeſtelt wort: dat is (bat 
geefteliche Boetfel;baer mede alleẽ De zielen ten 
eeuwighen leven gheſphſt Worden; WDp betups 
ghen / dat de Heere met deſe teyckenen niets en 
belooft / ofte te verſtaen gheeft / dat hn metter 
daet ong niet en bewijft. Ho prediken wp dan / 
bat het lichaem ende bloet Ehriftt niet” alleen 
ons int Abontmaet tan dendjeere aengeboden / 
maer oock van ong ontfangen Wort. Perl Lenz 
en leeren niet/Dat bzoot ende wijn alkeen (ouden. 
tepchenen zijn / maer voeghen terſtont daer by / 
dat De waerhent / die fp betepchenen/te ghelyck 
daer mede vereenicht is. Noch open verſwij⸗ 
goon niet / wat ende Gee uptnemende vruchten 

. 

3e 

p Daer upt becomẽ / eñ hoe heerlicken pant der, 
falichept ende beg levens onteconfcientien al 
bier ghenieten. Ende ghewis / ſp en ſullen Loor 
mp dat niet loochenen / die ooch wat redelich 
hepts bp haer hebben datter vele claerdere uyt⸗ 
eag nohe deſer verborghentheyt bu ons ghe⸗ 
hoort wort / ende fijne weerdicheyt met meer⸗ 
der eere aenghepreſen / dan elders eenichſms 
pleech te gheſchieden. at alvast ri 

Bat in de 9 - An de regeeringhe der Kercke / en hebben 
Kerekes wp ban andere nietg verſcheydẽ / maer bä dat 
gebererr is ONS De befte wijfe niet en zy bekent. Het ampt 

der Herderen hebben wy Weder ſo na dẽ Apo⸗ 
ſtoliſchen reghel / als oock na He gewoonte der 

Bet guxt ander kercke gheſtelt: dat / namelick / de gene bie 
Der Beret in der hercuen d’ overfte /zijn het volck ſouden 
puncipatie Leeren: Wp houder oock ſtaen / Dat de ſelve by 

mtleecen ſulcke wrerdichept niet en behoozen te blhven / 
erde pied gen 3p datſe haer guhten in haer bevolen ampt 

> te doen. Wp hebben vermaent / dat men in de 
berhiefmge vande Fregeerderg meerder Godſ⸗ 
dienſtichept ende ſorghe behoort te gebaupehen / 
ende Gebben ons beneerfticht ſultx te doẽe T'is 
blyckelick wat voor een manniere van onders 
foechingbe de Biſſchoppen oeffenen daor hare 
Suffraganen ofte fle-hauders / ende upt De 
doucht / die daer upt ſprupt / machmen giffmabe 
maken, Want mat onwetende ende ongeachte 
menfchen fp alamme tot de Priefterliche eere 
boopderen / en is niet Geel belang om te ver⸗ 
balen. Bp ons / hoewel datter Dienaers gevon⸗ 
Ben worden Lan foa geen grooter geleerthept: 
nochtans en worter gheen toeghelaten / die niet 
eenichſins matelicker wife tot Bet leerẽ zp be⸗ 
guaẽ Datſe alle niet meer geleerthepta en heb⸗ 
ben/falmen eer den bedroefd tjt/ dâ ons ſulcx 
te laſte legghen Nochtans mogen Wp nu ende 
altijt vechtelich hier over ouſen roem Wel daz 
gen/dat Be Brenaers onfer kercken niet en con: 
nen gheacht worden met onachtfaembept ber: 
coren te zjn / als fp bp anderen vergeleken woz 
deu, Wewijle Wp nu in de onderfoechinghe ende 
verkieſmghe haer wat te boven gaen / ſoo over⸗ 
treffen wyſe verre Haer in / dat niemant bp ons 
be plaetſe eenst Paſtoors en beſidt / dan Dre fijn 
ampt uptrechtet, ®erhalven en Wort gheen 
kercke bp ons gheften fander ordinare ende gez 
woonelicke predicatiedeg Goddelickẽ woozts. 
so Mae dien dat onſe vyanden haer ſchamen 
deſe dinghen te loochenen (want wat voordeel 
ſoudẽ fp in fa groote claerheyt met haer looche⸗ 
nen doend) ſoo twiſten fp eerftelic met onst over 
haet recht eñ macht /Daer na aber de manniere 
gan te ordineren. Spbyenghen boortde oude 
Set regels / de melche de Biſſchoppen ende de 

… Gheeftelichhept tot Overſten ſtellen Lan beft 

er 

Maer mes 
be be Papí- 
ften haere 
macht bez 
Schermen, 

fake, Sp beroepen haet op de ghebuerighe ſue⸗ 
ceffie eñ navolginge / daer boo? Baer deſe mache 
van den tijden det Apoſtelen af / van hant tot 
Jant overgelevert ig ge weeft. Ten ſoũde dan 
niet billick gheweeſt hebben / ſeggen fp/ dat dez 
te macht elders ghebrocht hadde geweeſt / doch 

shet ware te wenſchẽ / dat fp deſe beſittinge / daer 
ſp ſo mon mede zhu door hare verdienſt behon 
oen hadden Maer iſt Dat wp overlegghen / eer⸗ Wat 015 
ſtelick met wat ordre de Biſſchoppeñ nu eenige eme teal 
jaren aengheſet zijn tot defe weerdichept/ dacr 
na hoe fp haer daer in draghen / epnbelick hoc: 

eertüts ge⸗ 
houden is 
ge woeeef / in 
be aenne⸗ danighe fp plegen te hneſen / die fp de regeeringe 

der herche toc vertrouwen: Ban fullen Wp ber, Prine ende 
berkinfinge 
bes Due: 
fers 

te 

nemen / dat De fucceffic daer mede fp fo Hoover: 
dich zijn/over lange bergaen is.De oude Set⸗ 
regheſs Gouden in/Dat eerſtelick be leere / daer 
ae oock Get lever Ban ben gheenen / Die tat het 
Biſdom ofte Prieſterdom aengenomen fat 
worden /albogen mer voorgaende rechte onders 
foechingbe / beproeft moer Werden, Dier van 
staet in de handelinghe dea Wierden Nfricanis 
ſchẽ Concilyj cen clacr bew d.D oost de macht 
am den genen Die ban de Geeſtelickheyt voor⸗ 
geftelt as /ofse te wepgheren/ ofte aen te nez 
men / ſtont bp Get bolck ende de Gverhept: ten 
epnbe datter gheen opghedronghen en foude 
werden teghens ben danck ofte ille van pes 
maunt. Leo ſchryft Epift gp. Wie daer over alie 
man alg een Overfte gheftelt ſal worden / Die 
weet van alle man vercoren Warden. Want die 
alg anbekent/endeniet ondervraecht zijnde tot 
eenhooſt ghemaecht wort / deſe wmozt nootſake⸗ 
lick door ghewelt daer in ggedronghen. Item / 
Epift 87. Ren ſal hem houden bp kghetiwghe⸗ 
niffe ber weerdichſten / by de onderſchryuvinghe 
der Gheeſtelicken / bp het bewillighen van de 
orden ende vanhet ghemepne bolck, Gheen rez 
den en laet toe / Dat dit op ern aider wijle ſoude 
moghen abefchieden, Dit is Dat oock Cpprias 
nug Dyjft/erde bat wel heftich / ſeggende: Dat 
het met Goddelieke autozitept is becrachticht / 
datde Prieſter in De teghenwoordichept deet 
volcx /in alle mang ghefrchte Bercosen fal woꝛ⸗ 
ben: op dat hp alg weerdich ende beguaent met 
tgbhetupgheniffe van alten / aengenomen mach 
Wogden. Soo langh heeft defe vegeeringhe gh, 
flaen/terwijle den flant Der kercke lydelick is 
gheweeft. Mant de brieven Bregord zijn vol 
hetuygheniſſen / welcke te kermen geben/ bats 

fe in dien tyt neerſtich zijn onderhouden glee 
weeft. 
se Ghelijck als bels. Geeftin der Scheif⸗ 
tueren allen 2Siffchoppen oplept het ampt ban Brierrers 
leeren /alfoo foudet alg een fcltfaem Wander gez nebben cete 
houden hebben geweeft in de oude kercke / alſſer túts moes 
een Sifichop Ware genaemt gheweeſt / die niet EEn leeren. 
te gelyck hem en hadde Be wefen eenen Werder 
te zijn met Bet leeren. Ende met gheen ander 
voorwaerde en werden ſy tot fulche hoocheyt 
opgenomen.Even deſe manniere onderhieltmẽ 
onder den —— dat elck hadde fijn fee 
kere Peachie, Wier upt volgen defe befluptine 
gen: datfe niet verre van Gare kerche en loopẽt 
datſe niet langh umt en blijben. Omnu eenen 

Biſſchop⸗ 
ven eude 

Biſſchop aen te ſeften / waſſer een wet gheſtelt 
in de Spnobdale ſlotreghels / dat andere Bif⸗ 
fchoppen upt De gantſche Provincie tſamen 
fouden comen : Wanneer Dat niet bequamelick 
conde gheſehieden / dat alfdan ten minfken niet 
min Ban drie Daer bp ſaude weſen / ende dat tot 
bien epnde/dat niemant / ofte door oproer hem 
ſelven in en foude ſteken / ofte hepmelch daer in 
ceuppen/ofte Dos) limmw Wegen Bem daer int - 

bzenghen, 



Verbeteriaghe vande voorgaende ghebreken. 
Mengen, In de atnfittinge des Prieſters ghez 
beixckte elche Biſſchop be vergaderinghe van 
fijne Prieſters. € dingen / Dre in cen haude⸗ 
linge wat Beever vertelt / ende nader bebveſticht 
conden werden / ver hale ick alleen als voorby 
gaende: overmits datmen daer upt lichtelick 
fal magen oordeelen / in wat weerden te houden 
zodefen rooc Lan de ſucceſſie / den welcken onſe 
Biſſchoppen ons voorwerpen / ant onfe oogen 

pr Psp boo bat deſe erffeniſſe haer achter 2 Sp feggen bat deſe erffeniffe ha 2 
ze feed Abelater is gheweeft vanden Apoftelen Chei⸗ 
beef. fli/datfe in Der kerden alleen magen acnfette / 
kercke — 18 Die fp willen: ende clagen / dat wp 1u haer beſid 
beel bzeemt met heplooſe lichtveerdicheyt ingevallen zin / 
werkiefings overmits dat Wp bupten haer authozitest Den 
ende aëfers dienſt bedienen, Waer upt bewjten fp Batt Om 
tingbe der datſe gheduerich acn / den Apoſtelen altijt ghe⸗ 

volcht zijn Maer is Dat gheůoech / daer alle Die 
ken. anbere dinghen niet over een en comen ZS pat: 

telich (oude Dit ghewis weſen om te ſegghen / 
D'welck nochtans feaaten fp’t. Men heeft gheen acht 

eel bewe: m hare verkrefmge noch opt leven / noch op de 
à leere ; Den volcke is benomen de baphept ban 

ſtemmen te geen: Ga de Canguicken hebben: 
de uptahe floten de andere Geeftelichhept / heb⸗ 
ben be gantfche macht aen haer getracken. De 
Paus bau Koomen Geeft ooch De opdeninghe 
Die hy den Pzovincialen Biſſchoppen ontnoz 
men heeft / aen Gem alleen ghetoghen. Sp en 
dencken ap gheen dinck minder / Dan op de bez 
dienmgbe ban Garen Biſdoms ſtaet / als of fp 
tot een wereltlicke heerſchappie vercoren Waz 
ren. Epndelick / dewyjle fp al met malkanderen 
tens zijn / op datſe niet ofte met den Apoſtelen / 
ofte met de Heplige Baders ber kercke ſouden 
pet dierghelicke hebben: (aa maken fp haer met 
Defe verwe alleen fchoon: datie dao, een geduez 
rich aë e£ hangende vervolch van defe ſeſve gez 
ſproten zijn.Ha certepn/al af Chriſtus mel eer- 
ts fulche Wet gemacckt hadde / datde ghene 
Die De kercke fouden regeeren/ hae fp oock weſẽ 
machten / bekent ſouden worden Hao, Apoſte⸗ 
lensofte datter ef erffelicke befsttinge zy / welc⸗ 
ke foude niet minder comen tot de onweerdigen 
als tot de weerdigen. Daer beneffens / is onder 
Baer befloten/ gele alfimen ban ben Miliſynẽ 
fept /datte bp hare vergaderinge ooc niet eenen 
deghelicken man fouden ontfangden:ofte ſoo fp 
miſſchien door't miſſen dat gedaẽ hadden / dat⸗ 
ſe dan dien perſoon ſouden dulden. Ick ſpreke 
ban de menichte int ghemepn/want ick en Wil 
niet ontkennen / datter onder haer wepnighe 
goede zijn: Maer of fp (wijabhen dao? vreeſe / of 
fp worden niet gehoopt. Baerom / die Chriſti 
leere met ſweert ende bper vervolghen/die niez 
mant D2p toe laten om opzechtelick ban Chziz 
flo te ſpꝛeken / vie Den loop der waerhept ver⸗ 
hinderen /fan fp beft caunen en mogen / die flercz 
kelick haer daer teghen fetten/Dat de kercke / die 
fp met heel gerdziet ghequelt hebben/ haer niet 
wederom over-epnde en helpe / die Han dé Dienst 
weeren / van welche fp een naedenchen hebben? 
batfe Ban het welvarẽ ber herche mel eit God⸗ 
falichtick geboelen:ofte/ faa fp nu aengenomen 

De verge: 3UR/Die untmonſter en: van Defe/te Meten / was 
nelieke ue- tE verwachten tat aller ſtont / dat ſp ſelſs met 
reſſie berz Baer handen int ampt foudé ſtellen trauwe dies 
He rar, Haers / die het volck in den Godſdienſt ſouden 
Reerve fucs ſupverlick onderwiten. 
eerie der 53 * Maer na dien onder haer be rede Grego: 
terre Waer rij/alg cen ſpeeeckwoort gebzupchelich ig: Dic 
knoopt en fn vroheot mifbzupcht/ dat die dock verdient 
blijft. fn bzphept te verlieſen: Saa is het noodich / 

Pol,ro, 
Batter ofte geheel andere zijntjende datſe afſdere 
tat de regeeringe der kercke verkieſen / ende cen 
andere le gebruyckẽ:ofte / datſe lazen te cla⸗ 
ghen / datſe bau tghene d'weick Baer rechtelick 
toebebooꝛrde / ſnaod ſic ende terr onrechte zijn bez 
raoft geweeft. Ofte iſt dat ſp't claerber willen 
Weten / foa fp voor Biſſchoppen willen bekent 
worden / datſe alfdan masten op een ander ma- 
niere tot Get Biſdom comen / dan fp ghecomen 
zĳn : Oock op een ander mijte ende ghebzuprk 
aengbefet werden: Epndelick inhet bolck te 
wepden / haer ampt Ger bullen/op datſe nu mo⸗ 
ghen behouden de macht om te benoemen / ende 
aen te ſetten / datſe dan hernemen de oprechte 
ende ernſtighe onderſoeckinghe fn leere ende lez 
ven / de welcke nu Geel jacen Bp Haer nacgelaten 
ig gemeeft, Hoewel dat defe eenige redẽ fa Geel 
als dupſent gelden maet:dat namelick / Die alle 
autbozitept in der kercken berlozen Heeft / de 
welche met der daet hem ceren Lpant vertoont 
beeft ban de gefonde leere/ met Boadanigen tij 
tel hp hem ondertuſſchen faude magen Haars 
gheven. U'ig kennelick/wmat de oude Spnotert 
van de Betterg gebieben/ende Wat Laar macht 
fp haer achter laten, AInſonderheyt voorwaer 
verbieden fp/ Bat niemant Han de felle fal cen 
ordineringhe begheeren. Berhalven en can niez 
mant dit vecht boo) ſtaen / dan de gene dit door 
de ſupverhept der leere / de eenichept der kerche 
banthatve.Dp ſegghen / dat de ghene die in den 
name ber Biſſchoppen hedenſdaechs be kerckẽ 
regeeren / in dier voegen niet en zijn trouwe bez 
Waerders ende dienaers Ba de Godſalige leere / 
datſe beel eer zijn De vinnichſte vpandẽ der fel: 
ber. Wp ſegsben / datſe Baer dat eenige onder⸗ 
winden te doen / datſe Chꝛiſtus met ſyn Euan⸗ 
geliſche maerheyt verſtooten /Bebbende / de af⸗ 
goderie / gadlooſicheyt ende de quaetſte eñ ſcha⸗ 
delicxſte dwalinghen beveſtigen. Wp ſegghen / 
datſe niet alleen met woordeũ de mare leere der 
Godſalichept hartnechichlick bevechten / maer 
oock uptſinnichlick tpranniſeren over alle / de 
welcke begheerende ſelve upt de dupſterniſſe te 
trecken. Teghens alſoo bele berginderingBen/ 
daer teghens fp haer op ſtellen /arbepden on 
onfe neerftichept aen de Kercke te wenden. Bit 
ig Ban de oozfake / Waerom dat fp met ong fou 
twiftich zijn / als fouden Wp op onbehooglicke 
weghen ín haer beſit ghevallen zjn. 
54 oo eel de maniere ende ceremonie aen” Dante ers 
gaet in be regeerders ber kercken aen te ſetten: temomë in 
De ſake is quanfups weerdich/ om ons hier in 25, eeen: 
moepelich te weſen:om dat der Pziefteren Banz kercken aert 
den niet en wordẽ bp ang gefalet: om Hat wp te fettenbu 
niet en blafen in haer aenficht + am dat wite DE Pewi 
gheen Wit cleet / noch andere dierghelicke ber=" " 
cieringhen aen en doen / ſoo en gelooven fp niet 
dat Be ordeneeringhe recht Lan ong gheſchiede. 
Maer wy en left niet/ bat eertiöts eenige cerez 
monie meer int ghebruyck was / dan de opleg⸗ 
ginghe der handen. Det zjn al nieuwe Dingen / 
noch fp en hebben nergheng van daen eenighe 
recommandatie / dan alleen Date nu ghemepn- 
lick met fulcke groote GBodidienftichept onder⸗ 
Reen worden. Maer Wat voet fulcr tor de fas 

t Want in foadanighe ghewiehtighe faken/ 
wort meer Dan der menfchen authazitept ghe⸗ 
focht. Daerom de Dingen, die van menſchen 
ghevonden zijn/ moghen mel (onder guetſmge 
der Religie berandert worzdẽ / ſoo dickohls alg 
de gheleghenthept des tits ſulcx vereyſcht:die 
nu fa feer lange nieten zijn op de bane geweeſt / 
die hebben nach veel min te bedieden, Baorts/ 
foo gheven fp haren Prieſteren / dieſe ait > 



Verbeteringhe teghens de voorgaende ghebreken. 
ben Kelck ende Be plateel in handen. Waer toe 
Dat? @m be ſelpe in te Wien tot her offeren. 
Maer doo2 wat bevel? Want noent en Heeft 
Ehziftus defe bedieninghe den Apoſtelen opge: 
tept/ofte heeft begheert / Datfe ban hare naevol- 
gers opgenomen foude worden. Daerom 
znfe onredelick / datſe ong foo laftich zijn van 
Wegen DE maniere Lan ordineren: waer in Wp 
gantfch niet en verſchillen ban dẽ regel Chrifti 
ende tgebzupck der Apoſtelen / noch int minfte 
ban de gewoonte der ouder kerche:daer ſp deſe 
hare manniere ban doẽ / vã Welcker verſupme⸗ 
niffefpons befchuldighen / noch met Gode 
Waart / noch met eentghe bafte reden / nach 
met den deckmantel ber outBept en connen bez 
ſchermen. 

pat voor 55 Inet ſtuck ban de kerckelicke regeerin: 
wetten in ghe / hebben fp Jare merten cupt welcke Wp die 
de regerinz gheerne aennemen / welche gheen ſtricken der 
be Det Ae ee confcientien en zyn / ende Dienen tot onderhou⸗ 
Re BEDE inghe van be gheniepne o2dze : Maer bie ofte 
werden, Doop tprannie / ofte tat verdruckinghe der con⸗ 

feientien opgelept waren. ofte meer Dienden tot 
je fuperftitie / Dan tot ftichtinge / Die zijn Wp be: 

Teglio Dmongten te verwerpen. bier beſchuldighen 
xinghe. Omg eerftelick onſe Branden Lan Berachtinghe 

ende — Daer nae laſteren fp ons/ 
dat Wp des vleeſthes veph5. ſoeckẽ / op Dat wp 
t’ jack ber Difcipline ban den Galfe gheworpen 
hebbende / mogen nae onfen luft ende wille een 
ongebonden leven lepben. Maer / ghelyck ick 

Antluoort. ogeropt hebbe / wo en zijn dat gheenfins tegen/ 
datde wetten mer eerbiedinghe gehauden moe⸗ 
ten werden / welcke alleë hier op ſien / dat ſtich⸗ 
telick ende ordentelick alle dinghen onder den 
gheloovighen verhandelt moghen werden, Wy 
doorwaer en wepgerẽ niet D' oorfake ban ekcke 
Die Wp hebben wech ghedaen / aen te gheven / 
waerom bat Bet Ban nooden Was fulct te ge- 
ſchiede A’ it ghewiſſelick niet ſwaer om te be⸗ 
wijfen „Dat Gods kercke onder Den laft ban de 
menfcheliche infettinghen befwaert gheleghen 
beeft/ende bp foo berre mp wilden / dattet haer 
Wel ginghe / datſe moefte berlichtinghe hebben. 
Auguftini clachte is wel bekent / m de welcke 
Be beu ellendigen flant be ſhnen tijt ſwaerlick 
beweent / dat de kercke Die hp gewilt heeft datje 
doo, Bode baembertichept foude bep weſen / 
alfa te dier tt belaft werde / dat de gelegent= 
heyt der Heden verdraghelicker ſoude hebben 
geweeſt. dU’ ig ber waerheyt niet onghelijck / 
Dat dan dien tút af tghetal tot op thien dobbel 
tee aengewaſſen zp. Maer veel meer Geeft toe⸗ 
genomen de ſtrengicheyt ban te Doen De ſelve 
onderhouden. Hoe / of nu deſe heplige Jan we⸗ 
Der apſtonde / ende ſaghe aen deſe onepndelicke 
veelheyt der wettẽ / onder welcke de arme can: 
fcientien berfonchen ligghende / zyn fuchtende? 
Of hp wederom aenfchaude / met Wat ſtren⸗ 
gichept jp de oderhoudinge Ber ſelver af-epfch- 

Tegtwor⸗ ten? Onſe befchuldighers fullen bp avontueren 
pingbe, hier op ſegghen dat wp met Augüſtino hadden 

moghen befchzepen / (oa daer Wat onbetame: 
lier hadde gheweeſt / ende datmen niet en ber 
hoorde eenghe verbereringhe begonnen te heb⸗ 
ben. Op defe teghenwozpinge is licht te ant- 
Wooden. Want / dewyle men mepnde (dat de 

Autboaort. menfchelicke metten naodich Waren te onder⸗ 
houden / ſo heeft defe ſchadelicke dwalinge moe⸗ 
ten verbetert merden, Wp en loochenen niet 
Dat be wettẽ /Die upt oopfahe ban de upterlicke 
vegeeringhe ge gheven Worden / ghehoorſame⸗ 
lick onderhouden moeten werden / ghelyck alst 
ick gefept hebbe: maer God ig alleen de eenige 
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Yanuarium, 

Wet-ghever/ die be conftientien regeert · Taet De wetten 
over fulep Gem alleen deſe autozitept behouden) eer 2 
die de Schpiftuere hem op vele plactfen toc-epz der ker: kẽ 
gent. In deſe ſake beftaer eerſtelick Gods eere / woodich, 
bie met rechte niet mach vermindert Worden. Eros aen 
Daer na de grefteliche vzphept der confcitien/ en geertes 
bie Paulns gantſch niet en Wil der menfchen Licke vevos. 
goe dunchen anderuogpen Gebben, Dat der: Af CEE 
halven onfe ſchuldighe plicht was / dat wp der * 
gheloovigen conſcientien ban de onbehoorlicke 
ſiaveruie / daer mede fp verſtrickt lagen / ſouden 
bebzijden/dar felve Gebben op gedaen ende ge⸗ 
leert/bat de confcientien vꝛp ende ongebonden 
zijn ban de wetten der menfchen: Wat wp oock 
defe vphept / de welche door het bloet Chr iftt 
ig te weghe gebracht / niet en moeten lichtveer= 
dichlick ovbergheven. Soo wie ons in deſe ſake 
ſchuldich maeckt / Die moet oock nootſakelick 
Chꝛiſtum̃ eñ Be Apoſtelen in ebẽ De ſelve ſchult 
trecken. och en vertelle ick niet alle de andere nne Eee 
ſthaden / die ang ghenoorfaecht hebben upt te Lonfererner 
baren tegen be menſchelicke leeringhe. Ewee foo comen 
fat icker alleenlick voor ooghen ſtellen / welcke / voeh pd 
na datte ghehoort fuiten we en / vertrouwe ich/ GLD UPS 
dat alle onpart Hdige Leſers haer te vꝛeden ſul⸗ fchen mfecs 
len houden, fe meren/dat (ommige Lan alfulche tinghen. 
iuftellingê/als het in onſe machte niet en ſtont 
om tſelve / datſe van ans epſchten / te vervullen / 
de menſchen anders nieten couden brenghen / 
dan tot ghevepnſthept / afte tat vertwuffelinge. 
Maer bp allen ghebeurdet / dat Chriſtus den 
Pharifecen verweet / dat om hare infettinghen 
Gods gheboden te nier werden ghedaen. 
s6 Ge fal Gier eenighe erempelen /Dact upt … 
bit nach claerder mach worden / bp brengen, Sn 
Drie dinghen zijnder/ waerom batte over: ons gaene dour 
dus verſtoort zijn : dat wp vry geftelt hebben eenige ers 
op elchen dach bleefch te eten: dat Wp den Pziez uw elen/ 
ſteren t° houwelick toegelaten hebben: bat Wp ver eter 
be hepmeliche biechte / die int ooge des Pꝛieſters des vlees 
heſchiede / verwozpen hebben, Laet de weder 3 * 
poeherg mp ter goeder trouwe ant wodzbem of EEP ABeN 
bp haer niet fcherper geeftraft en Waorde de gez 
ne die op den vrpdach vleeſch geproeft heeft / 
dan die int geheele jaer geduerich gehoereert 
heeft? Of het niet woog eẽ doodelicker laſter gez 
houden wazt/ ſoo een Priefter een Gupfvzouwe 
getrout heeft / dan dat hp hondert-mael in 
overfpel bevonden was? Of ſp niet lichtelicker 
vergeven / foa pemant vele gheboden Gode 
veracht heeft/ dan Dre fijn zonden naeghelaten 
Geeft eenmael deg jaerg mt ooze Lan den Priez 
fter te biechten 4 Wiebe) wat boor een ſeltſaem 
wonder is het/Dat vooz een liechte zonde/ende 
die bergebinge weerdich ik / te achten / fou 
— de heylige Wet Gode geſchendt had⸗ 
e: maer Die Der menſchen inſettingen overge⸗ 

treden hadde / dattet heeft moeten gerekent zyn 
een onver ſoenelick ſchelmſtuck te mefen ? Ack 
bekenne ſoodanich exempel niet nieuw’ te zĳn. 
Want ooc Chꝛriſtũs heeft van fulcke booſhept / 
gea ck alst ick gefept hebbe / de Phariſeen bes 
chuldicht / Datfe am Gare in ſettingen te niete Matt 15.6 
maeckten Gods gebod. Maer dit is des An⸗ 
techriſts bermerelicken hoochmoet / maer Ban 
dat Paulus fpzeeckt/ Dat hp fit in ben Cempel 
Gods / hemuptgevende Looy Bod. Want / 
waer laet men die uptermaten hooge Maje⸗ 
ftept Gods / nae dat De fterffeliche menſche ſoo 
verre gecomen is / bat fijne wetten ende regels 
in meerder eerden ghehouden Worden/Dande 
eeuwige geboden Gods Tek berfmijge / Dar £-Ciu.tze 
De Apoftel het verbot der (pjfé eñ des Gouwe: 
lice noemt een leeringe der dupbelen / * J 

Matt.t5.6 
— 

2.; Theſ . 2. 4. 



Verbeteringhe van de voorgaende ghebreken. 
ghewis meer als ghenoech quaet in ghele⸗ 
gen ig. Maer de grootſte godloofhept is deſe / 
Daten eenen mensche hoogher op flelt ‚ dan 
God. Iſt datſe ſegghen / dat ick de waerheyt 
miet en fpzehe / foo beroepe ick mpop de ſake 

pier / om datſe gheen hupf brouwen en heben. fel Ê, is 

WBetujeger 67 DU Wel aen / deſe twee Wetten / van de ontz 
nomen ban houdinge deg houwelicx/ende Lan de oorbiech⸗ 

te / wat zynſe anders / dan grouwelicke gijn= hae hb me 

Priefveven. kancken der zielen / dat te weten / alle kercken 
pienaerg beloven ſouden eeuwighe cupſchept / 
ende alg ſp deſe Belofte ghedaen hebben / dattet 
haer nimmermeer gheoorloft en ſoude zijn te 
trouwen: Hoe / of yemant de gave van onthou⸗ 
dinghe gheeuſins hebbende / mochte branden! 
Bier en mach / ſegãhen ſp / gheen uptvlucht hel⸗ 
pen, Maer He bebindinate leert hoe Beel beter 
dattet hadde gheweeſt / dat faodanich jack nim⸗ 
mermeer deu Peieſteren opgelept en ware / dan 
in den oben der vleeſchelicker luſten gheſloten 

a Zonde altht te baanden. Bie tegen ſprekers ver- 
fterë thou halen den lof des maechdelicken ſtaets / mitſga⸗ 
welic ber- Bers de nutticheden Ban de onthoudinghe des 
boden is. houwelicx / om Haer mede goet te Doen /Dat den 

riefteren niet ſonder oorſake t'houwelick is 
verboden gheweeſt. Sp wenden oock Hoo? / die 
deuchtfaemBept ende eerbaerheyt. Maer fullen 

Waerom 

fp met dit altemael moghen beſtaen / ont inde: 
confcientien fEricken te leggê/die de Deere Chri⸗ 
ſtus niet alleen vꝛw ende ongebonden ghelaten 
beeft/ maer aac door fijn authoritept ende dier⸗ 

J baren ijs (jug bloets in de vꝛphept gheſtelt? 
3€027:35 Dit en verftoute Paulus hem niet te Doë, Dan 

Waer cort dan fulcke nieuwe toelatinge Baer 
nae/ Dat dien maechdelicken ſtaet tot in Den he⸗ 
mel toe verheven wordt wat Dient doch dit toit 
De onthoudinge Der Priefteré /der Welcker dur⸗ 
mergen Doet / dat de gantſche werelt ſtinckt? So 
Ap de cupíchept / die fp met woorden voor ghe⸗ 
Ben / metter daet ontbonden /-faa foude ick alſ⸗ 
„Dan haer toe laten / om te fegahen/dattet aldus 
“betaemde te gefchieden. Maer nu / daerſe al Wel 
weten / dat Het verbont des houwelicr den Prꝛie⸗ 
ſteren ig cen vrye toelatinghe am te hoereren: 
Lieve / met Wat aenſicht dorven fp eenighe 
mentje maken van eerbaerbept 4 Ende wiens. 
ſchandelickhepdt niet en is vuchtbaer ghewor⸗ 
dẽ / (op Dat 1e met De ſelve niet en behoede lanck 
te fpgeken) Die Wil ick Lao? Den Kichter ſtoel 
Godts roepen / datfe aldaer ban haer eerbaer⸗ 

eregento, Dept Handelen, Bier fal pemant fegahen/ dat 
pingbe. niemant opgelept en wordt Defe Wet / dan die 
Aniwoort. van ſelſs een onbedmonge Belofte doet. Haer 

wat can Daer voor ten meerdere noot bedacht 
worden / dan als ſpſe bebwinghen tot beloven? 
Want dit wordt altijt upt bedonghen / datter 
niemant tot den Pziefterlicken ffaet mach toe- 
gelaten worden / die hem niet te voꝛen door be⸗ 
lofte tot geduerighe onthoudinghe en Geeft 
berbonden, Ende die belooft heeſt / dat hy oock 
tegen ſynen danck bedwongen fal worden ont 
te onderhouden /tgene hp tens belooft heeft, Efi 
en mach hier teghen geen onfchult ghehoort 
worden.l Daer nae ſegghen zp / dat de onthou- 
dinghe / die alſoo afgheepſcht Woet / vrpwillich 
3p. Datſe nu Die ſchaden des houwelicx verha⸗ 
ken / ende de pꝛoften der onthoudingen/ Willen 
Wp de Feden-rijchers over laten/oat fp ban de 
ingben Gare redenen makende/in der Scholen 

Baer oefenen. Doch / watter opt ghefept is ge 
weeft/en mach {oa Veel niet ghelden / dat daer- 
omme De arme zielen ſulcken fchadelicken ſtric 
{oude aengedaen worden / daer mede fp altdt te 
moffelen hebben / ſo lange tot datſe verworcht 

Folrr, 
zjn. Ende nocBtang ſietmen / d'welck beſpot⸗ 
telick is / Dat in ſulcke verſoepelicke ſchande⸗ 
lickheyt be gheveynſtheydt nach haer plaetfe 
Beeft. Want /{oadanighe fp zjn / nachtang 
achten fp haer ſelven ter ooyfake Ban dien bez 

Even alfoo gaer her met de oorbichte Mant Betwis gez 
fp brenghen bp een alle de nuttic hedein die Daer ve oorbenr 
upt boot Conen : maet Yap daerentegen cone te. 
nen niet minder aen wſen met wepnighe 
peryjckelen / Die billick zin te vzeeſen: map cou⸗ 
nen ooch ſeer Beele ende groote ſchaden verha⸗ 
len / dic daer upt gheſprotenzyn. Bere / feage 
ick / zjn De bew ſredenen / Waer ban datmen 
mach van bepbe zijden Bandelen. Maer dien 
reghen Cbzifti-geduert altoos / Die niet en can 
verandert worden / nach herwaerts ende ginf- 
waerts ghebogen : jae daer ban het niet en 
betaemt eenige fwarichepdt te maken/ dat de 
conſcientien met eenighe flavernie niet benaut 
ghemaecht en werden, Saerenboven foa iffet 
ſoodanighe wet / Die fp dijen / datſe anders 
tet en can Baert /dan Be zielen pijnighen/ ende 
epnbdelick verworghen. Want fp wil hebben} 
dat cen veder alle ſyne zonden eenmael deet 
jaers ſynen eyghenen IPetefter foude bichten: 
ende ten zp Dat ſulcks gheſchlede / zynſe fander 
hope ante Hercrijghen quötfcheldinghe der. 
zonden, Dat ſulcks voek nict van t'honderſte 
Beel ern can gheſchieden / Gebben bevonden de 
ghene / bie ernſtelick / Dat is / in de Ware vzeeſe 
Gods ſulcx verſocht hebben, Want fp en conz 
den haet Booy geenderhande middel daer upt 
helen / fander in wanhope te ſincken Maer 
Die anderſins op een lichtermaniere Gode ile 
den voldoen / den ſelven was die bichte een 
feer beguaem Deck-fpaen vodr de gheveprts 
heydt. Want / dewijle fp achteben/ ſoo haeſt fn 
haer zonden in Done des Deieſters uptghe⸗ 
ſpoghen hadden / datſe haet ooo? Gods Rech⸗ 
ter-ftoel ghegueten hadden /-waren fp te ſtou⸗ 
tet om te ſondighen / overntits fp foo lichte 
ende ſoo een ghereede middel bonden / om 
tghene / datfe op haer herte hadden / van Haer 
te Doen. Waernae/ Doen in Bare herten Dit 
ghevoelen Was / datfe volbrachten tghene / 
dat De Wet Was gbebiedende / hielden fp’'t 
daer Boor / datſe alle hare zonder / onder de 
vertellinghe / die (p deeden / Goedanich fp oock 
was / Begregen/ Van de melche fp oock Het 
dupfenfte deel niet en verſinden. Siet / waer⸗ 
am roepen onfe vpanden / dat De difcipline 
der kercke ban ons verwoeſt is gheweeſt / om 
dat wp hebben ghefocht de arme confcientien 
te helpen/ op datſe niet onder Die feer wzee 
de tyrannie berdaucht zijnde ‚ fouden bere 
gaen : ende om Dat Wp de hppocriten upt 
bare fchupl-hoechen tat dat clare licht herz 
Boor ghetrotken hebben / datſe oock haer ſel⸗ 
ben Wat nader ſouden onderfoecken / ende 
Godts gherichte / dwelck fp te voren ſoch⸗ 
aut ontgaen/ te beter begonden te ghe⸗ 
gelen. 

58 Wark fal pemant moghen ſegghen / niet Segentwoz 
teghenftaende datter bele mif —— wa⸗ — ne 
ren / ende die De verbeteringhe mel verdien⸗ uuttichend 
ben / Dat nochtans Die wetten heplich ende Ssentbs. 
nut ín haer ſelben weſende / ende door lan⸗ fehelicke in 
ge ende groote outbepdt als nu geheplicht / ſoo ſettinghen. 
haeſt alfaa niet en behoorden gheheel uptahe- 
roept gheweeſt tehebben. Sao Geel acngact Atwoore 
het eten deg vleeſches: daer op antWmagy-epbet bees 
de ick anders niet / Dan dat onfe leere met 
de oude Kercke over⸗ ecn A / waer in men 

wel 
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iam Dan gPieeé:al waer Sozomenus verhaelt/ 
datter mel lange ghehandelt was om te ghe⸗ 

trie 
part,lib, z‚ 
dapsl4e 

den / ſoo ſept hp dat de gantſche Spnode geene 

Vetbeteringhe van de voorgaende ghebreken. 
welweet / Dat het b2p was altĳt Lleefch te etẽ | licht en foude weſen teghens haer Wederom 

2,@p bet ofte daer Lan Hen te onthoude, Wet verbot deg 
houwelicx bp den Pziefteren / bekenne ick out 

ghelycx ooch de belofte ‘van gedue⸗ 
rige onthondiage bp den Monicken eñ Bagij- 
nẽ . Maer iſt datfe toe latẽ / dat De ſekere wilen 
Gods neet verre weghen boven de gewoonte 
der menſchen / naBemael fp Wel weten / bat hp 
acn anfe 3de is / ende ons opentlick toe flemt/- 
wat wijten fp Dan met ong Van be outhepdt 3, 
Claer ig Befe ſppeucke: Bat houwelie ig eerlick 
bpallen. Ende Paulug epghent de hupſvrou⸗ 
wen bpfonder den Biffcboppen toe, Ende int: 
gemepn / roept hyſe tet den houwelicken ſtaet / 
bie daer bꝛanden Bertlaert oock een dupvelſche 
teere te fijn / ſoo wanreer t'houwelick verboden 
wort. Waer toe dient het / datmen de gewoonte 
der menſchen ſtelle tegen ſo clare woorden des 
heplighen Seefteg/dan om de menſchen boven 
Gou te verbeffen? Baer nae / ſoo iſſet oorbaer 
hier op te letten / hoe onbillicke waerdeerders ſp 
zyn / die ons het ghebrupck ber ouder kercke 
Boa, werpen. Want / welcke outhept iſſer Lan 
ouder ende weerdigher aut hozitept / dan dit teu 
tjte derapoſtelen was Doch de weerder ſpre⸗ 
kers en ſullen niet miſſaken / bat het hauwelick 
in dien tijs toeghelaten was / ende ghebrupcke⸗ 
dick voor alle Sienaren der kerche. So de Apo⸗ 
„fielen niet Boor goet ingBefien en Gebben / de 
Priefterg vant houwelick te weeren / waerom 
dan bergofden fp de kercke van al ſulcken wel⸗ 
daet. Baer nae faa zijnder verloopen ontrent 
twee Gondert ende vnftich jaren / tot hetconci⸗ 

bieden den Binaren der kercke / datſe haer ont⸗ 
houden ſouden van t houwelick / maer doog het 
tuffchen-fpzeken ban Paphnutio, en heeft dien 
handel geenen voortganck ghehadt. Want 

_Dewijle hp ſelſs onghetrout zijnde niet en wil⸗ 
be / datter ſulcke wet ſoude ghemaeckt merz 

amet hem daer m heeft bewillicht. Maer doe de 
„fuperftitie alleenckkens toe nam/ig De wet / die 
op Bien tijt verwoꝛpen was / wederom aenge⸗ 
nomen gheweeſt. Onder de Set⸗ reghels / die 
melcke den Apoſtelen toegheſchzeven Warden, 
niet fog feer Ban weghen der outhept / als om 
ge onfekerbept der Autheuren / iffer eenen/ die 
den Gheeſtelicken / nae datſe zijn opgheno⸗ 
men in Baer orden / niet toe en laet te trou⸗ 
Wen / dan alleen Hen Sanghers ende Leſers. 
daer d'andere voorgaende Det-reghel ver⸗ 
hiet ben Peiefteren ende Wiacanen hare wij⸗ 
ven / onder t'deckſel ban religie te berlaten. 
Enbe in het vierde Capittel van het Banz 
grenſe Concilie wordt teghens die ghene den 
vbloeck uptghefpjoken / die den ghetrouwen 
Prieſter van De andere heeft gheſchepden / op 

«Dat ſy door ſulcke middel haer af houden ſou⸗ 
deu Dan fijne offerhande. Waer upt dat blckt / 

„dat in Die tijden noch Wat meerder billick- 

3e 

bhept gheweeſt ig / dan deſe laetfte eeuwe ghe⸗ 
hadt beeft. Nochtans en heb ich alhier Lao, 
mp niet ghenomen defe gantfche vake in deſen 
handel te begrijpen. Ick en hebbe maer wil: 
len Woosbp-gaeng aenwifen / dat de eerfte 
ende ſuphere hevche in defen Deele ong ſoo ſeer 
niet tegen en is /gheljek alg onfe vpanden 
berfieren. Maer op dat wp haer oock dat toe 

laten / waerom nochtans befchuldighen fp 
Bus {ao aſgrijſelick: alg of wp hepliahe ende 

… arbeplighe dingen onder malcanderen had⸗ 
"4 Ben vermengt f 

vati 
Al even eens / of Get ong niet 

inte ballen / dat ap met de oude kercke eel 
bezer eens zjn / als fp lieden. Wy ſtellen den 
Prieſteren het houwelick bre / dwelck haer 

ghewergbert hebben die Dude, Wat ſullen fp 
mp antwoorden op de hoererie / die alamme. 
onder haer plactfe: heeft Sp ſullen ſegghen / 
dat fp ’t niet en prjfen. Maer fp hadden Wel 
behooren fcherpelieks de felwe te ſtraffen /foa 
fp hadden Willen die oude Set-reghels na car 
men, Iſt dat cen Pziefter een Wijf trant / faa 
beeft hee Nioceſarienſche Spnode abeftelt 
deſe ſtraffe / dat hy ban ſynen ftaet afgheſet 
worde. Maer iſt dat Gp overſpel ofte Goerz 
Dam bedreven heeft / Dat ſtraft fp veel harder / 
Dat bp / namelick / van ſynen ſtaet afgheſet 
zijnde / oock ſal worden afgheſneden. Pu ter 
tit / iſt dat pemant een wyyf trout / dat rekent⸗ 
men een dootlick laſter te zijn : ende foo bp 
hondertmael ghehoereert heeft / dan Wordt fp 
maer met ecn clepne-fonnme ghelts gheſtraff. 
Bier bp ſegghe ick oach Dit-/ foo Wanneer. 
hedenſdaechs leefden / die d cerfte waren / om — 
Bemet Van de onthoudinghe des Howwelien 
te gheven / de ſebbe fauden oock ontwijffelick 
D’ eerfte zijn / onde wer te breken. / gheleert 
zijnde Daar de teghenwoordighe bebindine 
ghen, Boemel Get foude al te onbillick weſen / 
abeljck alg ick gheſeyt hebbe / dat der mens 
ſchen authozitept ong (oude bermijfen/als wo 
— dooz Gods woort bop geſproken 

orden. 
sg Aengaende de Biechte / ſoo Gebben wy zant⸗ 
“ban de ſelve eenen corteren ende ghereederen woort op 
wech tot onſer verant woordinge Want onſe eN if 
wederſprekers en fullen niet bewijfen connen / 
bat den gheloobigen eenich bedwanck is ope 
ghtlept vante biechten boog den tjt- Lan An⸗ 
noceutia den derden: Deſe tprannie dan / ont 
welcke te behouden / ſp foo beft ich teghen ons 
int harnas zn / enig der Cheiſtenhept niet 
bekent gheweeſt over duyſent ende twee hon⸗ 
dert jaren. Maer t'ig den Slat⸗ reghel / ſeggen 
zp des Lateranenſchen Concilĳ, Jaet / ghez 
löcher veel zijn, Die ramelick bevaren zjn in 
de Hiſtorien / Gebben kenniſſe niet alleen 
van de onwetenthept der felaer tijden / maer 
oock ban de wzeetheyt. Ende dit pleech te gez 
beuren / dat hoede regeerders onghelcerder 
zin / hac fp meer ghenevcht zijn om te heer: : 
ſchen. Baer beneffeng alte Godvruchtighe herz —— 
ten ſullen mijn ghetupgen sijn / in Wat eenen pr deor⸗ 
doolhof alle bie moeten Lerwerrcn / Die Daer biechte 
mepnen / datſe aen Dele met verbonden zyn. 7 
Bp ſoodanighe felle phniginghe der con⸗ 
ſcientien voechde haer aack nach Die Godfla⸗ 
flerliche opgheblafentGept / date de verghez 
vinghe Ber zonden Haer m beloten hadden, 
Want fp maeckten De lieden Wijs / datter niez 
mant van God aflaet en ereech / Dau be ghene / 
bie Daer beloof dete biechten, Liche / at is 
dach dit / dat die smenfchen upt haer epghen 
hooft een manmiere too? fchzijven / daer Door 
be fondaer met God verfoent foude maaken 
Worden 4 Batte hem wepgheren bie verghe⸗ 
vinge / dic Godt eenboudelich hem aen biedt / 
ten zp Dat bie voorwaerde / Die 8 daer by 
ghedaen hebben / vervult zp t Dan D' an⸗ 
ber 3de was het volck met deſe feer quade 
fuperftitie bebanghen «batte hebben ghes 
mepnt / too Ha / alg fp Hare zonden uytghe⸗ 
fchut hadden in des Peieſters aope / datſe alf= 
ban van alle fchult Lzp Laren. Wooz fulche 
ghedachten vervielen Veel menfchen tot on 

dei, roecke⸗ 



Verbeteringlie van de voorgaende ghebreken. 
oetkelooſe vryheyt van te ſondigen. Ende niet 
poepie eenighe war nteerder Weefe 

goetanige Gods bp haer hadden / ſoo ſaghen fp nochtang 

bekenrerdtz meer op dE Priefter/als op Chziftum. Doorts/ 
je der SOM ppfen ende nemon geerne aen alle berftandige/ 
nemen sp, De openbare ende gewoonelicke bekenteniſſe / de 

Cpprianus Exomologefin noemt / welche den 

boetveerdigen eerthts pleech opgelept te wor⸗ 
1 dens als fp met der kercke haer wilden verſoe⸗ 

nen /alleen{ich dat De ſelve tat geen ander epnde 

en wozde ghetrocken / dan daer tnt fp was m- 
eftelt. Epndelick / foo en Hebben Wp m defe 

take met be oude kercke geen ſwarichept / maer 

millen flechs/gheljcht reden is/ bat de nieuwe 

ende onlangs opghecomen tprannie ban den 

halſe der gheloobigen verdreven zp. Baeren: 

doven / ſoo pemant bp fijnen Dienaer bpfonder 

2 Begfeert te gaen /en vriendelick De gorſaken 

fduder benauthept in des felvé ſchoot te leggẽ/ 
op dat hp met trooft ende ract gheholpen mach 

Vo ben /Dat fuer Bodfalichlick ende ſtichtelick 
wel gheſchieden can/ en ſpzeken wp gheenfma 
epgien: alleenlick / dat Befe vaphept niet en ber: 
andere in eer noot⸗ dwanc. Laet een peder hier 
in / fegabe ick / ſyn bepbept ghebrupcken / om 
tedoen / foo alg hp weet hem nut te moghen 
efen : laet niemandts confcientie acn fehere 

werten verbonden zijn. Beft onfe verant woor⸗ 
dinghe / ghelck fp Lol billickheyt is / (al uwe 

SPajeftept / mitfgaders u Daoorluchtichfte 
Borften/ghelijck ick hope / ghienoech Doen, 
éo Maer niet teghenffaende Dat wp billick 

Wederleg · aghen / datde leere derwaerheyd verdorven / 
zu ge pe ende de ghehecie cheiſtendeyxt door vele fauten 
digmabe/ ontbeplicht is gheweeſt / ſoo Willen nochtans 
dat dẽ Bes onfe beſchuldigers geenſins bekennen / Dat dat 
gefonmeers de oorfake zp ghekueeft / waerom bat de kerche Deooztaerk DE dorſake zy g | [ 
ende fcoult aldug ontftelt /ende de werelt in roeren ghe⸗ 
ebben ban pracht moefte werden. Shewiſſelick wp en zjn 

der hevrké, foo bot⸗ ſnuuch niet /of Wp verſtaen Wel / hoe 
feer Datmen hem beoogt te Wachten voor De 
gpenbare ù s noch wy en worden oock 

foo mietgbedzeven / of Wp worden oock bez 
weecht/jae hebben ban gantſcher herten eenen 
fchzich/alst wp bi ffant Der kercken fo ongeruft 

fien. FRaer met wat billichhept wordt ons de 
fchutt ban de teghenwoordighe oproeren. ghe⸗ 

… gheven / nadien fp van ons gheenfing en zn 

aenahericht * Jae met wat vedelichgept Moz- 

oen on boog deſe laſteringhe / ban Dat de 
Kercke bugt'onbede is daer t openbaer is / dat 

íp ſeifs autgeurg ende Den oorſprouck zjn Ban 
alte verftoogingde 4 Ve wolben/namelich/ cla⸗ 

gen over De lammeren, Boen Zetherus Beim 
int begintfef bertoonde/tafte hy alleë maër (be- 

) telick aen wepnighe nufbzupchen / ende fulche 
Die al re grof / ende orwerdraghelick waren: ende 

dat met fodanige beleefthept dat hp te Kennen 
gaf/bat hy liever ſage de ſelve geberert te zijn) 
dan dat hyſe foude behoeven te beteren. Wier is 

tan onfe tegen-partie terftont alarm geroepen 
… getoeeffstü alg meer eñ meer DE twiſt verwar: 
Kerde / hebben onfe vpanden voort naeſte inge⸗ 

fien/de waerheyt met gewelt ende wzeetheydt 

te verdacken Vaerom/als ouſe lieden tot Een 
briendelicke tſamenſpreekiuge haer beriepen, 
enbe beghjeerden / dat met ffille manieren alle 
oneenichepdt gheeffent machte werde : zijn (p 
met blocbige placcaten wzeẽdelick gequelt ghe⸗ 
Weeft/fo lange * — ake tot deſe ellendige 

ewſs va verwoeſtiughe is ghecomen · wii 
het Rin⸗61 ls nochtans en is niet 

— nieuwe, @’gbene/ dat Wp nu moeten hoozen/ 
. heeſt oack de gobloofeBchab eertyts den hepli⸗ 17e 

Fol, 12. 
gen manBlie bermetensals dat hy Irael bere 
ftoogde, Maer de heplighe Prꝛopheet Heeft ons 
met fijn verantwodrdinghe bep djefproken: 
feggende/ick en bent met maer gp ende üwes 
Daders hupse: omdat gp verlaten Hebt den 
Meere /ende zijt Baalim na gevelecht.Baeram 
en iffet niet billick dat Wp des Halven Bendt 
worden / omdat hedendaechs alfulcken Heftie 
ghen ſtryt om de religie is ontfteken onder den 
Chꝛiſtenen ten zp dat fp eer ft Eliam willẽ vere 
doemen / met den welcken Wp eẽ gemepne Vers 
antwoozbinghe hebben. Op ontfchulbicht hem 
alleẽ met beft reden / dat hp niet en heeft geſtre⸗ 
den / dan om te befchermen Gods eere / ende om 
te herſtellen den ſuyveren Godſdienſt: maer die 
beſchuldigingen Lan beroerten ende kyvagien 
woꝛpt hp ap de gene / die / op datſe de waerheyt 
foudert moghen wederſtaen / een groot ghetier 
maeckten. Ende wat hebben Wp anders boos: afcbenden 
Genen ghedaen /ende Wat doen Wp alg noch! gar “sant 
dan alleen / dat de cenighe God mochte onder recht ages 
ons gheeert ende ghedient worden / ende fijne — mach 

eenaudige waerhept in der kercken vegeerent ms een op: 
Soo onfe teghenſprekers fulcr ontkennen : ſoo voermmakt, 
behooren fp ten minften daer te voren ons te 
overtupghen Ban godlooſe leere / eer fp ons Dik 
gualick af nemẽ / dat Wp van Gaer in verfchep= 
DE geboelen ſtaen Tant Wat ſtont ons te doet 
Ben vrede was alleen Haer door te crijgen/dat heete het 
wp met fEil-fwijghendie waerhept fouden Ger: Heee vers 
raden. Boemel dat bet fwijghen niet ghenoch migen / 
foude geweeſt hebben/ ten Badde gheweeſt / dat ie waere 
wp de godloſe leere / Die openbare lafkeringBen ven 
tegen Gad/ende ſchadelickſte ſuperſtitien / daor 
hepmelicke bewilliginge pyefen. Baerom/ Wat 
mochtẽ wp anders doen / dan met lupder ſtem⸗ 
me ten minſten betupghen / dat wp met hare 
gobloofthept gheen ghemepnſchap en Wilden 
hebben? Soo hebben wy dan eenvoudelick ons 
beneerſtich fe boen tghene / Dat ong ampt 
upt wees. Bat nude fake tot fulcken vpan⸗ 
delicken twiſt ontvoncken is / de fchult des 
ſelpen quacts ig bpden ghenen / die liever 
hebben ghewilt bemel en aerdê over Boop te 
brenghen / dande Godvruchtighe ende ghez 
fandeleere haer plactfe te laten hebben:op dat: 
fe hare eenmael aengenamene tprannie eenich⸗ 
fine mochten behouden, 
62 Nochtans moet ons dit genoechfaem tat woo: de 
verant mgerdinge dienen /Dat Wp aen onft zjde aechende 
de heplige waerhept Gods hebben/ om welche moermen 
te houden ſtaende / wy ſoo Beel ſtryts verdra⸗ ſteden. 
ghen. Bach onſe vpanden teghen ons vechten⸗ 
de / en vorlogen niet foo ſeer tegen ons / alg wel 
teghen Gad felae. Baer nae / dat Wp niet van 
ſelfs tat defen beant des twiſts zijn gecamen/ 
macr hn der toe dooe hate onbeftierlichhept/ 
bupten oue mepningde. ghetrocken gheweeſt. 
Watter ooch gheſchiet it /foo en behoeſtmen 
ong niet hatelich te ballen, Want ghelůcker⸗ 
mie als. wp niet connen Den uptganck der 
faken regeeren ende matighen /alfoa en con⸗ 
nen Wp. ook niet den felucn berleenen, C'is apt ve leere 
out / ende tat allen tijden ghemepn gheweeſt / ves Euanz 
bat de Goodloofe oopfake genomen hebben upt gel heb — 
de Euangeliſche leere / om Daer teghen te bol⸗ rdt oorra 
deren / ende ban met dien clanck het Euange⸗ ke genomê 
lium te-beffaen / als of het oorſake gheeft tot tegben de 
geel crackelen / welche dorſane fp ſelve boo? sonte te 
hare Bermetenthept ghefacht/ ende Wp gheen: ſtroden · 
fims Baer ghegeven hebben. Eude gelijck in de 
eerſte herche die Propbetie heeft moetẽ vervult 
werden /dat de Heere Chriſtus (oude weſen ſy⸗ 
nen hupſgenooten eenen ee ger nn 

en 
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kent / haer 
geftraft 
futlen wor⸗ 
Ben 
Antwoort 

1 

ende ergherniſſe: alfoo cn iſt gheen wonder / ſoo 
fulef ac im onſen tijt waer vaſt. Cis mel voor 
een felt aem wonder te houden / dat be Boulie⸗ 
ben verwerpen den ſteen / Die int fondament de 
principale ſtede behoort te hebbẽ⸗ dach/dewile 
fuler banden beginne in Chzifto ig gheſchiet / 
later ong geen wonder geven/alg hedenfdaegs 
õs coc ſuſtx wedervaert. Dier ſpreke ic af uwe 
ARajeftept / grootmachtichfte Kepſer / eñ uwe 
hoocheden / Booyluchtiefte Doofté: Alg dere on: 
ſalighe verwoeſtinghe Der kercke / ende andere 
meer ontallicke fchaden/ Bie door De tweedracht 
opgberefen zijn / ofte in uwe gedachten valleñ / 
ofte in der menfchen reden verhaelt wordẽ / laet 
dã soc met eenẽ im uwẽ fin comẽ / dat Chꝛiſtus 
geſtelt is tot cf teeckẽ / dat wedergeſprokẽ moet 
Wogden:datret ſo dicwils als ſyn Euangelium 
vercondicht wordt / terſtont oock ontſteeckt die 
raſerie ber gedlooſen / om haer daer tegẽ op te 
ficken. Doo dat upt fulcken ffrijt nootſakelick 
moet volghen een beroerte: dit is Dan altijt gez 
weert ben fant ende gelegenthept deg Enange: 
liums van dẽ beginne aen / ende fal altijr meten 
tot Den epnde tot / Dat namelick de werelt fijne 
pꝛedicatie met groote ende Geftighe twiftingbe 
ontfangt Haer alle voopfichtighe moeten hier 
op letten /Datfe berftaen / Waer Doop de oorſake 
defes quaets ontſpringt. Alle de gene / die ſulcx 
ſullen bedencken / ullen ong lichtelick Ban alle 
ſchult bevedjen : want wp Waren ſchuldich der 
waerdept getupgeniſſe te geven / gelijc Wp ooc 
Dat gzedaen Gebben. Dee der werelt/ iſt Dat ſp 
Chꝛiſtum lieger wilt té ſtryde beroepen / dã diẽ 
ban Gem aenghebodenen vrede omhelſen want 
de ghene / Die niet Ban hem en ſal Willen lyden 
eenigge Berbeteringe/fal ontwijffelick t'anderz 
ghebzacht werden. : 
65 Maer alhier wort ons mederom voor· ge⸗ 
worpen / dat niet alle gebreken der kercke mo⸗ 
gen met fodanige ſcherpbhtende remedie gebe: 
tert moden: noch fo nauwe niet afgeſneden:eñ 
datmen niet en moet tegen alle Die fauten/ mez 
dechne gebruycken: maer datmé fanmuge ſoe⸗ 
telick ſal ſtraffen ende fomnuge duldé/fo Wan: 
neer De herbeteringhe wat fwarichepts foude 
magen mede bjengen, Baer op antwoozde ick / 
Dat vsp fo (eer niet en zyn onbebzevé in de Ren: | 
niſſe van dit algemepne leven / of wp wetẽ wel / 
datde kercke al:ijt onderworpen is geweeſt ee 
nige geberkẽ / eñ altöt sijn fal:betoelche de Bod 
falige wel ſullẽ mifppbfen/nochtang heel liever 
verdragen / dan datſe tet voy fake ban dié bpan- 
Delich ſouden willen vechten. Boorts onſe we⸗ 
Derpartien verongheleken ons / alg fp ong be- 
{chuldrgen van al te groote ffrengicBept:alg of 
Wp/om geringe eñ liehtwegende dwalingen /dr 
Kercke moepten aengeterht hebdben:want defr 
laſterwoordẽ voegd fp noch tot de andere:datfs’ 
De Dingen/ daer in Dat wp fwatichept gemaect 
hebben / met alle mageliche aerbichept berclep? 
nen tent epnbe Bat wy fouden ſchynẽ meer dao) 
Kijbens luft/ba doop eẽ gerechtige oorſake hier 
toe beweecht gemeeft te zn. Want fp en doen Dat niet ba, onwetenthept/macr Dogz fchalck- 
achtigen ract:overmit dt ſp namelich wel wetẽ/ Darter niet Gaetelicherg en ig / dan fulche onge: 
fchickthent /Die fp ong aen feaqë.Woemel fp oac 
hare godlooſicht pot daer in vpenbaer maken/ Date ban de albermeefte (aken foo berachtelick 
fpzeken, Waeer is bat al mel{daer mp tlagë/dat den Goddelicken bienft ist ontheplicht / Gods 
gece Beel berclepnt / de leere der falichepbt doo, bele ſchadelicke dwalingẽ verwerret / de cracht Jeſu Chriſti begraven ende epndelich alle hep⸗ 

datſe onſe dwaeſheyt Belachen / als of Wy van 

berclaerde weerbichepbt ende t'ghemichte van 

blycken mach / datſe niet alleen niet en bcbben mogben licht gheacht maer oock op gheenderz 
bande maniere Ban ong naghelaten Wozdensof 
wp habben ons aen de Grouwelichffe zondes cit 
godlaoſe trouloofichept tegen Gad fchuldigg 
ghemaeckt / dwelck ban Den Drien fFuchen/ daer: 
ick int beginfe!aooy mp nam Lan te fpzeken/ 
het Derde was in De opdze. Boor cerfk wilde ick 
wel weten /met wac floutichept fp haer dorven 
Cheiſtenen noemen / die ang beſchuldighen / dat 
Wap De kercke / om al te ſeer clepne ooztake Doa? 
tweedzachtichept onbedachtfaem in roeren gez 
ſtelt hebben. Want (oa Wanneer fp foo veel ban 
onfe Neligie hielden / alt de oude Afgoden · die⸗ 
naers van hare ghehouden bebben / roo ſouden 
fp bie neerftichevt/om de felve te bewarẽ / welc⸗ 
ke fp achteden / datſe voor alle andere forgen eñ 
affairen behoorde aenghenomen te werden/ faa 
met Berachten. Want alg fp ſegghen / datfe voor 
kercke ende keucken berBren / ſoo laten fp haer 
duncken / dat fp De befte cũ aengenaemſte reden 
van al bp brengen / ende achten ſchler die ſtrijt / Die tot befcherminghe van Gode ecrejende ver 
menſchen falichept/ aen genomẽ wort / te weſen 
onnoodich. Wart Wp en kyvẽ Bier niet van det ezels ſchaduwe / gelyck alft gerept ig: maer biet 

lichte ende geringe faken handelende, ang exe 
de gantíche werelt te Vergeefs maepelic valle ftebt te rug 64 „Soch/ dele ete Bingen overloopenst (Ghenven. 
wife) niet en connen aengheroert Wogden: ſao meerden — verepſcht de plaetfe/dat ich u. IL, at neerftiger ende Payt- 

lighe faken met herckrooberien befinet zijn / @nderfae 
kinghe der 
fakte/ daer⸗ 
om dat der 

ften, 
die dingen / daer ban dat den ſtryt 18:op dat DEE « 

Wort van den gantfchen inhout der Cheiſteüe⸗ 
ker religie ghebifputeers: ſchoon genamen/ dat 
os ander niet boo, en bicle. Fe vâ bp ons in 
ſulcke clepnachtichept die eeuwige ende onver⸗ 
beehelicke waerbepdt Gods / die-Bp verfckers 
beeft door foo Heel Beerlithe ghet gheniſſe aar … 
welche te beveſtigen / fo Geel heblige Prapheten. 
ende Wartelaren den doot zyn gheftopben:daec 
van de Sone Gods ſeſbe een Dreviker ende ges 
tupghe is gheweeſt / welck Gp epndelick met 
fnen blacde berfegelt Heeft : dat ap niet fienz 
den ooghen ende ſwygenden monde bie fauden 
laten Germeden 8-5 —— 
Waer ick come Yan ſtuck tot fuck. Wy 
weten/\uat voor ef Herblnoechte fake. de Afgo⸗ 
derie ig boorDor:efl de hiſtorien verhaſen over 
al/ met wat ſchricke nche ſtraffen Bad de ſelbe 
eeft gewzohei:/ (0 acn Den Pfracliten/als oock 
aen andere volckẽ Wo Hoope dat De felve mate |E 
met fijnen mondt bercandicht wodt ende ge: 
dreycht ban tjde tat tHde Tant bp fpzeecht tat 
ons / alg bp bp ſhnen heplighen name ſweer 
bat ip wiet en Wil luden / dat (Hu ere venAfgoz 
ven ghegGeben mopde: Ende als hp geenpehit/ 
dat hp zy jalaerg / eff tat in Bet derde eñ bierde 
gheflachte wil weken / niet alleen alle andere 
zartben/maer oock infanberhept deſe Wit ig de 
zonde / om melcher ille Woſes / weſende ans 
derſins een man natuere/ 
don? Dat gendryven des Geeſtes bevolen Geeft/ 
de Teviten gints ende meer doo sbetlegher tc 
loopett {ende cen peghelich ſjnen broeder, 
vrient ede macfte, berflaen « Om Welcker 
Cot Wod foo inèniciymael ſhu bolck ber: 
volcht heeft / eñ met peſt Hongher/fwcet/ ende 
allerlep ettenbichent cfivaft:wacram dat oock 
met namen /eerftelich Dat rijche Iſraels ver⸗ 

Afgoderie 
en machmë 
nim mers 
meer onge 
ſtraft laten 
Obermits 
fr altijt 
ſchricke lick 
ban res 
geftraft is, 
fas ad 

Eſa 45. 23. 
Erod,zo, Se 

ERO zr.rn, 

ballen is / daer nae het röche Zuda : Dar Je⸗ 
ruſalem / de heplighe Stadt ig berdefteueert z 

Ba | 



Verbeteringhe van de voorgaende ghebreken. \ Eolr3, 
@at ben Tempel Gods/ die niet meer Dan een | ſtem / Daer mede Bp ghetuprht / Boe hooghe de 
op Ber aerden Doen ter tijt en Was / is omghe- | mentchenbupten de palê [Has woerts in haer 
Woozpen ; vat dat volck / d'welck upt alle natien f epgen gebichefelen geen mate en houden. Get 
ſouderlinghe uytvercoren Was, daer mede Gem drengt bp smece oorſauẽ / waerom Gp dar Afrar 
Got adve verbonden / d welck alleen de edele | itijche volck Dwselc de Bodfalige ende heplige 
mercheeechenen Gods droech / ende onder fine } regeeringe der kercke ontnome is /met Lerblint 
beſ hernunge eñ heer fchanpie leefde / daer upt f hept ſtraft te meré /Bupchelre erde ecn Lerfierde 
eprdelie Chriſtus oude gebogen wordẽ / uptter / maniere van hem te dienen, Omdat dit volck &fa,zo.r 3, 
maten ſeer 18 beangſticht / van alle weerdichept } met Gare lippen tat mp nadert / ſpreect de Heere 14» 
oncbloot / in Ballmgychap verdreven / ende bps f boch haer herre verre van mp ig : ende om bat 
tang tot den onderganck ghebzocht gheweeſt. Get mp dient met geboden ber menſchen Siet / 
Het foude te lanck Vallen / alle dinghen hier te Ì foa Wil ick oock met defen volck monderlick 
verhalen. Daer cn ig in den Prophetẽ geen blat j omgaë/op het alderwonderlicxſte / dat de wijf: 
Dar met ent getuycht / datter geen ſake God meer | heyt fijner wijfen ondergae / ende het verftant 
tat gramſchap verweckt en Heeft, Wat wil mé f (fuer cloecken verblinder worde. Even van gez 
dan feggen 2 Poen Wp ſagen / dat over al de oz f liycke / ofte aach eer meerder verkeertheyt / heer⸗ 
pencliche afgoderie in Der werelt foo geweldich f fchede openbaerhck in de kerchen/doê God ond 
boorgmch/ was het tijt langer door de vinae- f heeft verweckt. Doen God nu alſo uptden he⸗ 
ren te ſien? Dooziaer / dit hadde even ſoo bele | mel donderde / ſtont het ons dan toe ff te fittẽ? 
geweeft/ als Datmen de Werelt in haer berderfj 68 Bat oock De mamtere was in onbekende In onbekë 
flapende/factelich (oude aentoeren/ten eynde fp { fprakie/tegen dat heldere gebot Gods gewoone ve tate ge 
niet en (oude opghewecht werden. licke ghebeden te Doen in ben herchen/ ſullen fp Woonelicke 

Waerinde 66 Haer in uwe gedachten camê/ Onoverw. moghelick achten een ichde faute gheweeſt te Beven te 
PE lada Kepyſer / ende Bool. Vorſten / alle de befmetter | zijn. FRaer/vemdle Get openbaer is dat Bod in Gon mat: 
wait. lickheden / Daer mede ick te Dozen gengeweſen | dier voegen beſpot was/ (oo en mogen fn voor pre de 

hebbe / dat den Dienft Gods ontrepnicht was: | ang niet ontkennen, dat wp meer dar genoech datde ade 
ghp fult ghewiffelick Binden / datter alg een ; rechtveerdige oorfake aehadt hebben / am tuier. haer hentse 
Sintbloet der goddeloalhepdt doorghebroken | tegen te fpzeken, Watt loegé ſy niet upt in Hare 2E vervult 
is / daer mede be gantfche Belgie berfmoort } openbare gefange grouwelicheBodg-lafterme LNE, 
foude worden:Waer upt dat het quam / datmen | ghen/die geen Bodvzuchtige fonder ſeer groot d 
DÉ black Goddelicke eere bewees /Dat alamme verſchricken / en conde aenbhaorent me nam ẽ Die 
Be lieden Daer boog hare gebeden Deden / atmen Parte gegeven zyyn / zyn besent Daer fp werde 
haer toeſchreve Boddeliche Weerdichept ende : genoemt de paarte ves Hemels / de Gone dat lez 
maehe, Alhſer werde ven berſtorven Heplighen ven / ende de falichept, Sp zón tar fuicke vaferie 
gere Aengijedaen niet anders / Dan eertjtg zp . ende Dullichepr gecamen / datfe Marie toeghe- 
Den Iſraeliten Baal gheeert werde / ende meer | fchreven hebben het vecht/om over Chriftam te 
andere mameren waren daer verſiert Doop des | gebiedt, Want noch wogdter in Dele kerckẽ gez 
Sathans fchalickhept / daer Dao? Gods eere | haast dien vervloeckten eñ ſchandelicken fanc z 
verſcheurt ſoude werden. Be Heere roept / dat Bidt den Dader / gebiedt den Sone. Met gheen 
p in jaloerſheyt ontvoncken is / alſſer eenigen; beleef ber Wiaorden vereerẽ ſy ſommige verſtor⸗ 

Aeto,17,16 fgodr opgericht wort: ende Paulus wijft met | ben Gepligen/ende bat de gene /Die epgentlick de 
fhnerempelaen / dat de Dienaers Gode niet | hare zju dat is dat fp na haer gaetdumcken int 
minder behooren jaloers te wefen/ om deBod- | regifter der heplighen ghebrocht hebben. Want 

Pfal.6o „10 Delicke cere Hoop te flaen, Endeten is gheenen f onder feer bele danchfeggingen/Die fp Claudia 
Foan. 217. flechten pver tat het hups Gods / die de herten f ter ceren finghen/ naemen fp hem: Het licht der 

alter gheloavighen moet Verflinden. Boen dan f blinden / den wech derdwalendẽ / het leven ende 
Gods eere op foa Veel manieren Berontrep: f opſtandinghe der dooden. Met alfulcke Gods- 
nicht / ofte veel eer ghetarret merde/fouden op laſteringe zón hare gebeden; die fp dagelicx int 
uiet doo? ooghlupckinghe ef fil-{wijgen trou- , gebrupe hebben / vervult · Seheere Bercondicht 
loog gheweeft hebben 4 Sal niet den hont/ alg f tegens de ghene feer ſtrenge ſtraffen / die fijnen 
hp fguendpeere fiet aendoen eenich gewelt/ter- | naem bermengben met ben name Baals / t° zp 
(font baffen 4 fauden wp dan al ftil/ (wgende f dat ſulex gedaen werde int ſweerẽ ofte int bid- 
ften / dat bien 3. Name Gods gheſchent foude | den. Wat voor een wzake Dan hanght aber onfe 
werden door fo deel kerchrtooverient Eñ waer | beofden/Die Wp niet alleen de heplige/ als clep- 
foude dit dan fijn plaetfe hebben: De berfmaets | ne Boden met Gem Bermengen/ maer oock tat 
bept Hier/Die u ſchẽdẽ / valt op mp? Pfal,6g, ro. | fijner grooter berfmaethepdt/ Chriſtum ont⸗ 

Walfcheer- 67 Maer met War recht ſouden wp connen f plaaten ban fn epgene ende bpfondere beree 
Gearmede voorby gaen de befjparcingen/Dat God anders ringẽ / daer mede hem ſyn Bad er verciert heeft / 
fen heeft niet gedient ern werde / dan met untwendigen | dat wp de ſelve ben creatuprẽ bp leggẽ? Puam 
Gad attún gebaer / ende dwaſe gebichtfelen ban menſchen? | ong dan toe / hier oock {tom te zijn / ten epnde 
eer — Wp weten hoe groo elicx Bod de gevepnfthept f dat wp met troulooſen ſtil·¶ wygen ſcodanich 
futen topte is Batende.Ende defe regneerde in dien vaiſrhe | (waer aczdeel Bode op ons ouden laden! @ntronwe 
oock bef: gedichten Bodfdienft / Bie overal ghemepnf6g Tek ſwige / datter miet eenc met vaſt ghe⸗ rickeren- 
tied haten: ¶ as. Wy hoorẽ met mat bitterhept van woor⸗ | loose/bat is met ernſte God aengebeden Geeft / ninghe deg 

den alle be Propheten beftraffen de Godſdien⸗ | ende ſulcx oat niet en cande Dae, Want na dren ib 
ſten /Die Dag, de menfchen vermetenthept ghe⸗Cheriſtus in ſulcker boegen/geltjek alfment Be- 11 noor de 
fimedet zijn. De goede intentie / dat is / de dulle | vont / ”egraven was:foe Was het ban nooden / bereeringe 
begeerte om alle dint te doen werde Bien beften | dat de ieden alte in twijfel ſtonde pan deida- Per bevliaë 
regel geacht / om God te dient, Doozwaer/upt | derlicke gaetwillichept Gods tegen haer / of Gp 
ger gantſchen Godſdienſt / ſo hp ingeftelt 18 /en | haer wilde helpen / erde vaas hare falieftent foz- 
was bpcâs nier /Dat cenich getupgerffe hadde | ge dragen. Wat! Is dat ef lichte ende lijdelicke 
ban Bots woort. Ten is geenen noot /dat Wp | faute gheweeſt / dat dat eeuwich Priefcerdam 
bier op ons cpgé/ofte op anderer menſchẽ oor- | Chꝛiſti als mefende ten buete avergegeven/cen 
Beel ſtaen: Maer men fal fupfteren nae Godts | veder heplige — —— Laet — if 

/ in dencken 



Verbeteringhe van de voorgaende ghebreken, 

dencken / dat de Heere cChriſtus door (nen doot 
hem deſe eere vercregẽ heeft/dat hp eẽ eeuwige 

Loor prake / ende vrede⸗· maker ſoude zijn / De 

welcke ong ende onſe gebeden ſynẽ Dader ſou⸗ 
De opofferen / die ons bp fijnen Pader ghenade 
fauve doen hebben / die ons ſoude gheven hope 

pm te genieten tghene dat wp begheren. Ghe⸗ 

lick Gp alleen voor ong is geſtorven / ende door 

ſynẽ doot ong heeft verrantynêt/alfo en lact hp 
niemanden fot be — chap van deſe ſyne 

eere comen, Wat iſſer dan boog een verſoepelit⸗ 

ker kerckroof / dan dit / dan alfnu eñ alfdan onſe 

vpanden in den mont dragen / dat Chriſtus wel 
ig ve eenighe Middelaer onfer verloſſinge:maer 

dat alle de Weplighen ARiddelaers jn gufer 
voorbiddinghe? Wort met Chziftug alfo ander 
eere gelaten? Als of hp eenmael ſyn Prieſterlie⸗ 

Re ampt in ſynen doot volbracht hebbende / dat 

ſelve den Heplighen nu hadde overghegheven. 

Salmen alſdan oock ben mont toe houden / 
manneer be voornemſte weerdichepdt Chrifki/ 

pie hem foo dier ftaet / welcke hem door haech⸗ 
ſter verſmaethept ig benomen / onder den hepli⸗ 

ghen als een vpandelick rooſ· goet uptghedeelt 

opt Waer alfa ſprekende / en loochenen fp 
niet / dat Chriſtus oock alſnu Boor ous bidt / als 

wp ſiechts verſtaen / dat hp ſulcx doet met denn 
Hepligen/ alg een/ namelick / upr den Boop. 
Hooywaer een uptnemêde eere heeft hẽ Chri⸗ 
ſtus verworvẽ door fijn bloet / iſt Dat Gp alleen: 
lick Dit vercreghen heeft / dat hy ſoude weſen 
een metgheſel Hugonisofte Lubini, oſte eens 

_ anderen / upt den onderften droeſſem deg hepe 
lichfkens / die denſioomſchẽ Paus na fijn goet: 
Duncker opgheſet Geeft. Aant hier en Wot 
niet ghevraecht / of de ghene oock bidden : van 
Welche fake beter is niet met allen te wetẽ / na⸗ 
demael de Schziftuere daer Gan geen ghewach 
en doct: Maer dat ig het / daer ban dẽ ſtryt is / 
pf Wp mogben cheiſtum voorbp gaende / ofte 
niet veel mercy Ban hem makende /ofte gheheel 
verwerpende / nae De befcherminghe der hepliz 

ghen omften: ofte/ loo pemant dupdelicker bes 
richt begheert / ofChriſtus zy de cerughe hooge: 
Priefter /. die niet alleen voor ons Dar Helich⸗ 
dom Bode deg Daders en opent / ende alleen 
ons daer Genen ghelepdet ende Ben Bader dao, 
fu voorbiddinghe beweecht / om onfe gebeden 
te verhangen : onder wiens befcherminghe Wp 
ong begheven / ende wiens name Wp in on fe 
ghebeden gebruycken moeten: ofte/ dat hp dat 
pronk vet den anderen Geplighen in't ghemepn 
edient. 

Dat Ebi zo Hoewel ick hebbe boven beweſen / dat 
—— Ehziftus ontbloot is gheweeſt niet alleen ban 
Ke welda⸗ DE cere fijns Priſterdonis / maer oock ten mee⸗ 
ben wordt ſten Deele ban de ghenade aller fijner weldaden 
beeooft! „Mant hp wozt wel eé Berloffer geheeten: doch 
bele bewos alſo / Hat de liedẽ haer ſelven oock upt De Dienft- 
serene bes baerhept der zonde ende deg Doots/ doo haren 
NDE gppen Wille verloffen. Bp wort wel goenaemt 

gherechtichept ende falichept; doch alfoo Hat de 
menfehen Booz de berdienften haerder werckẽ / 
vooꝛ haer ſelven De falichept "verdienen. Want 
be School-leeraerg en gheven daer niet om / 
datfe de onſommeerlicke weldaet der verloſſin⸗ 
he om welche te berclaren/geen welſprekent⸗ 
ept noch Ban menſchen / noch van Engelen en 

foude moghen Loldoen) hier tae bꝛenghen / dat 
fp feggen/ dat hp ans ghegheven heeft d'eerfte 
verdienſt / dwelck fp uptleggen alg een oorſake 
om te verdienen: Macr dat wy gheholpen zijn: ! 
Be Haar ſulcken middel / dat eeuwige leven met 
onſe wercken verdienen. Pp bekennen wel / dat 

ende onheplighe 
Bat hp meer gelijck ſcheeñ een pdel gheſpoock 

Wp dooz het blaet Chzifti aan zonden zyn ghe⸗ 
waſſchen:doch alſos / dat een peghelick hem ſel⸗ 
ven moet ſunberen dooz hier ende daer genge⸗ 
nomene repniginghen. We doot Chrifi Heeft 
Wel de naem Van offerhande:docj alſod / dat de 
zonden verſoent moeten worden Daar de dage⸗ 
licxſche offerhanden der menfchen. Waer wort 
wel gefept/Bat Chriſtus ong met (ren Bader 
verſoent heeft : maer baer Wagt befgoken/ dat 
be menfchen doo, haer voldoeningten de ft raf: 
fen moeten afcaopen/ die fp Doop Gods gerichte 
te fchuldich zjn, Alg daer ghefocht Wot vere 
vullinghe upe ben dienst der (leutelen / gheen 
meerder eere en wort Chriſto aenghedaeñ / dan 
Cppꝛiano ofte Cpꝛicio· Want fp vermengen in 
een / de verdienften der idartelaré ende des Hee⸗ 
ren Cheiſti / op datſe daer upt ſoauden maken 
eenen ſchat der herchen. Hoe menigerley woor⸗ 
den Wphier hooren / zynſe niet ſoo veelderlen 
vervloechte Gods· laſteringẽ daer mede Chri⸗ 
ſti heerlickheyt ghelaſtert ende geſchent worzt? 
Dat hp bprans tot nieie gheraaecht zinde / ale 
Teen maer den name en behoudt / ende Lan de 
cracht verſteken is. Dier behoorden mp quan» 
ſups ſtil toe gheſweghen te hebben / als wp den 
Zone Gods / dien de Dader alle gewelt / cracht 
ende heerlichhept ghegeven heeft / ende in wien 
alleen hp ons bebeelt onfen roem te draghen / 
albus in de reke gheſtelt ſagẽ / dat hp een wey⸗ 
nich boven andere verheven ware? Als ws 
merckten dat Chriſti weldaden vergheten Waz 
ren / fijne cracht door dec menſchen ondanck⸗ 
baerhept begraven / Ben dierbaren prijg ſynes 
blaetg m clepnachtichept gecomen / be vrucht 
(neg doots bycans te niete gedacn/ ende eyn⸗ 
delick / dat oa ontrepuicht was door valſche 

ghe mepninghen Lan menſchen / 

dan hem ſelven te weſen / fauden Wp dat al ſtil 
ende vrendelick geleden Gebben? O berfmachte 
ljt ſaemhept / als wy fo wepnich ontroert wor⸗ 
den / ſiende dat Gods eere dus vermindert / op 

Ick come wederom tot het tweede deel Beele 

Wanneer fp voor weerdich gehouden worden / 
foo ig het openbaer / bat haer betrouwen ende 
beraeminghe in de wercken gheleghen is, Deſe 
leere is vaft ghemepn / ende meeft in allen 
fcholen aengenomen: ende Dit ghevoelen ig bps 
cans in alle herten Diep ghewostelt £ bat elck $ 
Ban Bod alfea bemint woꝛt / na bat hp’'t Weers 
dich is Wanneer dit alſoo aenghenomen Woet / 
oden dan niet De zicien door cen dupvelſche 
floutmoedichept om hooghe gheheven /op dat 
fp daor eenen fwaerderen val daer na fouden 
Ban boben gheftazt werden in den af gront Ber 
bertwffelinghet Hoe / is het niet ſoo / datſe acu 
God niet met Mare gedienſticheden / maer mek 
anweerdighe futfelinghen Willen verdienen? 
Maedemael in de Berdienfteliche wercken defe 
dinghen voor de voornaemſte ghehouden —*— 



Verbeteringheteghens de voorgaende ghebreken. 
denrals / vele ghebedekens uytmompelen / auz 
raven oprechten/ daer op Beelden ende taſereelẽ 
ſtellen / de kercke gaen/ban Dd’ eẽ kercke in d an: 
Der loopen / vele Miſſen hooren / ſommighe coo⸗ 
pen / © lichaem caſthen ic en Weet niet met Wat 
afbzeck van (pie /D' Welch Lan een Chaiftelick 
vaſten geheel iet verſcheyden / ende hem bevl⸗ 
tighen om De inſtellinghen der menſchen te on: 
derhouden. Iſſer nier im de Baldoeningen noch 
meerder uptſmnuchept? ULg fp/te weten/na der 
Wepdenen ghewoonte / ſoecken verſoeninghen / 
am daer mede haer met God te bevredighen. 
Maer nu / als ſp alle ding gepzoeft hebbende / 
Baer langhe ende veel vermoepet hadden / wat 
prof ijt beden (pt Want als fp alle dingen deden 
mer een tmffeiachtige ende bebende conſcien⸗ 
tie / ſa bevinck haer alt de verſchrickelicke bez 
nauthept / ofte veel meer / de vervaerlicke pyni⸗ 
ginghe / daer van ich te Lozen ſende / dooz Dien 
datmen de menſchẽ beval re twyjffelen / ofte bp 
God met haren wercken hatelick waren. Als 
nu dit vertrouwen op fulcken boet omgheſtoo⸗ 
ten was / foo maefte met eenen gefthieden tgez 

Fom.4.16, ne dat Paulus fchzift:dat de belofte ban d’ eeu- 
wige erffeniffe te niete gemaecht wozde, Waer 
ig alfdan der menfchen falichept? Ende mghez 
valle dat Wp m ſoobanighen noot ban fpzeken 
gheſweghen hadden / ſoo en fouden wy met al 
leen gheweeſt zebben teghens Bad ondanck⸗ 
baer ende ontrou / maer oock teghen den men⸗ 
ſchen fleur ende weeet / over De welche ap ſagẽ 
dat eeuwighe verderf comen / ten ware datſe 
op den rechten wech ſouden weder ghebracht 
Werden. 
72 Zoo Wanneer den hont faghe / dat (nen 

oe Heere even ſoo grooten ongheljek aenghedaen 
added worde / ghelyck alffer wel groote berfimaethept 
Gods en Bode m ſhne Sacramenten beweſen wort / jp 
ej Eene, foude terftant baſſen / ende fijn leben eer in pe: 
fcaft big, tjchel ſtellẽ / dan Dat hp flor zijnde/foude toe: 
ben, laten / dat met ſynen Heere ſoo qualic ſoude gez 

handelt worden, Behoorde wp dan Bode min: 
der ghehoorſaemyept te be wijfen /alg een beeft 
den mensche plecht te toonen 4 Ick verſwijghe 
datſe de ceremanien / alleen Doo, ben wille Der 
menfchen ghefticht zjnde/hebben in ghelĳcken 
graet gheſtelt met Die van Chriſto mgheftelde 
berbozghentheden/ ende welche Daer zijn daay 
een hemelfche authozitept bevalen : d welche 
nochtans berdiende wel fcherpelick gheftraft 
te worden. Ende dat de verborgentheden ſelve 
door (oo Veel fuperftitien verddrven / dao? foo 
Beel verkeeerde mepnighen / Daer Lan Wp ber: 
Gael gedaen hebben; ontrepnicht / ende tat lee: 
lich ende (chandelick ghewin / fander eenige 
ſchaemte / voortgheſteit hebben / behoorden op 
fulcx al voorby gaende berdzaghen te Hebben! 
Chꝛiſtus Geeft de Wiſſelaer s upt den Cempel 
met den geeſſel berdzchen/hare tafelen met der 
hant omghekicert/ende hare cramericn uptghe: 
worpen. Ick bekenne mel / Dat het niet allen 
menfchen en is gheoorloft eenen gheefjel in de 
bant te nemen: nochtans betamet dat met dien 
prer / daer mede dat Chriſtus was gedzebẽ om 
fijne Baders eere te befchermen/ooc alle de ge- 
ne ontfteken worden / die Daer bekennen / date 
den Deere Jeſu Chriſto toebehoort, Over fuier 

„Alle be befinettingen des tempels / die Chriſtus 
metter daet betoont heeft hẽ grootelicx te muf: 
haghen / behodren Wp ten minften met vrper 
ende beſtandigher flemme mannelick te verz 
facpen. Die en weet niet / dat nu over langhen 
tt im den kercken de heplighedienften te coope 
zyyn / met wepnigher / dan de coop-Waren int 

Zoan.2,14. 

| 

Fol,14, 
midden Ban De marckt Lo ortghebracht Waz: 
ben + Sommighe worden mer beftelden prys 
vercocht / van ettelicke worden (p’t/na vele bres 
dens / eens. 
73 Maer overmits datter in den B. Avont⸗ 
male een merckelick erempelig / meer Dan in dat Beplis 
d andere / ende Daer in dar meer leelichepts bez ghebonts 
drevẽ wort:Lieve / met wat conſcientie gebBen mael onts 
wp connen {oa vele ende heylooſe onthepugin — 
gen deſſelven / door de vingheren (ren? Za dien 
mp alg nu woorden ontbzeken om Die uyt te 
dzucken: met Wat recht wort ons dat qualick 
afgenomẽ / dat wp in de ſelve te beſtraffen / al te 
feer heftich ſoudẽ geweert zijn tD daonoverw. 
Kerſer / ende Baogl, Dozen bidoe ich alhier 
am Dat 1 lichaem Cyzifti/ dat Gp tot een offer= 
bande boo, ong Heeft doerghegheven / ende om 
dat eerweerdighe blact/ D' welck hp tat onſer 
repnigingbe ggeftozt Geeft / dat gijp willet in 
uwe hersen overleggen/ in Wat hoogher weer⸗ 
den Dat fulche Verborgjenehept begaat gehou⸗ 
Den te weſen / waer 1u dat ang her lichaem tot 
e€ ſphſe / eñ Dat bloet cot eenen dzanc geprefen= 
teert wort: mer wat aendachtichept ende ſorch⸗ 
buldichepi tfelve onbevlecht behoort bewaert 
te worden. Wat een ondanckbaerhept Waer Het 
Dan fo pemant deſe hemelſche verborgenthept / 
De welcke ong Chriſtus ala een ſeer cofteliche 
peerle foo dier betrout heeft / ſaghe van de verc⸗ 
keng vertreden / ende vaer op ſtii ſweghe? U’ is 
nu ſoo / Dat wp ſien dat de ſelve niet alleen en 
wort vertredẽ / maer oock met alderhande vup⸗ 
lichept beſmet. Wat cen beſpottinghe was het / 
dar de cracht teg doots Cheiſti werde gebzacht 
tot een menſchelick gupcheiſpel? Wat de Mis⸗ 

ae dat de 
omaniſtẽ 

Priefter / als Thꝛiſti naebolgher / hem ſtelde as 
eenen Middelaer tuſſchen Bad ende De men⸗ 
fchent Bat/zijnde de cracht va de eenige offer⸗ 
ande Chriſti verdanckert/Dupjent offerganden 

ghedaen werden ineen ſtadt tot verfoerninghe 
DET zanden t Bat Chriftug dupientmael daghe⸗ 
licx opgheoffert werde/ als of ger niet gendech 
en ag/bac hp eenmael voor ons is geſtorvenẽ 
Om alle defe verſmaetheden de eere Chita 
aen te doen / hebben fp den titel des B. Abont⸗ 
maelg mifbzupct, Want alleen onder den naem 
van de offerande ig den gepeelen hoop der ſel⸗ 
ber begrepen, Bet en ie nip niet onbenent / wat 
boo? uptleggingë dat onfe wederpartien voor⸗ 

enden / om faodanige ongerpmde dingen 
upt te waſſchen. Maer mitfdien datfe alle 
deſe grouwelen / die ich verhaelt hebbe / onbez 
ſchamdelick bedreven hebben / foa foechen fp/ 
daer inachterhaelt zijnde nieuwe vonden / daer 
mede fp Gare (cháde geëfing bedeckẽ en mogẽ 
Ap hebbẽ geleert dat de Miſſe eẽ offerhade 18/ 
am Daer mede De zonde niet alle der levẽdigẽ / 
maer agc Der Doodé te verſoenẽ. Wat voortgãc 
doen fp nu met aldus haer te vugge te houden/ 
dan datſe hare onbefchaemthept int licht bren: 
gen? Doe graot is oock de berontrepniginge 
des Sacraments / Deijle de opzechte heplíz 
ginge deffelben beſtaet in de openbare prediz 
catie bes Goddelichen woorts / dat het broot 
betoovert wordt / alleenlic met het geblas ende 
ghemurmel 4 Dat het niet ín de vergaderinge 
der geloovigen uptgedeelt en wort / maer bj 
30de Ban eenen alleenopgegeten/ ofte t° wort 
tot cen ander gebzupeh ghefpaertt Ende alfTer. 
eenige Uptdeelinge gefchiet / dat alfdan Het 
bolck berooft tort van het halve deel/ Dat ig) 
banden Deinckbeker / tegen Dat clare verbot 
des Hreren? Wat voor een uptfinnichept is het 
datſe berfieren/ dat Daoy Gare beſweeringẽ dat 

€ it ween 



De verdorventheyt inde kerckelicke regeeringhe, 
weſẽ des bzoots vergact/ op Dat het ber andert 
mochte werden in her lichaem Chriſti? Wat 
een verſmaerhept is Ger doch / dat den coophan⸗ 
del der Mifſen mer geen meerder eerbaerhept 
gedaen en wort Dau de vercoopinge Van ſchoe⸗ 
Ken 4 Mantis datmen aenneemt tghene datfe 
feggher:bat felue cn ig niet anders ban be Verz 
die ſte des Doors Chriſti vercoopen. Dooꝛwaer 
ſpen doen Cheiſta geen mindere verſmaethept 
aen / dan af ſp hem mt genſicht ſpoghen. 

Bewtgsre⸗ 74 Wilt boch bedencken Gnoberw. Kepſer / 
Dee) ENOS enbe®oozluchtichfte Borſten wat eerthts den 
bet minfte Cozintheren wedervaren ig /om een ecnich miſ⸗ 
—— brupck deſes Sacraments / ende dwelck ten 
Sin neen, eerſten aenſſene niet (aa (waer en was, Een 
voubers om Peder brocht fijn epgen Avontmael ban hupa/ 
eë nufbrupe pier datde rijche tſelve fouden int gemepn tſa⸗ 
Geeft Berre men beengben / maer datfe leckerlich fauden 
heel te min Qafterie Houden / ende De armen hongher laten 
cau op ode Vdẽ.* Om die oorſake / ſext Paulus / zhuſe met 
Drake ongr cen heftige ende bittere peſtileutie van DE Weere 
bepliginge Becaftijs geweeſtide welche Apoftel nochtans 
des about te Derftaen gheeft / bat Her Was een baderliche 
Seg 1, roede / om datſe De Heere tat bekeeringhe foude 
ii, * roepen, Maeckt daer upt rekerunghe / was ons 

ftaet hedẽ ſdaechs te verwachte, Die niet (lech 
eẽ wepuich van De rechte inftellinge Cheriſti afz 
gewest zijn /maer daer Ban een ſeer graat ſtuc 
Weeg afghetreden / die Wp niet in een fake al⸗ 
leen de upberhz.daer van gefchent / maer be fel 
ve op veeberlep jac afgryſelicke wjſe bevuplt 
hebben / bie mp oock niet ſtechs door een eenich 
miſbrupck / dat rechtmatich ghebzupek deſſel⸗ 
ven Satraments hebbben verdorven / maer de 
gantſche bedieninge omgbeworpen. Ende daer 
aen en 18 gheen twyffel / of Bod Heeft cen wep= 
nich tits te voren deſe godloafichept begonnen 
te weken. Alſnu wort be werelt heel jaren nae 
een met ele ende berfchepde ellendẽ ende jam: 
mers gegerft: ende t'ig bpcang opt upterfte gez 
comen. Wy verwonderen ons Wel over onfe 
plaggen : ofte beelden ons andere oorſaken in / 
waerom bat God ons alſoo (laet /maer iſt dat 
Wp bemercken hoe geringd dat ſelve fepl was / 
daer mede de Cozintheren dat B. Avontmael 
gheſchent hadden / bp dat daer de befmettingen 
zyn / daer mede hedẽſdaechs onder ons dat fel- 
ve ig ontrepnicht ende bevlecht, Cis Wonder, 
dat Vp uiet en bekennen/dat God / die fo ſtren⸗ 
helick over de Cozintheren Wake ghedaen 

Woe veer Beert J met rechten over ons meer bergramt is. 
Noekercs 75 Woe fchandelick de verdorbentheyt ban de bat be k 6 R boer — 

licke regee⸗ kerckelicke regeringhe gheweeſt ig / iſt dat ickt 
eve begheerde te vervolghen / mochte ick Wel in ten 
onser ven Onepudelick wout treden, Van het leben der 
Womauij- Dieſteren alhier te ſpreken / laet ick ont Beel rec 
bne denen beruſten / Hoe bat gheenſins deſe dzie ghe⸗ 
besoont > Baeken te Iden zijn / mach elck be hem ſelven 
nit bebencken nemen: DAE namelic de opdze Han 

Bezie geve ve rechte beroepinghe wech genomen zijnde, 
Berbentnict over al De Prieſterdommen mahenomen moy- 
telden, den / ofte doop ghewelt / ofte doo? gierighe aen- 

roopinge/ ofte Dao? andere onbzome ent ſchelm⸗ 
*achtighe pracht ijchen:dat de voorſtanders beel 

een edele ſchaduwe zĳn/ foo Veel de bedmmghe 
haer ampt belangt / ofte doode beelden / dan 
ware Wicnaeren:epnbelick/daer fp be conſcien 
tien met Gods woort behoozen te regeeren / dat 
fp die liever verdrucken met onvechtelicke tp- 
ramie / eñ met bele banden Lan godlooſe mett 
ghevanghen houden. Bae (oude alſoo Get belie⸗ 
Ben Ban menfchen Loop Get vecht gaen / dat de 
berfoepeliche confufieende diſordee int aenftel- 
len der Biſſchoppen eñ Priefteren d' overhant 

* 

nemen foude / niet alleen met te verachtẽ Goad⸗ 
delicke eñ menſchelicke merten / waer ooc met 
wech te worpẽ alle eerbaerheyt: dat Dien coop⸗ 
handel felden ſaude wech zynende / alg of dere 
ghebzeken niet faa fecr en waren te achten / bie 
berbeteringhe tot in de toecomende Werelt upt⸗ 
gheſtelt (oude Worden 4 Als nu op de ſorchvul⸗ 
dichept van t leeren niet ghepaſt en wort / wat 
voor een geſtalte Des kerchen-bienfted reſteert 
Daer meer 4 Boozder ſien Wap hoe veel ſtrydts 
Paulus aenghenomen Geeft omde gheeſtelicke 
B;phept der canfciensie / eñ Goe beftieh bp hem 
daer ín ſtelt. Maer die onparrijdich wil dorbee⸗ 
len / ſal ghewiſſelick verftaen / Dac We nu veel 
meer biilicke oorſake hebben / om heſtige woor⸗ 
den te ghebruycken. Derhalven bie daer niet en 
willen bekennen/ dat Wp ín foo groote verval⸗ 
fchinge ban de ganfche leere der Bodfalicgept/ 
ende in faa ſchandelicke berontrepniginghe ver 
Sacramentê/ mitfgaders in alſulcke befchzepez 
licke ellendichept der herche niet en behoorden 
dapper onftelt te worden:de felbe en hebbẽ wa 
niet anders connen paepen / Dan Dat wy den 
dienft Gods / de eere Chriſti / De falichept der 
menſchen / eyndelick de ganttche heoteninge der 
herche / Doo) troulgoſe ghevulouchept ſcuden 
verraden, De name van Berfachtinge heeft wel 
eenen ſchoonen fchijn / ende de deucht van ver⸗ 
draechſaemhepyt is wel geerlich ende prijfelicht 
maer vaſt ende tot ben epade toe ſullẽ Wp deſen 
veghel ſien te houdenste wetẽ / dat wy geenfing 
en fullen lijden / dat dien B. Pame Gods met 
gobloofe lafter-rebern gheſchendet made / fijne 
ee uwige waerhept Doxy de leughenen des Dupe 
velg on Sn be ſpogben / fue ver⸗ 
————— ontſupvert / de arme ziele wree⸗ 
delick ghe doot / epudelick / dat De kercke dootlick 
gewoont zhude / tegẽ haer laerfte verderf wor⸗ 
ſtele. Want daten Ware gheen ſachtmoedic⸗ 
hept / maer cen naelatenthept Gan Die dinghen / 
en Wp Lao? alle faken ghehouden zijn te Looze 
eren. 

26 @Eghene ick tot nach tae voor hadde / hope é 
ick glgenoechfaem betmefen te Bebben/ namelick veer aide 
Dat wp bb in de verbeteringe bande ge⸗ ghe dat de 
breken fvaffer sijn gheweeſt / dan de fake eifs Sberefoer 
verepfchte, Ende onfen beſchuldighers is ſulcx frcafsön ae 
ooch wel bekent / daerom nemen fp haren toe: tweeff in DE 
bluche tot De andere laftermghen. Wat wp /te Weenen 
weten met ong bolderé niet anders uptgericht + ie/worden 
en hebben / dan Dat de Chziftenhept/die ander: noch andez 
fin te bozë in flilte mas, met inwendige twee- 12 ANT 
drachten ontfteken foude zjn. Aant die berber jept. 
teringhe en ig gantfch niet gebleken / jacalle zn 
faken zijn tot meerder Verergheringhe gheco⸗ 
men: Wepnich Ban de ghene / die onfe leere heb⸗ 
ben genghenomen / zjn daer Booz verbetert ge: ** 
woyden:jae etteliche heeftfe oorſake ghegeven/ 
iſt niet tat grooter /t is tat ongebandener booſ⸗ 
Gept. Sp worpen daerenboven ons voor: dat 
onfe kerchen zyn (onder eenighe diſcipline / ſan⸗ 
der wetten van Laften/fander defſeninghen der 
oatmoedichept/Dat dat gemeyne volck D'melck 
mer niet en can bedwinghen / daa, beel toege⸗ 
vens onbevzeeſt braatdzanrken eũ dertel wort. 
Ten laetſten maken ſp / dat wp gehaet ende bez 
nijt worden ban weghen bat rooven der ghee⸗ 
ſtelicker gaederen Want onſe Vozſten / ſegghen 
ſp / zjn daer in met anders ge vallen/Dan in een 
vpandelick raofgoetzende in ſulcker voeghen is 
de kercke door onbehooglich ghewelt ontrooft 
ban het hare: Eñ Gebenfdaechs wort dat kerc⸗ 
kelicke erfgoet ſander onderfchept beſeten ende 
ghebzrupckt Ban den genen / die int midden * 
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_ Deverdorventheytinde Kerckeickeregeerigut. 
be wiſt · berderte tſelve bunten alle vecht/ ende ; 

Fot. xs- 

werck gheftelt hebben / Tact van onſe byanden 
fander eenen cerlichen naem mgenamen hebbe. ; Lan ong niet meer pet begheẽeren / datte licver 

Sutwoos 77 Geh en wil miet loocfenen / doe fonder 
—— kijbagie de godieofichept heerſchappie hadde / 
ringe/ aat Dat aifdan-dat reke der ſelver door onſlieden 
de twer⸗ in roeren Was gehenten. Waert ſake / datſe alle 
— — van ſelſs ende ghewillich / ſoo t betaemde / tot 

gie miet en De gesonde endẽ Sodvruchtige leere / foo haeſt 
cant van alg die m der Werelt was verſchenẽ / de hãt ver⸗ 
de geren leent hadden / daer ſoude gheen mindere vrede 
Nr erde rufte op allen kercken gedenfoacchs efen 
Be Kama- vã dẽ tt af/ dat Chriſti Coninerijchke bloepde/ |: 
wften. dan het was / alg ben Antichzifk ju tprannie 

Bereveech,  Waet Der halven de ghene met 
Che ſto geen oorloghe meer boeren / diemen 
el weet / datſe den laap ber waerhept verhin⸗ 
derven /ende dan fal terftant feer goede eendzachz 
tichept haer opendaren:ofte datfe vooꝛtaen op: 
houden de fchult van alle ontenichept/Daer van 
fp ſewe oorſake zijn/ ons op den hals te leggen, 

ant voorwaer Dit is ſeer onbillick / mij bren 
fp niet eu willen lden/Dattce op een ander con⸗ 
ditie Beede Ban haer vercregen wordt / dan dat 
De leerinage der Godſaligheyt verdreven / ende 
Chꝛiſtus als inr graf wederam gefteken zijnde 
den Antichriſt Die herche Wacderam onder Gem 
brenghe / dat fp uiet alleen alg onfchuldige haer 
beroemen / maer ong ooc van ſelfs rratfen: Bat 

met God gaen woorden maken / om dat ho ſoo 
boorfpaedighen voortganck nieten heeft ghe⸗ 
geben, Waewmel dat gene oack / datſe voor wen⸗ sntwaost 
den dat namelick onſe eere gheen brucht fauve ze 
ghedaen Gebben / onwaerachrich ig, Geh late 
ftaen / Bie beſtraffinge van de uprerliche Afgo⸗ 
Derie / ende Ban (ao veld fn perftitien ende dwa⸗ 
lingen : dwelcke niee te vergeefs ende pdel te- 
achtenen is, Maer en is dat al gheen profdt/ 
bat bele Wacre Bodfalige ons bant werẽ / datſe 
eeng geleert Gebben Bod met reyner Geccen te 
Dienen? darfe Begonnen Hebben Gem met vrolic⸗ 
ker confcientic aen te roepen? Barfe van de gez 
Duerige phningen berlofk zijnde, den opsechten 
ſmaeck Thriſti / daer in ſp cufte genieten / hee 
ben ontſangen? Iſt datmen cenich bemi teec2 
ken begheert / welck opentlick ſoude ſulcx te 
kennen gheven /foo en gaet het met ons ſos Heel 
qualick niet / ofte mp moghen Wel ban (eer vele 
ans beroemé, Boe menige hebbẽ haer bekeert 
die te voren een verdorven leven lepdende Waz 
ten / alfoa Dat fp ſchhnen in nieuwe menfchen 
Verandert te weſẽ? Boe vele zijnder dre niet tes 
genftaenbde fp ín al haer voorgaende leven um⸗ 
mermeer gheſtraft en waren /jae ter cantrarien 
grooten lof hadden /nachtang niet eenst achter= 

Xap/die wpeanders niet en begheeren Dan eenice ${ waerts gegaë en zijn/maer met haer leben bez 
hept / daer van alleen!ick De eeuwige waerhept 
ben bant is /maeten dragẽ alle laſter ende Gact: 

Se 2 late, aleven ceng of wp ſtichters warẽ Van alſulcke 
vinge / ats twiſten Datſe ons verwijten / als datter geen 
at u 

ke 
mate geen 

tupghen / dat onſen dienft niet en zp gheweeſt 
pbdel ende vrꝛuchteloos? Onfe vpanden connen 
ons wel bedraghen / ende met hare lafter-reden 
fchenven/prinripalick by den angeleerdé: maer 

zet prof pien upt onfe leere geaalcht en zijn:fo ere | dit fullen fp ons niet benemẽ / dat bp den genẽ / 
ì zc mel / dat wp den ausjeplighen menschen am Ì Die onfe leere genghenomen Gebben / meer ſun⸗ 

woefat aes Dier dorſaken eenen ſpot en ſaaet zijn / Dat ap verhepts / opsechiichept / eñ Ware heplichepts 
Dacr: 

heobe / wort 
en ongene elicke ſiecken verweckende / anders niet ghebonden wort / dan bo alle de gene / die ander 

en doen / dan verbittertheden aenrechtẽ Want | Daer zijnde alderuytnemẽſte. Iſt datter cenige Antwoo rt 
ſp achten / dat alle remedien te vergeefs aenge⸗zijn / ghelijck Wp bekennen datter maer te gele OP De bere 
lep: worden in tulcken verdagen ſtaet der kercz | Worden bevonden / Die het Euangelium mf: 

ergering he 
dec merits 

ke / e wyyle daer geen hope han: gefornemakinge } Brunchen am haer den Bzepdel lag te geven tot fcheuin de 
vaa, Ganden vids Daerom beflupten fp ni 

Antbooozt 
Je 

boofgept:Dit 188 wel niet nieus /maer wat gact EÖt der ge⸗ 
bezer te weſen dan dat onbelpelieke quact miet} het ong af dat wp baerom de fchult var fuicy ſormatte. 
aar te voeren, Bie op tulche maniere fpzehéjdie | (ouden moeten dragen! Men Weet wel ‘dat dat - Te 
en verſtaen nier Dat de verbeteringe der kercke f Euangelium den eenigen regel ig am mel ende 
een werck Gads zp / Dwelck nende hope ende Ze eplichlic te levẽ. Wat nu niet alie mẽſchẽ Haer - 
meyninghe ban menfchen niet meer en hange/ | Jaten vegeeré:dat ooch andere/alg Lan het jacks 
ban be opftandinge der dooden / ofte diergelijehe f'ontflagBen sijnde, fander vreeſe ffout warden; 
andere mirakel, Baerom en machmen die: bez 
quaemhepyt van handelen alhier niet verwach⸗ 
ten/ofte banden Wille der menſchen / ofte ban 
de ghelegenthept Der tijden: maer men behosrt 
Booz te breken door Get midden ban alle Baope:. 
Yoofbept. Be Heere wil dat (jn Euangeliunt 
gheprcdickt Woet, Dir bevel net ons ghehoor⸗ 

ſem efen : ende laet ons volghen daer Genen 
hy ons vacpt. Ten ſtaet ons met zac den toecoz 
menden boaztgane te onder {acchen : dan alleen 

Dat op bau den Veere met wenſchen ende bid: 
ben fullen begheeren / dat hy dien op. het. befte 
lat comen dat Wp oock met allé blijt / neerſtic⸗ 
bept ende fozeguulaichept fulle/Daer nae trach⸗ 
ten Dat fodamgë ons mach wedervarẽ: onder: 
tùffchen nochtãns verduldichlick verdraghen / 
hoedanich by ooch (oude moghen zyn. 

ie 28 @ver fuler worden wp ten onrerhte gela⸗ 
ban ve anse ſtert / Dat wy ſoo veel mofijts niet ghedaen en 
woort op hebben / alg wy wel hebben gheſocht te doen / 
tafteringe, ende te wenfcljen Bande gheweeſt. Bod bebeelr. 
CE ong te planten / ende nat te maken: Bat hebben: 

tap ghedaen : Gp alleen iſſet Die den Waf dom 
1007 3.6. gheeſt · Hoe / oſ hp nae onfen wenſch dien niet en 

begeert te berleenend Iſt dat Get feher is / dat 
Wp ons ampt nae behoozen / trouwelick int 

vophoudende / de onghebondene biehept der on: 

int ghjene bekennen wp waerachtich te weten) 5 
dat Spmeon fepde / dat Chriſtus daerom gefet muc.1,35, 
ig / op datde ghedachten upt veler Herzen ont=". 
deckt worden. Iſt dat het Bode behaecht Bet 
Euangeliſche licht daerom te ontfteken/Bat die 
berboyghen boof hept der godloofen opendaer > 

omde / het Ware ghewis de hooghſte onbe. 
chaemthept ende boothept / datmen daer npt” 
gorfake nemen Wilde / om de Dienaren des 
Euangel̃ mitſgaders harte ppedicatie te laſte⸗ 
ten. Maer ick en foude haer geen onrecht doen/ — 3, 
Dat ick tgene daer ban (pons nijdich maken 
illen / tſewe op haer dyebe Wãt waer upt nez 
be &Godg aarfakke tat moetwil⸗ 

chept/ dan datſe in het niidben Lan de Wiſt⸗ 
erderte / haer alle dinghen ghesostoft mennen - 
zyn? Taetſe dan bekennen dat dit lafter Baer + me 3. laſ⸗ 

dien Loe cont / datſe den loop Der waerhept Di bp ge 

Wepline 
vꝛomen voeden· nóch wets 
7e t Datfesoch eagen /Bat op gheen diſci⸗ tenen beb: 

in onſe 
kercke / 

t 
— 
op trwee⸗ dat cen goede Berten mas. 

pline noch wetten en hebben / vin Het volck in 
‘goede ordee te houden : Eegen alfulche beschut 
diginghe hebben wp tweedérlep ant woort ghe⸗ 
reet. Iſt dat ick fal ſegghen Wy 

be⸗ 

ende wel geſtelde ordze hebben / de daghelicuſche nere. 
predica⸗ 



De verdorventheyt inde kerckelicke regeeringhe, 
prebicatien Lan Ben anfen fullen mp tegenfpzez 
ken/baer m (p haer beclagen/ dat de Bifciplme 
noch in verachtinghe 18. Maer ich/ghelëck als 
ick niet en loochene / dat Wp dit voordeel niet en | 
hebben / ſegghe alſoo oock / Batmen moet acht 
nemen / bp wien dat tot nach toe het ghebreck 
ig gheweeſt / ende noch ter tijt is /Dat Wp tfelbe 
niet en ghenieten / ten epnde dat alfulcken de 
fchult gegeven mach worden. Laet onſe vpan⸗ 
den / ſoõ ſp conmen loochenen / datſe alle dingen 
aen leggen / om niet alleen onſen arbept te ver⸗ 
hinderen / daer mede wy de kercke tat beguame 
ordre ende regel machten bꝛengen / maer oock 
om te verwoeſten / ende om te ſtooten al wat 
doo ong begann wag. Wp arbepdẽ wel neer: 
ftich/om de kerche op te bouwen:maer alg op 
in ber werck befich zijn/foa iſt datſe alſuu ende 
alſdan Baer vpandeſick in ſteken / om Die begin: 
ſelen te verſtooren / ende gunnen ons geen ruſte 
on te magen den ſtant ber kercke in ordre ſtel⸗ 
fen. Als dan witẽ fp ons / als eẽ verſmaethept / 
deſe verwoeſtinge / daer vã fp ſelſs oorſake zijn. 
War vooꝛ een beleef hept is Dit / datmen altijt 
maepten maeckt /enbe daer nae Booz een lafter: 
houdt / Dat ong niet en mach gebeuren / Daag 
middel ban de ſelve / alle die behoorlicke ſtucken 
van de kercke te beſtellẽ Datter noch veel ont⸗ 
breeckt tot de voltomentheyt / ſy ghetupghen 
eerſtelick God / die onſe ver ſuchtingen verſtaet / 
daer nae de menſchẽ / die hier over haer beclach 
doen. Doch / ſammighe dinghen / die tat de diſ⸗ 

Schücke · cipline dienden / hebben Wp afgheſtelt. Ce wetẽ. 
geljckerwijs alg plegẽ te dok / die een vervallẽ 
bupg aen nemen te hermaken / datſe bie te hoop 
gebrachte / eñ onder malkanderẽ liggende ſtuc⸗ 
Ken van muragie ende houtwerckupt trecken / 
ende bp een verſamelẽ / om Daer nae De ſelve op 
fijn plaezfe te bꝛenghen : Sao waft oock van 
noobden/Dat Wup deden. Want / ſo watter Lan de 
oude diſcipline was over ghebleven /Dat hadde 
tn alſulcke verwoeſtinghe der kerche. fijn oude 
gBedaente berlozen / liggende tſelve (ao chan: 
delick onder malcanderen/ende ober hoop ghe⸗ 
woꝛrpen / dat bet nergens toe tat nut eñ te paſſe 
en conde comen / ten zy dat het eerſt upt deſe on: 
eſchicktheyt uytghetrocken hadde gheweeft. 
o Maer of het God gabe / datſe ons tẽ minſtẽ 

met haer exempel —— Maer wat? wat 
voo diſciplint hebben P doch / die daer roepen 
dat bp ons ghene en it Soundet niet beter mez 
ſen / datſe met ons vao, Sob bekenden haer gez 
dreck / dan ons tghene Herten / dat op haer 
baofden felfg vaſt mee deelen zijnder ban de 
bifciplimne:want d’ eene behoort tot de Gheeſte⸗ 
lickheyt het andere tot het ghemeyne bolck. Pu 

@Aweevee- Woilde ich wel wetẽ / met Wat ſtrengichept datſe 
hare Geeftelichhept in eerbare ende repne zeden 

haouden.Die (eer ſupvere ende uptghelefen bep- 
lichent / waer toc de oude ſetreghels die Geeſte⸗ 
licke verbinden / gheve ick haer toe. Want ick 
weet / hae fp bau binnen —— ſpottẽ / als 
pemaut de ſelve metten / nu over tijden 
verſtorven zijnde/upt de lanckbuerighe berger 
tenthept op haelt, Ick en berepfche maer alleen: 
be ghewoonelicke eerbaerhept bp Garen Shee 
ſtelicken: iſt datfe niet in vzomichept des levend 
ov rtreffen / datfe ten minfté Door ſchandelicke 
Daden haer niet oneerlick en makë, So pemant: 
ofte door gheſchencken / ofte daor gunfte / ofte door onbetamelicke dienften/ ofte daor bepme: 
lick: geftolen veconsmandatie tot het. Priefter: 
bom is gecomen / die ſetreghels egghen / dat 
hetis cen vercoopinghe der Geeftelicher dien: 
ſten / ende ghebieden / dat fulcx fal geftvaft wor⸗ 

geel geweten. Be Biſſchoppen ende Abten 

—r — — — 

den. Wie van allé iſſer hedenſdaechs / die op een 
andere maniere hier toe gheraeckt ? Waer laet 
Varen/ghelúckt als ich gefept hebbe / defe hooch: 
fie ftraffichept. Doch / ſchoon genomen / dat: @ngere- 
ter gheen voorſchreven Wetten en Waren / Wat gelthent 
boog een groote ſchande iffet/ Dat De hupſen der Pappa in 
Biſſchoppen Winchelg zijn Lan openbare cnde des Áoo:n- 
fchanbdeliche caopmanfchap der kercheliche diẽ⸗ ſcheu Hofe. 
ſten ende amptend Wat fal ich ban Dat Faom: 
fche Hof ſeggẽ / al waert nu een feer clepne fake 
gheacht wozt/Dat de Prieſterdommen nt opêz 
baer opgheveplt worden:dewhle Get beloonin⸗ 
ghen zijn van Koffiaenſchappen / tooverien / eñ 
oneerlicke feytẽ? Iſt bat bp ons eenichſins dat 
menſchelick verſtant plaetſe beeft mat cen ſelt⸗ 
ſaem wonder iſſet /Dat den kinderẽ van twaelf 
jaren dat Opper bifdomtoe vertrout wordt? — 
Was ooch Cpzifto Jeſu leelicker verſmaethept ner zons, 
aenghedaen / doen hp met vupſten gheſlaghen neren der 
Woet Can mẽ opentlicker met God ende met verfoonen 
den menfchen den fpat Gauden / Ban wanneer CT viectië, 
een Kint de heerſchappie over Bet Chꝛeiſtelicke 
volck ghegeven/ende in den Stael des Daders 
ende bes Berbers geſtelt wort? Wan den Prie⸗ 
ſteren eñ Biſſchoappen beſtupten de Det-regelg 
alſoo / bat elck in ſyn eyghen plaetſe de wacht 
Goude: ende dat niemant verre van ſyn kercke 
en zy. Doch / genomen datter niet ban ſulcx be⸗ 
volẽ en wert: wie en merckt nochtans niet / dat 
de Chziftelicke naem ooch bp den Turcken tot 
een fpotterie ghemacckt wordt /alffer pemant 
een Werder der herche ghenoemt Wardt / ſoo hy 
doch niet eẽmael in fijn gantfche levẽ daer in enn 
comt? Want dat pemant aldacr altjts moons 
achtich zy / daer hp zen Werder is gheſtelt / daer 
ban en hebben Wp ober langen tt geen exem⸗ 

bie hebben ofte ſelve haer epgẽ Bof/ofte fp zijn 
ordenaris m der Borfté laven, De andere hers 
kieſen een plaetfe nae Baer gemac/Baet fp ſach⸗ 
telick eñ leckerlick moghen leben, JRaer welcke 
in Garen neft meer behagen nemen / Die blijer 
waerlicks m Gare kercken fieren: Want fp zyn 
lupebupcken / Die gheen dinck mutder en ver⸗ 
ſtaen / dan haer bevolen ampt, Be oude Set-ree' 
ghels hebben oock verboden / datmen niemant 
tee kerché toeleggen en ſoude. Boch laet dat 
ongefept wefen. Maer met Wat verwe fal fulce- 
ke wend pt verontichuldieht worden / 
datter bijf / ofte meer Pziefterfthappen eenen 
menfche opgedragen worden · Datter een pers 
faon/jae famwilen aock cen Kint drie Wifbomz 
men beſit / fo wijt van malcanderen verſchep⸗ 
den / dat hyſe meen ront jaer nauwelicx en can 
amgaen/al dede hy oock anders niet? Soõ veel —— 
be onderſoeckinghe bepde deg lebens ende der mines ver 
(eere inden Prieſteren / Die fn den dienft ſullen Priefteren 
worden geſtelt / aengaet / ſo vereyſſchen de Det» 
reghels / datſe grondich ende volcomen ſal ghe⸗ 
ſchieden. Doch fact ong dit den tjt toe geben / 
datſe aen deſe al te ſeer ſtraffe maniere niet gez 
bonden en Wajden, Maer van fien hoe datter 
ongeleerde / ende wiet alleen gantſch onmetende 
maer oock anwoorſichtighe ſonder dl 
inghelaten worden: Ende men heeft meer ach⸗ 
tinghe op het voorgaende leben Gan eenen ezel- 
drijver /alg men hem Wil gaen hueren / dan mer 
Boet ín Get Verkiefen Lan eenen Priefter, Ack en 
verſiere moch en boe Baer niet met allen toe Sp 
fpelen eer: fabel/ ghelhek als De Camedi-fpeel- 
Berg in haer hutte / op Hat p nae bostſen ſoudẽ 
het beelt vã ef oude gewoẽ e. Me Biſſchoppẽ 
ofte Bare Stehouders vragen of (pt meerdic 
zin / Die fp voorgenomen Hebben aen te — 

act 



Onecup⸗ 
ſcheyt der 
VBꝛieſteren 
ende andere 
miſhame⸗ 

uUngen der 
ſelber. 

M iſt utk 
Der mijden 
teaen den 

War. 

Miſbe 
des Che 
ſtelicken 
Bans 

„Danige ongebonden vryheyt Lan te ſondighen 

„meer befmetten/ dat eenighe andere ſtaet mie: 

‚ gaet/dat vooris ſchier alle andere Dingen/ ofte 
Wel toegelaten zyn / ofte angemerct avergefla⸗ 

- gen wozden. Wp fien/hoe Dat de zedẽ Der men⸗ 

“tgene / dwelc Was de gefantfte medecijne om be 

De verdorventheyt in de kerckelicke regeeringhe; 
Waer iſſer een Die antwoort / Dat fp ’t weerdich 
zjn Ende men behoeft miet van verre cen ghe⸗ 
tupge te gaen foechen/ ofte mee gelt om te coo⸗ 
pen : want/ dewhle Defe antwooet ſlechs Dient 
tot de uptwendighe ceremonie / (ou ift dat alle 
Eamerlinggen/ Scheerders ende Poortiers de 
ſelve antwoort leeren, Boorts / nae Date aenge⸗ 
fet zyn / ende ontfanghen / (aa moet in den Gee⸗ 
flelichen geſtraft worden aack het minſte ach: 
terdenchen van haererie / achteralgende de 
ude Set-regels: Iſt datter eẽ vã fulche ſchan⸗ 
deliche daet overtupeht wordt / foo falmen hem 
affecten eñ af (nijnen, Bach laet ons Wat laten 
vallen van de oude fcherpichept, Salmen daer⸗ 
em nochtans bie daghelickſche hoererie in haer 
alfssterdzagen/ als of fp rechtelick toegelaten 
ware? BicDet-regelg verclaren / datmen gee: 
nen Gheeſtelicken per ſoon en fal Inden / die Hem 
ofte tot jagen/ofte tot dobbelſen / ofte tot braſſe⸗ 
rien / ofte tot danſen begeeſt. Jae fp meert al de. 

gene upt den dienſt / die Lan Cen qůaet geruchte 
zn beſchuldicht. Befgeljer oock alle De gene/ 
bte haer vermengen in onbeplige handelinge, 
ende ín boegerhche dienſtẽ Haer alfa ſtekẽ / datſe 
veryindert Worden am hare Bedienmgje te be⸗ 
ſorgen: Epudelic gebieden fp/Datmen de gene/ 
Die met neerftich en zjn / in haerampt nae te ca 
men/ ſwaerlick ftraffen / ende ten zp datſe haer 
bekeeren / heel af feite fal.Sp ſullẽ daer op ante 
woorden / dat deſen tijt fulche fcherpe remediẽ / 
Die foo nauwe alle gebreken weeren / niet toe en : 
laet, Wel aen/latet alia zijn Want ick begheere 
van haer geen groote ſupverhept. Maer dat ſo⸗ | 

bpden Beeftelicken (oude heerſchappie hebben | 
Dat ſp de werelt / die ander fig ſeer is bedorvẽ/ | 

â 1 

de men gebeupct | 
ſoude haer dat vergeven 4 
St Yengaende dE diſcipline / den brun 

den gemeent mã / die is ſadanich: Wanneer 
aar ſlechs die Geeſtelicke magen onvermindert 

ghe ende rooverieñ gantſch niet met allen af en 

fchen tot allerlep boos hepdt alamme verloopen 
zijn Ende ick en Wil geen andere getupgen vã 
Defe fate voe pẽ / dan u ſelvẽ / Onoverw. ſiepſer / 
ef u Dooꝛl. Boꝛſt. Fe bekenne datter Wel geel. 
oogfaken comẽ bpgebzacht wordẽ / waeromme 
Dat ſulcx foo zy:mãer unt belen is deſe De voor⸗ 
naemfte /dat de Prieſters ofte Door haer te 
groote toelatinghe / ofte onachtfaembepdt den 
booſẽ menſchẽ te vele wils gegevẽ hebbe, War 
gefchiet hedẽ daechs? hoedanigẽ fozge nemẽ dez 
fe aen / om Die gebeekẽ te repnigẽ / ofte ten min⸗ 

ſtẽ in dwange te houdẽ? Waer zijn Die verma⸗ 
ningen? Waer zijn bie beſtraffingẽ:de uytſlup⸗ 
tmge(bat ick de reſte verſwijge) Die daer is den 
beften bant der difciplhne / wat gebzuptk heeft. 

Die zy Sp hebben mel onder den ſchyn des Bans / 
EP genen tprannifchen blirem/dien fp op den Bart: 

neckigẽ / ſo fp’t noemé/fchieté, Maer wat vooꝛ 
hartneckichept ſtraffen ſyanders / dã der gener / 
dic ban gelts ſaken bp haren Kichterſtoel ghe⸗ 
dachvaert zijnde / ofte boort gherichte niet en 
zijn verfchenen / ofte haren Srhult-heeren om 
ber armoede met en hebben betaelt? Alſoo dat 

fchuldige te genefen/ alleenlic in fulcher voegen 
nufagupcat worde / om die arme eñ onfchuldige 
te quellen Booꝛts /ſoo iffet ſpottelick datſe Hie 
bhepmelicke miſdaden ſonwjlen met den Ban 

Dre 
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ſtraffen: gelijck alſſer wat geſtolen ie geweeſt / 
eñ De mam miet en werde gevonden, Want deſe 
maniere ban Doen is breemt van C Grift: mftele 
linge, Bovẽ diẽ / dew hie fo Heel opé are ſchan⸗ 
delicke ſtucken voor aller Werelt aagen flaén/fa 
en wordt Daer in nochtans Det Bat niet eens 
gebrupet, Eñ dorven fp ong nach verwyten ee⸗ 
ge ongeregelthept / daer nochtãs bp haer alle 
dingẽ (a zjn verwoeſt? Hoewel dat wp gãtſch 
níet geholpẽ en wordẽ doop haerlieder befegul- 
diginge/ift dat Wap fteké inde ſewe ſchult. Maer 
nochtans / De dingen dre ick voor Genen gefegt 
hebbe / en fftechten daer tae niet: datſe Die laſte 
ringe / daer mede fp ons onteerẽ / van ong four 
afwiſſen / door dien dat wp de ſelve op Haer 
tchupuen : maer /op dat ick (oude berooné Baes 
danige heerlicke Diterpline deſe ig gheweeft / die 
fp clägen van ong aldus bercrancke te weſen. 
Mochtẽ mp een Vergelijchinge doen Ban bepde 
3 den / wy vreeſen nier/ of onse verwoeſtinghe / 
hoedanich gie oock zy / fal ten minften ep fame 
nugen tt Da allẽ Godſaligẽ VA beter regel gez 
gozdeelt vaapben /Dan alle haerlieder ordrẽ / daer 
Van fp haren roem dagen, Ick ein Aattere mp 
felven uiet in onſe Baofgedat/alg ich deſe dingẽ 
ſpreke. Ic wete wel / hoe veel ſaken daer Bp out 
noch connen ontbachen. Eũ boorwaer / ſo wan 
neer aus De Heere ſoude tot reſen ughe roepen / 
Wp foudén ons ſwaerlick cormen aurjchuldrge: 
Maer als mp onſẽ vpanden moeten autteort 
gheven / fa hebben wp beter reden ende lichtere 
Dictogie / dan wp fouden wenſchen. 
82 „dan gelycker onbeſchaemthept iſſet / datſe 
roepẽ / dat bpong de kerckelicke goederẽ geizar 
me/ent tat ongepligé gebruyc aengeleyt mao:5. 
Iſt dat ic wil ſeggẽ / dat bp ons hier niet aefan: 
Dicht én opt/dat ſoude ic liegé, Gewiſſet / el⸗ 
DÉ gebuerẽ fo groote veradermgẽ / ofte p bregẽ 
mede eenige ſchadẽ. Baerom / iſt dat hier in wat 
miſdaẽ is /en wil icht uiet ſchoon manẽ Mer 
Met Wat reden leggen aug onſe vpanden fulck 
lafter op! Dat de hercheliche goederẽ tat eẽ an: 
der gebjupet aengelept worde ſeggẽ fp te melt 
ten kerchtaoverie, Fe fla dat toe. Sp ſettẽ daer 
bp/dat het van ons gefchiet. Waer op fegge ic/ 
at Wp ong geêfimg en ontfiê/on ons ter aatz 

wooꝛdt te ftellen:als fp flechs oock haer weder 
gereet Binden om haer antwoort in te bẽgen. 
Daerom fullen wp flus van ons Handelen: on= 
Der tuſſchen laet ons ſien / wat fp doen. Dan dé 
Biffrhoppen en ſpreke ic niet/ dan dat alle man 
fiet / datſe met alleë haer opftekt met DE Princé 
Des werelts in pracht ban cleeren/ in lechernie 
ban tafel / in merichte Ban dienaren/ in heerlie⸗ 
heyt ba Pallepië / eñ in allerten overdaet/ maer 
datſe de kerchelicke goederen verguiſten eñ on 
nuttelicken verdoeñ in Heel meer fchandeliche 
cofté te maken: Fe verfwige het jagẽ het dob- 
belen eñ tuſſchen / eñ andere welluſten die geen 
cleyn deel vã de incomſten ber flindé. Maer dic 
ig alte fcer onbetamelich/ date ban der Kercke 
nemen / tgene / datſe aen haeré eñ boeven te cofte 
leggen Dits nu gewiſſelick ongeſchickt / datſe 
niet alleen in groote opſichtelickhept eñ hoogen 
ſtaet opgeblaſen zijn / maer oock den over vloet 
hebben van tgene / daer mede ſy ſulcx al mogen 
Doen. C't voormaels den tijt gheweeſt / dat bp 
ben Priefteren giepselan taethe Die eerlieke ar⸗ 
maede / want ſulex houdt in Be handelinge ban 
DE Aquileienfe Spnode, Oac Was baart Hde ecn 
wet ghemaeckt / dat de Biſſchop niet Berre Van 
fu hercke hebben ſoude een clepn lage /mitf- 
gadergeen flechte tafcl eñ hupfraet, Maer laet 
are die oude ffrengicheptsmochtans/na bald A 

e 

thag.4. cap. 
4. cap. 14. 
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De ·.laſte 
ringe vã de 
roobinghe 
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De verdorventheyt inde Kerckelicke regeeringhe, 
ele verdo wentheden met tfamen den rjcdom / gaen / hoe Beemt ig Doch dat Lan alle reden £ 

Wier deelf 
Der kercke⸗ 
Ucke incom 
ften, 

Wet op een nieu bevefticht / datter Bier deelen 
Ban be Geeftelicke meomften ſouden gemaeckt 
wozben:®'cene ſoude toe comen den Biſſchop 
ba wegẽ re gaftospichept/eft opnentinge der 
arnten : d'andere den Bheeftelichken ; Dat derde 
Den armen: dat vierde / den kercken / om de ſelve 
te — Baren ffant. Gregorius be⸗ 
tupcht / dat deft maniere in ſynen tt dock int 
gebruypck was Daerenboven / ſchoon gheno⸗ 
men / daer en zijn gheen wetten / ahelijck alſſer 
ſomtijts gheen en zón geweeſt (want deſe / daer 
van ick geſproken hebbe / gelyck oock D'an- 
dere / zijn upt quade zeden Loopt gecomẽ noch⸗ 
teng fat e€ peder bekennẽ / dat tgene dat Hiero⸗ 

Ad Neporia- nymus ſchruft / waerachtich 1: Bat namelick / 
— des Ciſſchops eere is / voor Ber armẽ goet ſorge 

te draghen ; ende dar het alte Priefteren ſchan⸗ 
de is / ñoor Baer ſelven rjckdom te bergaderen, 
Dit ſal oocũ miſſchien watte beter ſchynen te 
weſen / dat hp aldaer gebiet / Dat des Prieſters 
tafel open {al ftaen boog den Vecemdelmgen eñ 
armen:maer nochtans iffer even-Wel de Waer: 
hept {Poe naerbder dat de Vbten door be veelheyt 
haerder incamfien tot de Biffchoppen comen/ 
boe meer fp den ſelven gelyck zyn Bm dat den 
Canonickẽ ende Peochtaen Papéeen Priefter- 
fchap alleen niet ghenoech en was tot wulpſic⸗ 
heyt / leckernie / eñ grooten ffaet/ hebben ſp eenẽ 
lichten wech ghevonden / om deſe ſchade te ver⸗ 
beteren. Want ten hindert niet / dat een perſoon 
ontfange de incow ſten ban bier ofte Lijf Prie⸗ 
ſterdom̃men / de welcke in een maent conde beel 
meer op ſlicken / dan bp in't gheheele jaer ont⸗ 
ſaugt. Vã dE laſt en wordter niet geſeyt. Want 
Daer zijn terſtont bp der haut Capellanen / die 
Bare fchoubderen geerne bp fetten/ als fp ſlechs 
maer een clepne poptie magen daer Han treckẽ. 
ae wepnighe Wordender oock ghevonden / die 
m̃et een —2 ofte meteen Abdie zin te vre⸗ 
den. De geeftelicke / Welcke onderhouden * 

AClericas.1 Den Har be ghemeene coſten der kercke / daer fp 
aquaeftio, 2, nochtans wel cannes met haer epghen patri⸗ 

monp goet Baer behelpen / noemt Jeronvymus 
kercli-roovers at fullen wp dan Gan den gez 

nen ghevoelen / die daer te gelijck Drie Biſdom⸗ 
mẽ / dat is / vnftich ofte hondert eerlicke erfgoez 
deren door de heel jaghen? Ende op datſe haer 
niet en ber lagen dat fp/ overmits die fchult vã 
al ſulcke wepnige/ourechtelic moeten bedragen 
wWorden / wat gevoelen fullé Wp dan Hebben vã 
den genen / dre Daer niet alleen nuſbruycken Die 
openbare kerckelicke betalinghen tot overda 
Dichept ende welluften/ maer tot beloeninghen 
ban Boeren ende boeven! Nochtans en ſegge ic 
nu met / dat niet en zy ghemepn.Baerenboven/ 
ift dat fp gepraecht Wogden/ met Wat vecht / ic 
en fegge niet alle / maer die weynighe / die Daer 
in de Prieſterdommen fitten/ oock de fobere eñ 
matelicke gagie nemen/ ſoo en fullen fp op deſe 
vraghe oock niet hebben te antwoozden. Want 
met Wat Bienften verdienen fp fulcx £ Ghelijck 
als hier voortijts onder De Wet / de ghene Die 
den autaer dienden / Wan den autaer leefden: 
alfaa iffet nu oock billick / dar Die Het Euange: 
lium vercondighen / van den Euangelio leven : 
ende God heeft bit alfg geboden, Bit zijn Pauli 
Wonden: Laetſe ons dan Dienaers deg Euan⸗ 
gelij voor den ooghen drenghen / die gagie Wil 
ich haer gheerne to⸗ aten / Want men moet den 
dorſſchenden Oſſe / nen mont niet toe binden. 
Maer Batmen de ploegende Oſſen foude laten 

keto 949: 

Ì hdongher lijben/ ende de lupe Ezels in de weyde 

Ick hebbe mel te Bozen 

aengewaſſen waren / was doen ter tijt de oude | Sp fuilen ſegghen / dat fp ben autaer Diez 
‘nen. Ick antwoorde / dat de Priefters onder be 
Wet /ooor des autaers dienſte / dẽ coft verdien⸗ 
den : maer dattet cen ander fake is in Den nieue 
wen deftamente/geleit als Paulus getupeht, 
Maer wat boor Dienften gheſchieden Daer onz 
trent den autaer / daer boog fp haer beroemen 
dert coft weerdich te zijn? de weten/datfe haer 
Wiſſen doen / ende in der kerchen ſingen / dat is / 
datſe eenſdeels verloren arbeyt Doen / eeuſdeels 
kerckrooverie begaen / daer mede Gods toorn 
verweckt wordt Stet hier / waerom Dat haer⸗ 
lie den upt de gemeene goederen onderhout gez 
daen Wordt, — 
83 Deſe zynſe / die ons Priucen beſchuldigen Be weder⸗ 
Ban een verſvenelicke Kerch-ievepre/ datſe Der. Pactien ma 
‘kercken erfgoet /Sjnde Gade opgheheplicht, Herde fc. 

deo? ghewelt en thoochfte onrecht gerooft heb⸗ Dacht” Ven a 

ben/ ende nu in onGeplighe dinghjen verquiſten. ber raonen 
ghetupehe/ dat ick alle hep streter 

De faken/die bp ong gefchieden/niet en Wil ver⸗ ven, Loede 

ontſchuldigen: Jae veel eer bekenne ic een miſ⸗ 
haghen te hebben / datmen gheen meerder ſor⸗ 
ghe op: ſommighe plaetfen en dzaecht / dat die 
renten der kerchen tat ſulcken gbebruyck alieen 
aengheleyt mogen worden / daer toe ſy epgent⸗ 
tick zjn o hedraghen Alle vromen verſuchten 
hier over oock met mp. Boch daer van wordt 
bier teggenwoordich alleen ghehandelt / of one Antwoort. 

Princen door kerck· dieverie De kerck· goederen 

aengheſlaghen hebben / als fp die upt der Prie⸗ 
fileren ende Monicken handen genomen Behe 
‘bende/aen haer gehaelt hebben? Ofte, of fp die 
{ouden daerom ontheypligẽ / om datſe Die older 
toe beſteden / dan om de Dicke bupeken te meftés 
One Mederpartien verhandelen haer epgen/ 
ende niet Chzifto nachte der herchen faken, Ick 
bekenne certepn / datter eẽ ſwaer oordeel gefpzo= 
Ken wordt tegen de ghene die de kercke berooft 
Gebben / om bat fp aen haer flaen tgene/dat der 
kerchen epgen Was. Maer / daer Wordt reden 
met eenen gbegenen / te weten / om dat fp ders 
warẽ Sienaren den leeftocht onthoudẽ / eñ om 
datſe aẽt bloet der armẽ ſchuldich zn / de felve 
van honger doodẽde. Maer mat gaet Dit onſen 
weder partien aen 2 Want / Wie upt haerlieder 
hoop fal getupgen / dat Ambzoſtus van hem Bpife.e.lid s 
elven eectijtg getupeht heeft/ Dat al wat bp ist Epic, 
beſittende / der nootdzuftigẽ goet zud Item / dat ende 33. 
een Biſſchop niet met allen en heeft / dat den ar⸗ 
men niet toe en behoore Jae / hoe veel iſſer van Vors, 
Baer / Die niet eben brootdroncken tgene dat fp 
deſitten / en miſberuycken / al of Bet baren wille 
onderworpen Ware am tfelbe in allerlep over⸗ 
daet te verbaent So maken 1p Ban bergeeffche 
woorden / dat haer Hie — zijn benomen / die 
fp mek gheen recht en gebzupeken 7 ende met 
hoochfter fchande ombrachten. Want ſulcx te 
doen/en was niet alleen onfen Princen gheoor⸗ 
loft / maer oock gantfchelick van nooden. Want 
hoet boen ſy ſaghen datde kercke werde ont⸗ 
bloot ende Verlaten ban Ware Dienaren / ende 
de incomſten / die Daer tot onderhoudt ban den 
Dienaren beropdineert Waren / Han den lupen 
ende leechgangeren achter gehouden werden: 
doẽ ſy gewaer werdẽ / dat Bet erfgoet Cheiſti eñ 
der armen / ofte van wepnigen ingeflocht / ofte 
in overdadigher weelden ſonder fchaemte ver⸗ 
flampamt worde / ſouden fp dan met De handt 
daer aen geflagen hebbe? Ja / doen fp mercktẽ / 
dat be moet willige vpanden der Waerhept /o 
dat kercke-goet haer verlieten / ende tſelve miſ⸗ 
bzupekten / om Cheiſtum te befkeijden/ de wee 

er 



De verdorventheyt inde Kerckelicke tegeeringhe. 
der Godſaligheyt te dempen / de Bienaten der 
ſelber te vervolghen / fouden ſy niet terftant zot 
haer handen bet ſelve ghetrocken hebben/ op 
datſe uiet. met Den ryckdom Der kercke ghewa 
pent ende voorſien ſouden weſen / om Chꝛiſti 
Ghemeynte te quellen? De Coninck Joſias 
wordt door het ghetupgheniſſe des heylighen 
Geeſtes gepreſen / doen bp vernam / dat de hep: 
lighe fchattinghen ban den, Priefteren qualick 
werden verteert / Dat hp, fijnen Hente-meelter 
geftelt heeft /om het gelt teontfanahen- Noch⸗ 
tanS maren fp Priefterg / den welcken God de 
ordinare bedieningten bevolen hadde. Wat fal 
men dan met Die doen / de welche noch den Wet: 
telichen Dienft waer nemen / nach oock niet al? 
leen De Verbeteringhe des Tempels / gelijck als 
fp lieden / verſuymen / maer alle haer crachten 
ende rijchdommen-aenWenden, om de kercke te, 
vernielen 2 aant adt A Fo, : 

Wat boor 84 Haer hoedanich is deſe bedieninghe? fal 
bevienmgbe pemant fegghen. Ghewiſſelick / hoewel (p niet 
ber BENK, heel oppen is van befchuldiginge / foo iſſe nach? 
er vel ere: Fans ten minften niet alleen Beter / maer gock 
fogmeernen hepliger / dan (p ig aen de zijde ban one vpanden · 
sp. De ware Dienaers worden -ten-minften daer 

gan onderhouden / Die het volck met De leere der: 
fatichept wenden / daer te Bozen de kercken ont: 
bloot ende verlaten weſende ban geen Herders / 
met de coſt van onderhoudinge beſwaert werdẽ · 
Al waer te voren ſcholen waren ofte Arm· gaſt⸗ 
hupfen/die blijven daer ter plaetſe · Opeenighe 
plaetfen zijn oach de incomſte vermeerdert maer 
nergens beemindert Mach zijn op vele plaetfen 
in ſtede van Clooſters / ingeſtelt Armgaſthupſen / 

die daer te vooren niet en waren: ſomtts oock 
nieuwe Schoolen opgherecht / daer niet alleen 
door de Meeſters gagien beſtelt zjn / maer de 
kinders worden ook op Die hope opge voedt/datfe 
{chier ofte morgen dec kercken mogen dienftelick 
vallen. Epndelich/fo ontfangen die kercken veel 
pzoftjten int gemepn upt de ſelve goederen / die 
de Prieſters ende Monichen alſeen te vooren 
berbzaften. Ende gheen cleyn deel gaeter oock 
wech tot bupte coſten / welcke nochtans ter 
goeder trouwe fn rekeninghe moeten Komen. 
T'is ghewis / datter veel meer verteert Wardt 
ín foo drobbelachtighe ſaken / dan offer ſekeren 
reghel ghemaeckt zijnde / de kercken onder mal⸗ 
canderen eens waren. Dat ware ſeer onbillic/dat 
onfe Princen ende ſteden niet en ſouden Willen 
lijden / datmen alſulcke koften ſoude doen / die 
Daer niet en ghefchieden van weghen eenich by⸗ 
ſonder profyt / maer Ban meghen den gemeenen 
noot der kercke · Daerenboven / ſoo en verminde: 
ren onſe teghenpartien niet de rooverien ende 
onrechtveerdighe fchattinghen/ daer mede dat 
de hercken onder den (chin Lan Offerhanden 
berooft werden: Boch nu zijn fp verlichtet · Maer 
om eene oorſake is bprans defe gantfche hande: 
linghe onnoodich : Dat nu voor dꝛie jaren onfe 
Princen getupgt hebben / datſe / om defe goederen 
Wederom. te gheven / gheen wepateringhe en 
wilden doen/ iff dat He ghene / die niet alleen veel 
meer / ende dat met fo geerten cerliken decmantel/ 
onder haer hebben / maer oock in de bedieninghe 
ban Dier) beel ongebondener ſondighen / haer tot 
den ſelven regel Willen laten bꝛengen · ZDaerom 
Onoberwinnelickhen Mepfer vint uwe Maje⸗ 
ftept De (ele met Gaer belofte aen u verbonden · 
Daer ig ooch in ber menfchen handen een 
boecrken / alfoo dat deſe fake niet en behoort te 
verhinderen / om dat cendzachtich gevoelen ban 

… De leere te voordereen. ns 
85 Het laetfteende’t bofonderftelafter / daer 

ze. Chꝛo. 24. 
Hi 

Fol.r2. 
mede fp ong beſwaren / is / dat wy ban Der Kert⸗ Beantwoor⸗ 
hen afgefehepden zjn. Ende alhier ig dat fp Lurs be op 
ons gheweldigh trotfen/ datter gheen oorſaecke rvan 
en 3p / om de eenighepdt Ber Kercke te fcheuren. ren de Ghe- 
Doch / hoe grooten onghelijck fp ons doen/ daer vefarmeeroe 
ban zjn ghetupghen de boecken van den onfen. pebjniser 
Dit (al dan nu haer koptelick rat ecn ant\waogdt veervige af- 
Dienen : Dat wp/ namelick / noch van Der Rercke fondermge 
berfchepden zijn / noch dat wp gheenſins ver⸗ Za er 
vreemdt en zIn ban der felver ghemepnfthap. Tees 2 
Maer om datfe met dien cierlicken ttel der hers 
ken oock ten minſten d'ooghen der Godt vruch 
tighen ende troubertighen pleghen te verblin⸗ 
den : Soo bidde ick hoogelick u Onoverwinne⸗ 
ficken Keyſer / ende Daozluchtigfte Borſten eer⸗ 
ſtelick / dat ghy afgheleydt hebbende alte voor⸗ 
oordeel / Die andere ooze gheheel wilt vergunnen / 
om aen te hooren onfe berantwoagdinge. Daer 
na/ dat ghy hoo zende den name der Kercke / niet 
en wildt terſtondt verſchricken / op dat ghy abe: 
dachtig zijt / dat ſulcken ſtryt de Pzopheten ende 
Apoſtelen in als gehad hebben met de vermom⸗ 
de ltercke in haren thdt / ghelyck ghy fiet dat wan 
met den Foomfchen Paus/ ende fn gantſche 
fchare hedenſdaeghs hebben. Als (pup: Godts 
Bevel vepmoedigh firaften de Wf-aoderie/fuper: 
ftitien / verontreyniginghe des Tempels / ende 
der Goddelicker dinghen / die onachtſaemhendt 
ende ſlaperigheydt der Priefteren/ haerder aller 
ierigheyt / weeetheyt ende onordentlicke luften/ 
oo werde terſtondt in haer aenſicht gheſmeten / 
dat hedenſdaeghs de vpanden in den mont heb⸗ 
ben : dat fp van het ghemeyne gevoelen af wijcz 
kende / de eenigheyt der Kercke ſcheuren. De or⸗ 
dinare regeeringhe der Kercke beſtondt doen ter 
tydt by den Prieſteren / dewelcke fp haer ſelven 
niet lichtveerdelick toegheleydt en hebben: maer 
Godt hadde haer die in fijn Wet gegheven. Het 
are te langh in elck ende een dat aen te wjſen. 
Daerom fullen Wp met dat eenighe excinpel 
Jeremie te breeden Wefen. Bp hadde te doen met Aere. 13.18, 
de gheheele bergaderingheder Priefteren/ ende 
dit waren hare wapenen / om hem acn te vallen : 
Kompt laet ons teghen Jeremiam raetflaghen. 
Want de Priefters en konnen niet dwalen in de 
Wet/ende de Wijſen en konnen niet feplen in ra⸗ 
den / ende de Propheten en konnen niet onrecht 
leeren. Wier was de hooge Priefter/aen wieng Drut -.rze 
oorbeel / wie hem niet en hieldt/Die mas den doot “tz 3 
fchulbiah. Sijn gantſche Bheflachte ; aen het 
welcke Godt overghegheven hadde de regeer in: 
ghe der Iſraelitiſcher Rercke / droegh met hem 
over cen. Is ſt dat hp de eenighept der Bemepnte 
bzeeckt/Die Daer met Godts waerheyt alleen gez 
wapent zijnde / hem felven ſteldt teghen de azdiz 
nare Jacht : Soo ig dan dien Propheet cen 
Scheur-maker/die gantſch niet dooz fulke drep⸗ 
ghementen berflaut is gheweeſt / ten epnde ip 
niet ffantbaftelick en foude vooztvaren te ſtry⸗ 
den tegen Die Godtlaoſheyt der Prziefteren. Dat 
wp aen onfe 3pde hebben de eeuwighe waerkept 
Godts gepredikt ban den Propheten ende po Techenwor⸗ 
fielen /’t felbe zón Wp berepdt te bewnjſen: ende iughe. 
een peder han dat lichtelick berftaen. FPacr mct 
defen Muer⸗· breker alleen moden Wp te rugghe 
ateflaghen/ dat geen reden ter Werelt waerem 

/ | wp ban hare Kercke ghefchepden zijn / ons én 
mach gelijck geben. £Paer wp ontkennen ſtif / antwoort. 
dat fulcr ban ans gedaen wort. Wat hebben fp 
doch / daer mede fp ons blijven quellen? Gant ſch 
niet / dan datſe hebben de ordinare regeeringhe 
der Kercke · Maer met wat beter recht fprahen 
fulet De bpanden bân Geremia ? Mant docu 
ter tjdt Duerde ten minften noch de We! des 

® Pꝛie⸗ 

tgenedatde - { 



De verdorventheytin de Kerckelicke regeeringhe. 
Priefterfchaps/die van Godt ingheſtelt wag/op | hepdt ber waerhept : dat defelve patk Lan eb pe 
dat De beroepingte der felver ſeker foude wefen. | ffo wijchen / bekennen Wp evert foowel-dis * 
Die heden de opperſte Prieſters gheheeten woꝛ⸗ | lieden. Maer wp vereyſſchen ſoodanige Kercke / 
den / en ſullen noch met Goddelicke noch met | die hare kinderen baert Doo? bat hwerderffelic⸗ 
menfcheliche wetten Gare beroepinghe-Konnen | ke zacdt tot onfter ffelichhepdt :die de gheborene 
vaſt maken. Doch laetfe in ghelycke weerdigs | voedt met de geefteliche ſphſe (Dit haetsende deſe 
hept ftaen. Ten zp datſe te varen dert Peplighen | ſpyſe / is het woort Gods: ende dit de fupvere en 
Pꝛophete beſchuldight ſullen hebben van ſcheu gantfche Waerhept/die Godt in haren ſchoot gee 
ringe onder den bedriegeliken naem Der Kerke / ſo lept heeft/Doo? Garen dienſt bewaert. Wit ie het 
en (uilen fp teghen ang oock niet met alten upt⸗ ongetwiffelt ende onbedriegelit merck teecken / 
rechten. Die Pzopheten alleen hebbe ick erem? | d'Welck God ſelve ſyner Herken ingedrukt heeft / 
pels wijfe genoemt. Maer alle d andere betun⸗ om datſe daer dio? bekent (oude mogen werden.’ 
ghen den (elven ſtrydt gheleden te-hebben/als de | Schynen wy hiet Wat onbillicr te begeeren? Als 
Bodtlooſe Prieſters den tytel der Kercke mif- | dan diergelike niet voor Banden en is / ſo en Blct 
brupckten / om haer te overvallen, Wat hebben | Daer gheen ghedaente der Kercke Is t dat mert 
de Apoftelen gedaen ? hebben fp niet moeten de | met Den bloo'en name Booztkomt: foo weten 
Jootſche Spnagagbe tot vpanden tegen haer | wy wel mat Jeremias fept: Dat de Godtloofe 
ber\wechen / om dat fp-Gaer, waor. Jeſu Cheſti priefters haet te vergeef van hare leugenach⸗ eren 7.4. 
hechten bekenden? Nochtans en hadden fp -tighe reden beroemen) alg fp roepen : Bes Hee: 

In⸗rede. Hoc) nietde weerdichept ende eere des Priefter: | ven Cempel / des Beeren Tempel / des Beeren 
fchaps verlozen · Doch / ſullen ſy ſegghen / ver: drempel / dewhle fp upt des Meeren Tempel 
fchitden alfoode Apaſtelen ende de Pzopheten | eenen Moort· kupl ghemaeckt hebben. i s 
in de leere Van den Godloofen Priefteren/ date 87 Inſghelijcx betupghen Wp / dat ons die ee⸗ De enighepe 
middeler⸗ tijt met Geer ghemepnfchap bielden/ | nighepdt der Kerchen hepligh zy / ghelyckſe van —— 
foa veel alg die Offerhanden ende Gebeden aen Paulo beſchreven wort: ende ſegahen datfe alle migtent vee 

Antwoort. gaen, Dat bekenne ick ſoo verre datmenſe niet vervloeckt zyn / die deſelve op eenigter manieren ſunberen 
2. tot de Af-goderie en dwongh · Maer Wat boor beken: Over ſultx bemijftPaulug die eenighept Dof dienft 

eenen prophete efen wp opt Pfferlande gedaen |} met defe grontreden:Dat'er cen eenig Bodt 3pl huore ge 
te Gebben in Bethel? Die van den Godvzuchtt: | een Geloove / eenen Poopseen Dader ober allen/ Epber. 4. 5- 
ghen mepnen Wp ooch ghemepn'chap ghehadt | die ons tot cen hope geroepen heeft. · Derhalven 
te Gebben met den ontepnen Offerhanden / doen | Fullen Wp alſ dan een lichaem zĳn / ende eenen 
ban Antlocho den Tempel ontrepnight was | Gheeſt / ghelck alg hy op die plaetfe aebiet/is 't 
ende Daer in onheplighe Ceremonien inghevoert | dat Wp den eenighen Bodt aenhangen / ende dat 

: waren? {de Wp onder malkanderen door den bandt des 
Deknechten 86 Hiet komt de heele ſaecke op upt / dat ghp | geloofs berknoopt zijn. Dooetg. moeten wp ge: 
beb ——— meught verſtaen / dar De knechten deg Heeten | dachtigh zijn des ghenen / dat hyelder s ſeyt / dat om. zoer. 

het geloove komt upt Godts woort· Derhalven ben blooten nimmermcceer en pleghen te paffen op den pde⸗ 
name der _ Ten tijtel der liercken / als hy werde boorgewen: | laet ong Dit voorſeker houden / dat alſ dan onder 
Hecchr fs Det omt te beveſtigen dat Érijcke der Boddelaof- 
fp ve Gefoz: heyt, Dacrom en is 't niet ghenoegh den naem 
matie dee Der Berchealtijdt in den mondt te hebben / maer 
felver act: men moet ooch goet oozdeel gebruptken / op dat 
grepen Mae? op mogten weten/Welche de ware Werche/ende gare oogde E 3 A 
merck is ges hoedanigh hare eenigheyt zp. Maer dit is eerft 
weeft bered: pan allen waer te nemen/dat Wp de Kercke van 
neiere So0S Chriſio haer hooft niet en ſtheyden US ic Chei⸗ 
ats ger ware ſtum noeme / verffa ick Gem met ſjn Euange⸗ 
merch-teken jiſche leere vereenight / die hp met ſynen bloede 
Det liectkc· erfegelt heeft. · Daerom / op dat de Weder· ſpre⸗ 

fers haer vietg moghen maken / dat fp de ware 
Kerchke zijn / foo is't Ban nooden/datfe voor alle 
Dingen bewijs doen /Dat fp de ſupvere lere Gods 
Hebben. Ende dit is t ghene / dat wy dickwils 
ſegghen / dat de ghedürighe merck-teeckenen 
der \mel-geftelder Rercken zijn/ Die geſonde pre⸗ 
Dicatie der leere ende dat ſuyvere ghebruyck der 

Epheſ. .20 Sacramenten. Want na dien Paulus getupgt/ 
dat defelve zp ghegront op de Prophetiſche ende 
Apoſtoliſche leere / ten zp datfe op dat fonda⸗ 
ment rufte/falfe haeftelik moeten verval ten. Ick 
kere mp tat onſe Cegen· partie. Dat fpEhriftum 
op haer 31de hebben/ daer Lan beroemen ſp haer 
wel heerlick: maer dan fal men haer Hier in eer ft 
gelooven / als fp hem Mm fijn woordt voor dra⸗ 
gen. Menig mael hauden fp ong Loop Dat oort 
Kercke: Mãer wy vragen / waer Dat doch; mach 
weſen De leere / die Paulus ſtelt voor Get eenighe 
fondament Der Bercken. Da ſiet nu gewiſſeſick 
uwe Majeſteyt / Onoverwinnelicke Reyſer / dat⸗ 
ter een groot onderſcheydt zy / of onuſe vpanden 
met den naem / of met Der waerheyt der Rercken 
haer wapenen / om ong te overrompelen. „Die 
Daer aftreden ban de bierke / zynde de algemepne 
Moeder der Sheloovigen/de pilaer ende vaſtig⸗ 

4 

eplighe eendzachtighepdt Der warer leere / dan 
dl Ebriftum, tot den gelaove/ 

lep ghjevoelen hebben mogen: maer in Cfzifto! orenspa bet 
op date eendzachtigh Godt ceren.” : Ehzifti 

— * aers 88 Derh wen /aet onſe Cegen · artie eerſt DAS, die 



De verdorventheytin de Kerckelicke tegecringhc. 
ſche leere uptghebannen / ſo en weten fp ons niet 
meer te befchuldigen/ dan dat wy ¶heiſto liever 
aenhangen / dan haer. Want / wien fulten fp doch 
dat js maken honnẽ / dat ane be gene / die haer 
van Chꝛiſto / eũ fijne waerhept niet en wille laten 
aflepden / om haer in de matt Ber menſchẽ over 
te geven fouden zyn ſcheurmakers / eñ vluchtige 
van t Geſelſchap der Kercke? Ick bekenne voor⸗ 

„Fok 18, 
Drogen: Alſo niet tegenffaende dat Haer oöck de 
kerhe/oberffraelt zijnde met des Heren licht over 
de gantſche werelt verſpreyt: ſo is t nochtans eẽ 
licht / dat hem over al verbreyt / ende bie cniahept 
Des lichaems en wozt niet gefchepden. Daerom 
Gelaert hy / dat Daer upt hetterien ende ſcheurin⸗ 
glen ontftaen/om dat men Gem niet en ficevt tot 
€ oorſprok der waerhept / noch om dat het hooft 

waer / datmẽ de Prieſters eeren moet:ende Dat in ‚ niet geſocht / noch de Ieere De Wemelfchen Mee⸗ 
de verachtinge ban de ordinare macht groot pe⸗ ſters niet bewaert en wort · So fp ong ſulke hey⸗ 
rijkel gelegen ig, Gver fulcr/ift Datfe full ſeggẽ/ 
dat men niet lichtbeerdig hem en beloopt te ſtellẽ 
tegen de ordinare macht /uillen Wp geerne tſelve 
ondertekenen. Want wpen zijn dus bot niet/of 
mp merke wel/wateen grate beroerte daer ſtaet 
op te rijfen/tert zp datmen den Over · hoof den in 
haer autozitept ontſie. Laet dan elke kerke ſynen 
Paſtooꝛ in eeren houden: Boch alfa. datter niet 
met allen en wort ðmindert van de hoogſte heer⸗ 
ſchappie Chꝛriſti vaer ander fo eft alte meriſchen 

Mala. 2.7. haer moeten onderwerpen. Want God getupgt 
doop Malachiam den Propheete / dat Gp op Dien 
Boet certtst de regeeringhe Lan de Iſraelitiſche 
herken den Priefteré in handen geftelt heeft / datſe 
fouden Gouden dat verdzagl/dat Gp met haer gez 
maeckt haduesJRamelic/dat hare lippen ſoudẽ bez 
warẽ die wetenfchap/ende den volke de Wet ber: 
klarẽ · Doen nu geẽſins be Brieſters dit verbant 
en hielden / ſo fpgeect hy / dat fulc verbont dao, ha⸗ 
re ontrouwichept te niete gemaect / ende voortaen ft 
van onweerden zy. Sp worden bedzogen / iſt dat 
fp mepnen/datfe op enen anderen voet in de ker⸗ 
kelike vegeringe geftelt zyn / dan datfe fouden zijn 
Dienaers eit Berupgê van Gods waerheyt· Moe 

lange dan ſullen fp tegen haer voorſz. ampt voort 
varen / om te oorlogen tegen de waerheyt Gods / 
ten eynde ſy aen haer niet die macht en nemen / 
deweicke Godt anders niet / dan met dit beſprek / 
dwelc wp verhaelt hebbẽ / ofte eertjts dẽ Prieſte 
ren / ofte nu ter tijt den Biſſchoppẽ gegevẽ heeft ? 

Beant woar⸗ 89 Doch / dewile ſy haer felven wys gemaekt 
Beton * hebben / dat de gemepnfthap det Herken vervaet 
„meerve op is in die ſoorte ban regeeringte de welcke fp haer 
bet pzibaet>felben bedocht hebben : achten fp haer ſtuck ghe⸗ 
Coen) oet Wormen te hebben /ais fp ong bie berbzeemdinge 
Eppziano, Vanden Aoomſchen Stoel voorwerpen. Maer 

ten is ons niet ſwaer te antWoozdern op de 
hoogſte weerdicheyt vã dE Roomſchẽ Stoel / Daer 
af fp haer fo ſeer beroemen. Doch deſen handel en 
wil ick alhier niet ín gaen/eenf deels om dat hp te 
lang foude vallen / anderſdeels / om Dat daer ban 
overvloedigh van den onfen gefchzeven is. Dit 

Wwil ik alleenlik maer van u begeren Ons · lieyſer / 
He —— ende Dooꝛl. Ooꝛſten dat ghy lieden Cpprianum 
zum, foudt Willen haaren ſpreken na welche ordre ghy 

lieben liever mooght ov2deelen de Ware gemepn: 
fchap der Herken. welche onſe Tegenſprekers al: 
leen op dentoomfchen Paus bzengen. {Pant alg 
Epprianus den oorꝛſpronck der Kerckelicker een = 
drachtighept gheftelt heeft alleen in het if dom 
Cheiſti / daer aen hp ſept / dat eik ende eeri hem int 

geheel ende vaſt houden moet / fb voeght hp daer 
Schone Be na Daer bp: Defe kerke is eenderlep:demelke haer 
ijckeniffen / mit uptftrekt in cen menigte Door den wafdom 
bzachtigpept Der vruchtbaerhept / gelijk alffer Wel Beel ffralen 
m der Kerc⸗ Dev Sonnen zijn/maer een licht: peel rancken des 
kent. booms / maer eenen ftam op een afte wortel gez 

gront:eñ van een fontepn vele waterbeken bloes 
vpen:Hoe mel Die veelheyt ſchynt verſpreyt te zijn 
Daar De mildighepdt van het overvloepen : noch⸗ 
tans bljft de eenichept ín den oo2fpzoric, Ieemt 
genen ſtrael der Sonne van het lichaem / de enig⸗ 
bept nochtans en fchept haer niet. Wzeect van dE 
boom enẽ tac / de vꝛucht en fal niet cõnẽ groenẽ: 
Schent de waterbeke van de fontepne) ſy ſal ver⸗ 

lige regeringe connen bp brengen / daer ín de Bifs 
ſchoppen alfo in grooter weerden zyn / datfe niet 
en wepgeren Chriſto onderdanig te weſen: datſe 
aen hem/ alg het eenige Hooft / hangen / ende haer 
bp hem houden:daer in fp onder malcanderen alz 
fulke broederlicke — nemen / datſe door 
geenen anderen bant) dan met Chriſti waerheyt 
tfamen zyn gebonden : alf dan / in gevalle datter 
eenige zijn / die deſelve regeeringe niet met eerbiez 
Dinge ende hooghſter gehoorſaemhept en onder⸗ 
houden / ſoo wil ich bekennen / dat deſelve allerley 
vervloekinge weerdig zn Maer deſen valſchen 
fchijn van het opperſte Regimẽt / waer mede onfe 
tegêftrijders aldug pralẽ / wat gelykeniſſe heeft: 
fe boch bp die / daer Cyprianus van verhaelt· De 

|enige Paus vanccomẽ gebrupkt in hzifti plaets 
| fe de opperfte heerſchappie / dewelcke (ander met 
| ende mate/op een tprannifche wiſe / ja met onge: 
bondener onbefchaemttept/dan enig tpran heer⸗ 
chet. Be reſte van het lichaem is meer gerichtet 
na des Paus /dan na Chieftiregel mate. Wet 
licht/daer van Cyprianus ſpreekt ig pt gebluft: 
Het ooꝛſpronkelik bloepen des Fonteyns toege: 
ftopt / epndelick wort betoont allecn de hooghept 
des booms, van de martel afghehouwen zijnde. 
90 

onſe Tegenſtrijders fo ſeer haer bemoepen am de 
hooghſteẽ weerdigheyt des Roomſchen Stoels te Stoel met 
verdedighen / daer in fp ſien / dat niet alleen fp-liez — heer 
den / maer ooc alle Gare (aken beftaen.FRact’t wil, kormen 

i iz’ í De omani⸗ Piet (onder oorſake ist 't / weet ich wel / dat fr 
haren hogen 

u betamen Onover · epſer / ende Doorl. BDoꝛſten / verdenigen / 
om toe te ſien / en te verhoeden datſe ul. niet / ge⸗ nemen fp ha⸗ 

en toe⸗ Ick als ſy den onervaren pleghen te doen / met 
ydel blanketſel bedziegen. Alvoren moeten fp ook 
ſelve bekennen / dat deſe hooghſte weerdigheydt 
doo? geen autoriteyt ban God /maer alleen door 
dat goetduncken Ban menfchen ig ingeftelt. Als 
wp tÉ minfté dat betoont hebbẽ / hoe wel fp niet 
ppentlic dat felve toeftemmen/fo fchamen fp haer 
nochtans enigfing/om daer tegen haer te fEchen. 
Den tijdt is er wel certdts gheweeſt / datfe de 
Scheiftuerlike getupgeniffen ffoutelic mifbzupez 
ten / om te beveſtighen ſulcke een grove leughen: 

Out hept. 

maer Doen de fake Wat nader ghedreven werde / 
konde men lichtelick upt hare handen (mijten de 
fplinterg / Die fp van verre Boo? (weerden lieten 
fien. · Derhalven van Gods woort verſteken zijn: 
de / nemen ſy harẽ toevlucht tot de outheyt · Doch 
ban daer konnen wyſe oock ſonder moepten af Antwaort. 
ſſaen · Want dat allencxkens de Roomſche Pau⸗ 
ſẽ opgekomẽ zijn tot ſulke hoochent der erẽ / die fp 
van over ontrent vier hondert jaren ingenomen 
hebben / ofte daer fp veel eer eenſdeels door bedrog 
ende quade practijeken ingekropen / ofte met ge⸗ 
welt ingebroken zn geweeft/verclaren grondig 
de Schziften der H. Baderen / de handlingen der 
Concilien / eñ de Biftozien. Maer op dat np dat 
bepde gaer toegeven/om haer / ſegge ic/Dat te las 
ten houden/dat den Aoomfchen Stoel de hoogſte 
weerdichept van Bod bercregen heeft / ende door 
de gedurige eendzachtichept Ber ouder herken bee 
veſtigt is geweeſt; So (ouden dan albereer ft defe 
dingen haer plaetfe hebben / fo wanneer dat Ao⸗ 
men de ware Kerke / eñ DE warẽ Biſſchop hadde. 
Want de weerdigheyt des Stoels en ſal niet be⸗ 

® 5 ſtaen 

vlucht tot de 



otor De wijfe vande Reformatie +1! 
foe lalwwaer dat geenen ſtoel meer en (al weſen. 

tene / maer in betoont hem de Paus Lan Loos 
men eenen Biffchop te 5ijn/om voor fodanighen 
van ons gerekent te mogen wefch? De ſpreucke 
Auguſtim is wel bekent: Dat Get Birdom cenen 
naem is des ampts /ende nier det erẽ Efi de our 
de Spnoden ffellen deſe ſtucken van eenen Biſ⸗ 
ſchoprnamelik / dat volt weydẽ miet de predicatie 
des woorts / de Sacramenten bedienen / de Gee 
ſtelicheyt eũ het bale onder de H. diſcipline Goude) 
ende hem ontſlaen van alle onheylige ſorgen des 
Werelts / ten eynde Gp Daer door niet verhindert 
en worde. De PBrieſte s ſullen in alle deſe dingen 
den Biſſchop behulpelick zijn. De Paus ende de 
Cardinalẽ wat gelaet hebbẽ hp om Dietgelijche te 
doe? Weetje derhalven ſegghen / o¶ wat Loet 
Dat ſy willen ghehouden zÿñ boas oprechte Wer: 
ders! Die doch niet een eenich ſtuck haers ampts 
oock met den clepnften vingher / jae niet eens na 
Den uptwendighen ſchyn / aen en roeren. 

Ten kan ge· or Doch/op dat wp dit aitemael haer toelaten: 
het — Dat het eenen Biſſchop zy die hem in ’t gheheel 
Bedel Baer ontfgant ban alle De Deelen ſyns ampt: Dat dat 
een afgenfee een Kerke zp, dewelke genen dienst des woorts / 
ucke afwbe noch geen (upver gebruyck der Sacramenten en 
Boso enve Deeft: Doch wat 8 “t/ wanneer bat alle dingen 
{nne Euane Daer tegen ſtryden? De Goddeloofe ſuperſtitien / 
genfege tere. opentlit afgoderie ende berheerde leringẽ hebben 

mi feer veel jaren aldaer haer (it-plactfe achat. 
De hooft-ffue en Der lere/Daer in inſonderhept De 
Cheiſteliche Religie Beftaet/3ijn omghewozpen : 
Cheiſtus is baarde hoogſte befpottinge gehou⸗ 
den geweeſt / daa? Dien dat de Sacramenten tat 
ſchañdelick ghewin / ende andere ontrennigingen 
50u gengeſtelt / op dat Ehziftus wederom eenig⸗ 
fins ſoude gecruptigt mogẽ werde, Bal dit dan 
de Poeder sijn. van alte herfte/melfte dach geen / 
ich ſwyyge gedaente / maer aac niet een ſchreef Der. 
Ware Berthe en behout / Alfa datfe alte de banden 
der hepliger gemeynſchap / die daer bp den geloo⸗ 
vigen behoort te weſẽ / afgeſnedẽ heeft De Paus 
van Famen ſtelt hem nu ter tt tegen de weder⸗ 
opgaẽde Euangeliſche lere niet anders / dã of het 
ſon leven woude ghelden. Bewnſt hp dan niet 
daer mebe / dat ſyne Stoelgeẽ vaſticheyt anders 
en kan hebben dan dat Cheiſti Aijcke verdreven 
worde? Puc Majeſteyt weet / wat een breet belt 

Traer be⸗ poor mp hier geopẽt wart om te ſprekẽ · Doch / op 
wois. dat ic van deſe false een cort Beflupt mafe)fa antz 

kenne ich / dat Dit de Apoftolifthe Stoel zp/ daer 
niet ban cen verſchrickelike afwiykinge gefien en 
wort. Ick ontkenne/dat hy is Chriſti Dte-houz 
der / die het Euangelium in dullicheyt vervolgen⸗ 
de / metter daet hem betoont den Antecheiſt te we⸗ 
ſen. Ic omkenne dat he een navolger Petrus is) 
deweſcke am veder te ſtoten / al wat Petro opge: 
timmert heeft / ſynen hooghſten vit aenwendet. 
Ik ontkenne / dat hy het hooft der Herken is / die 
de afgeſhedene Kerke van Chriſto den waren enz 
de eenigen hoof de/ Door fijn tyramnie verſcheurt 
ende Berbreecht. Taetſe op alle defe Dingen ant- 
woort geben / die Dat hoogſte regiment der kerk 
alſo aen den Roomſchen Stoel willẽ bindẽ / dat fp 
haer niet en ontſien De gewiſſe ende betupgde lee⸗ 
re des Euangelij minder te reeckenen / dan deg 

— Paus autoritept. Ja laetſe ſelve mp ãtwooꝛt gez 
Eme ve Aleẽ vorlt ghyſ Ona, leyſer / eñ Ba. Borſten / 

e overleggẽ / of wy pet billier ofte onbillicx Gfacht. 
ſormeerden / 92 *Daer upt ſal ontwnjffelick u l.ook mogen 
gn, nan ee afsemen/hee dat onfer tegenftrijderen lafteringe 
Ainsteuan: geẽſins plaetfe te gevẽ en is / als fp ang befclhulz 
aen hebben Digen van Godtloſe vermetenthept / ende als van 
Dupten ven onverfoendeliche ſtoutigheyt; om dat Wp aengez 
Teer PES gangen hebben de liercke te fupberen van de bez 
awooꝛt, mettingen der leere ende der Ceremonien / ſonder 

— %ugufiini 
ſpetucke. 

Nota. 

hd 

te berwachten dat believen bart den Paus van) 
Boomen. Ende fpen konnen niet verſtaen dat: 
alle man Dit foude gheoorloft weſen · Maer / wat 
was van dien te verhopen / Die upt fijn plaetſe 
behoorde te Wijchen / op dat de Kercke tot eenen 
beteren ſtandt mochte ghebracht werden? Daer 
na / ie hem indachtig wil malien / wat beginſe⸗ 
fen ende voortgang Lũtherus / ende d'andere ge⸗ 
hadt hebben / die eñ ſal van ons geen ontfchuldiz 
ginge vereyſſchen· Doen alle dingen noch warẽ 
in ruſte fo beeft Antbherus den Paus ootmacdig 
debeden / dat Gp ſoude willen Die ſeer groore ſiekte 
der Kercken gennemen te geneſen. Wat Geeft hy 
ghevoordert? Als de fake verder gekomen was / 
hoewel dat Lutherus ſweeg / ſo porde nochtãs de 
noot ſeer ſcherpelie om den Paus aen te drijven? 
dat hp geen langer vertreck milde maken. Dit 
wag’tidat de gantſche Chriſtenheyt ban Gem bez 
geerde. Het fkondein (Pret macht/am de Godt⸗ 
vanchtige wẽſchingẽ ba alle mâ te volde. Beeft 
hpt daerom gedaen ? Lp ent nu Boog / eenige — - 
beletfels. Doch / iſt dat wy willen den oo2fpank 
gaen onderſoeken / ſo fullẽ wp bevindẽ / dat hp al⸗ 
ſeen hem ſelven / ende andere in DE weg ſtaet / dat⸗ 
ter niet gehandelt en machte wordẽ · Maer / wat 
blijve ic lage ſtaẽ op defe geringe bewijf-reden? 
Als of de eene fake/afte niet heerlik genocg / afte 
niet gewichtig genoeg en zy: Dat hp van dE be⸗ 
ginne-aen tot noch toe gef ander hope getoont en 
‘heeft / om met hem te handelen / dan dat hp Chri⸗ 
ſtum wederõ begravẽde / alle de Goddelooſ bent, 
die daer Was op dien tjdt } als Wp te voorſchyn 
quamen / met meer fehere vonden / dan te Bazen) 
faude becrachtighen. Dits / te weten / d'oorſake 
wacerom dat ooch hedenf daegs de wederpartien 
ſterkelic verbiedẽ / dat men niet en ſoude de hant 
ſiaen gen De verbeteringe der kerkerniet daerom / 
om dat het niet bau nooden en zp (Want ſulcx te 
lochenẽ foude al te (node onbeſchaemtheyt weſẽ) 
maer om Dat fp willen / dat ſoo wel dat welbaré, 
‚als ’tverderf der kerkẽ aen het goetdunken eñ dE 
ille alleẽ van dẽ Paus vättomen foude hangẽ. 
93: Ju laet ons de Medechne Befichtinhen/de De tegben⸗ 
welke alleen ons laten hebben de gene/Die ’t Gaay partie 
(chande rekenen/datter foude eenen bingher ole: Ku ararie 
„toert worden / al as ’t Dat met allerlep berdeiet op een algee 
de Hevche verdrukt worde. Sp beroepen ong op mepulonet- 
een algemepne Concilium. Wat? Of het meerde? — — 
re deel met hartneckige herten in haer epgen ver” * 
derfliep / ſullen wy daerom ooc moeten mede ber” 
derven daer Wp die macht hebben / om onſe wel⸗ 
varenthepyt te beſorgen? Maer t ís? niet betame⸗ 
lic / ſeggen ſy / de enichept der kerken te verbreken: 
dewelke alſ dan gebroken wort / ist dar het cene 
deel / buyten d'andere in de! leere des geloofs pet 
beflupt, Daer na vergrooten fp de ſchaden/ die Feghenwez⸗ 
daer mot mochten ontftaen : Datter niet anders edheſwer⸗ 
ban een ſchrickelicke berwoeftinge/ endeenchele pingge ze, 
verwerringe verwacht en can worden / ift bp ale 
dien / dat cen yeder voſck ende natie Hoo? hem fel 
ben een epgen maniere des geloofs in ſteit. Deſe Antwoort 
dinghen fouden wel te recht / ende te paffe alſdan ov de eerfte 
ghefept maahen werden (oa wanneer unt fp fele KAd er 
ven- een litmaet der kercken de eenicheyt verach⸗ 
tende/hem ban andere wilde ſcheyden · Maer dat 
en wort nu niet ghedreven. Och / dat nu mochte 
vercregẽ worden / dat alle hoogſte Regenten ende 
volkẽ des Cheiſtendoms met ẽẽ heylige overeen: 
draginge te gelijck haren vinger opſtaken / om te 
verwachten de verbeteringe van de tegen woor⸗ 
dige ſchadẽ. Maer / dewijle wy ſommige ſiẽ ver⸗ 
ſcheickẽ ban enen beterẽ (fant: eñ ſommige in DE 
kriygh ende andere forgen verwart / datſe hier toe 
„haer uiet en connen verlegen. Hoe lange dan ſul⸗ 
len wy opſchorten / ons felven bier in te Dienen É 

Met ! 



Antwoort met te berwachten tot dat andere zijn ghereet 4 | te ich? 
Spe z,té 
Beno, DUI 
ge 

Boe beelderz 
dep fchaden 
batrer voort⸗ 

De verdorventheyt inde 

Eñ op dat ick wat v2pmoediger den oorſpronck 
alles quaets opene : wp fien Dat den Foomfchen 
Paus nimmetmer / ſoo verre hp mach / toelaten 
en ſal / dat alle kercken ſouden bewilligen / ick ſeg⸗ 
geniet / om eenen billicken raetſlagh te mogen 
houden / maer om een Spnode te mogen verſa⸗ 
melen. Bp fal wel genoeg beloven / ſoo dickwils 
hp fal gebzacght worden / alg hp maer flechs 
mercht /Dat alle wegen gefloaten / ende alle mid⸗ 
Delen berbindert zijn / om hier tae te komen. 
Maer hp beeft bp der hant ghereet de verhinde⸗ 
ringen, Die hp t'elché bp bzengt/op dat hem nim⸗ 
mermeer oorſaecke van uptolucht en ontbreken. 
Met hem bewilligen alle Cardinalen / Biſſchop⸗ 
pen / ende Abten / wepnige uptgenomen. Want 
op dat eene Dencken fp meeft/hoe dat (p in ‘t ghe⸗ 
bzupch van de eenmael aengenomene tpzannpe 
mochten blijven / geenfins ſorghvuldigh zynde 
over dat welbaren ofte t verderf der herchen. 
94 Teken duchte niet Onoberw. Kepſer ende 
®oo2l. Voꝛſten / dat het gene ick ſegge / ul. foude 

komen uptde ſwaer ballen om te gelooven/ofte oock (ult mjg 
opſtellinge 
bant Be Gez 
fozmatie tat 
een alghe⸗ 
mep € onz 
cilie. 

Darticu⸗ 
liere Spno⸗ 
Den zijn De 
terfte mede: 
zine / omde 
gebzeken in 
ber kercken 
te geuefen: 
ende Dat en 
ks niet nieu, 

te mogen worden. Fa veel eer fo beroep ich umer 
aller confcientien tot getupgen/of ik anders wat 
verhale / dan dat gp door ſekere ervarentheyt be 
bonden hebt. Daerentuſſchen lept de kercke in 
de upterfte noot : onepndeliche bele zielen / niet 
Wetende waer zp haer keeren ſullen Loden 
jammerlick benaut:vele oock van den doot over⸗ 
raft zijnbde/ten zp dat fe wonderlick van den Hee⸗ 
re bewaert moden / gaen Verlopen? berfthepde 
fecten komen op de bane : vele / der welcker god⸗ 
loofhept te vazen int verborgen was / nemen upt 
de tegenwoordige oneenighept / de vrpyheyt / om 
gantfch geen geloove te hebben ; bele ‚ban geen 
Quabder natuere anderfing weſende / wordẽ god: 
loog. Daer en ig geen Difcipline om defe ſchaden 
Hoog te kamen: Onder ong) die Wp des eenigen 
naemg Cheiſti roemen / eñ eenderlep Doop heb: 
ben / en ig niet te meer eendzachtiabepts/ dan of 
kp gantfchelick ban verſcheyde religten waren, 
Eñ /d welck het allerellendigfte is / ſo naecht/ eñ 
ig bykans boo? den oogen een afaryſelicke ver⸗ 
woeſtinge der Kerche/voo? welke vergeefſche mer 
Beene gefocht ſal worden. Derhalvẽ / na diẽ mé 
hem niet alte (eet en kan haeſten om de kercke / 
zinde in fo groote ellendighept eñ perijckelen/te 
helpen : mat doen dan de gene anderg/ ban met 
God eñ DE menſchẽ (potten/‚die ong tot een alge: 
mepn Concilie/ daer geẽ hape toe en is / berfen- 
DE Daerom /ofte de Buptfchen moeten full oog: 
Deel verdragen / datſe de kercke Cheiſti in haer 
rijke liever willen, al fiende eñ ſtil fittende/ laten 
bergaen/Daer fp. dit mel beteren condé : Ofte dat 
van noodẽ is Dat fe haer terftont op makẽ / om de 
ſorge der ſelver aen te nemẽ · Hoewel fp dit laetfte 
fo veerdig nimmermeer en ſullen doen / of fp fullë 
alſnoch billick beſchuldigt wordẽ vanalte groo⸗ 
te bertraginge. So mie Daer nu / den deckmantel 
baneen algemepn Concilie ——— jn 
in bzengen / tig ſeker / dat ſulcke anderg niet en 
foechen/ dan dat zp Doo? foodanige aerdigbept 
den tt veil ed Soo zinfe dan niet meer te 
hooren / dan of ſy met u 
datſe metter daet bdewijſen dat / te weten / haer fo | 
beel gelegen is aen haer epgen bpfonder profijt, 
dat 5p ’t ſelve niet en begeeren te verlaten / al ſou⸗ 
De aock de kercke te grande bergaen. f 
95 *Maer / eagen ſy / dit ſoude wat nieus cf 
vreemts weſen / want ten ig nont gehoort / dat eẽ 
Pꝛovintie ſoude aen nemen eñ verklaren de hens 
niſſe van de leer· ſtucken der religie / ſoo wanneer 
van de ſelve eenigẽ twiſt gereſen was. Wat hoo: 

t woorden bekenden 't gene / 

Kerckelicke regeeringhe. 
ke Meynẽ fp dat ter werelt ſoude een leugen 

alleẽ doog het oog-wenken wijs gemacckt mogé 
Werden De welcke wederlept mogt mer be Wiftas 
tien ban allen túden? Áo menighmael alſſer een 
nieuwe hetterpe is opgeftaen / ofte dat de herchie 
dooz cenigen tweedzagt is ongeruft gemacht gez 
weeft / pleechmen niet terftont een Provinciael 
Spuobde t ſamẽ te roepẽ / om aldaer Die verſtoor⸗ 
niſſe te effenen? Maer té is geë gebrupt geweeft/ 
tot eẽ generael Concilie te loopê/té zp dat alborẽ 
het particuliere int werck geftelt ig. Nileer dat de 

Fol. 19, 

Biſſchoppen upt de gantſche Ehziftenhept tfa: Bewijs ban 
mé quamen te Niceen / om Arrium te wederleg⸗ 

gẽ / warender al vry vele Synoden vergadert ge: 
weeſt int Ooft-quartier. De andere exempeſen 
verſwiyge ik om De kortheyts wille Maer gen 
da: onſe vyanden / als eẽ ongewoonlic were vers 
mũdẽ / getupgen de boecken ban De oude Scheij⸗ 
vers ordinaer geweeſt te zijn. Wech dan met dez 
fen — n deckmantel ban niewighept. 
96 oo deſe (uperftitie geweeft hadde bp de 
Africaenſche Biſſchoppen / al veel te lact hadde 

dẽ Donatiſten eñ Pelagianen bejegent geweeſt. 
Pu haddẽ de Donatiſten een groot deel in&frica 
tot haer rotterie getrocken: eñ daer en was geen 
plaetfe b2p ban De befmettinge der felver. Dien 
twiſt vã de eenighept der kercke / eñ rechte bedie: 
ninge des Doops was van ſeer grooten gewich⸗ 

‚tee Achtervolgende nude nieuwe wijfhept van 
‚ defe/fo moeften de recht· gevoelende Biffchoppen 
‚ Defen handel gefchaven hebben op een algemepn 
Concilie / op datfe haer niet af en neden ban de 

‚ Andere leden der kercken · Poen fp ’t daerom? Ta 
veel meer/ om datſe achten noodigh te zón eentge 
baeftichept/om den tegenwoordigen bzant upt te 
bluſſchen / dwingẽ fp eñ vervolgen deBonatifté; 
de ſelve alſnu tot denSpnodum/alfnu tot een onz 
— — ten ſtryde beroepende. Laet onſe 
vpanden barn wegen De godlooſe (chepdinge van 
der hercken Auguſtinum verdoemen/mitfgaders 
de andere heplige Mannen in ſynen tijt / die met 
hem toe ftemden: Datfe niet alleen de Ponatiftë 
door de auttozitept van het Fijcke / ſonder een al⸗ 
gemepn Conciliete beroepen/gedmongen hebben 

‚em met hem te Difputeren / eñ geenfing ontfien in 
‚ een 3Pzobinciael Concilie upt te boeren een ſeer 
‘gewichtige ende ſorgelike ſwaricheyt. Pelagius 
flack oock aldaer den kam ober-epnde: terftont 
werde 't Spnodus ghehouden / om hem in ſyn 

‚ ftoutighept te bedwingen. Als hp eenen kleynen 
| tt Die boet beerdighept Lepnfende fn uptfpoufel 
‚ wederom opgheflackt hadde / den angel finder 
godloofighept in Africa geſteken hebbende, heeft 
bhp hem na Roome gevoegt / alwaer hp goederties 
relich genoegh was ontfjaelt. Dat doen de Bod: 

vꝛuchtige Biſſchoppen? Wendẽ fp vooꝛ / datſe als 
leen maer een litmaet zijn ban de kercke / eñ datſe 
daerom De remedie moeſten verwachtẽ ban d'als 
gemepne Concilie? Ja veel eer foo comen fp ſeifs 
te famen met D'eerfte gelegenthept / eñ dat alfnu 
eñ alfban: Daer fp Dat godloofe leerftuck/daerder 
boen bele mede befmet waren / met den Ban 
ſtraffen:eñ verklaren vꝛpmoedigh / eñ beflupten / 
wat datmen gevoelen ſal ban De erf-zonde/ ende 
van de genade der Wedergeboorte · Daer na ſen⸗ 
den fp na Foome de copie ban de handelingen /- 

eenſdeels / datfe doop gemepne auttjozitept eft bez 
williginge / der ketteren hartnechichept te beter 
eñ te ſtercker mogen beken: eenfdeels) datſe de 
andere waerfchouwen mogen ban’t perikel/Daer 
boog fp haer al te wachten hadden. Des Foom- 
fchen Paus labuptgebers degeyen dit op Wat 
anderg ; alg offp Dat vonniſſe opgefchozt had: 
den/ tot Dat Innocentius, Doen ter tijt in der 

® iĳ kercke 

exempelen: 
Arrius was 
beſchaemt 
gr maeckt in 

e De Kicten⸗ 
ſihe Sunode · 

De Sonati⸗ 
ten zijn ook 
tot den pats 
ticulieren 
Spuode bes 
roepen. 

Item Pela⸗ 
gius. 

Tegentoaje 
pinge 



* — — t fp gedaen hadder 
Antwaoort. Wan weerde biede. 1 aer defe onbefrhaemthept 

Wozt meer dan genoegh ederlept upt het ſchry⸗ 
gen Van de heplige Daders. Want (p en verſoec⸗ 
Ken ban Innocentio genen raet / Wat fp inder 
faken doen ſouden:noch fp en gedragen Baer niet 
in het feggen ban hem: noch fp en verwachten 
niet (ijnen wille ende authoriteyt: macr fp (eg: 
en / datfe van De falke kenniffe alreede genomen 
ebben/ende ’t vonniſſe gegeven / daer mede fp fo 

Welden man/ als fijne leere berdoemt Gebben : 
bat Ip felve fiet hacr exempel na te volgen/ fa bp 
andering in fijn ampt hem niet en wil verfup: 
melick aen ffellen. Ende defe dingen gebeurden 
doen ter tijt / alsde kerchien onder malkanderen 
noch eenderlep ghevoelen hadden in de ghefonde 
leere · Daeromme / dewyle nu alle dingen/tot den 
val geneygt zin / ten zp Dat ſnellick daer in wor⸗ 
de voorſien / om wat reden dan ſullen wp haer 
bewilliginge verwachten / daer fp geenſins eeni⸗ 
ge neerſticheyt en ſparen / om de waerhept Gods / 
Die fp hebben verjaegt / te verhinderen / datſe niet 
Wederom aen het licht en kome ? Ambzoſius 
hadde in nen tt met Kurentio eenen ffrijt van 
D'eerfte hooftſtuck onſes geloof &/re weten ban de | 
Godheyt Eheifti, Ende hoewel de Hiepfer het 
acn De zyde vau Auxentio hielt: nachtang en bez 
roept Ambrofiug de fake niet op het algemepne 
Concilium / în dien ſchi)n / als of het ſonde foude 
Wefen/dat De ſelve elders geepndight ſoude woꝛr⸗ 
Den: maer hp begeert ſlechs / datmen in der kert⸗ 

Det exempel 
Ambꝛoſy. 

fe boo? Get volck Gier van ſoude handelen / over⸗ 
mits het een ſtuck mas des geloofs. Waer toe 

Meden genoz.pisnen ooch de P2evinciale Spnoden / Die alle 
ergen ber jaer Eweemael plegen gehouden te worden / dan 
BPzobiuciae Alleen/dat de Biſſchoppen onder haer fauden bez 
Ten Spno raet{lagen van die dingen / Die Daer Waren aen 
Be. den hagh gekomen? Belùch oock de negenthien⸗ 

fte Det-regel van het Chalcedonifche Spnade 
inhoudt, Be oude infteilinge beveelt /Dat de Bif- 
fchappen Ban een peder Pzavintie alle jaer 
Weemael bp een komen. Det Chalcedoniſche 
Spuodes leght dat wpt / Dat fulcr gefchhieden (al 
daerom / dat de nieuwe opgerefcne ſwaricheden 

Eegenwor⸗ daer ouden worden te vecht gebracht · Maer dez 
pinge. _ fefeagen geenſins te betamen / dat de gebreken 

De wijfe vande Reformatic. J 

3 beptighe Daders ban Haer voornemen nict 
afgeftaen. · Boorwaer / Boo? fulche ern pele en 
wort uwe Keyſerlicke Majeſteyt niet belet / om 
het heele lichaem ban’trĳche wederom te mos 
aen bzengen tot een heplige eendzachtighept door 
ulcke middel / alg daer foude hem beor de hant 
peefent eren. 
97 Hoewel defe onfe wederpartien / Die Dact amar ve To⸗ 
raden tot uptftellinge / gelijck als vu gefépt ig / meninen ep> 
dit niet en doen / Dat Booy 't vertreck ban den tijt gentlick 
cpndelick Der herchen Welvaert foude glevooze CFLN MEt 
dert werden : maer fp foechen ſſechs upt fuiche ginge ves 
berlanginge haer gewin. Woo;ts/ fp mepnen/ elscmernen 
datfe langhe ghendegh beftant Gebben (uiten / igg Lontilh. 
Datfe ong upt (etten konnen tot een algbemepn 
Concilie. Schoon genomen nu/ datter gantſch 
niet in den wegh en zy / om een algemepn Cone 
cilie haeftelick bp een te Doen verſamelen: Latet 
oock ſoo weſen / Dat het in goeden ernſte is ver⸗ 
condight / dat den dag) Loop handen is / ende alle 
Dingen daer toe gereet zjn. Aldaer ſal / namelick / 
be Paus ban Roomen het Opper-booft weſen: 
ofte / foa hp hem befwaren fat te komen / fal hp 
eenen upt den Cardinalen in fijn plaetfe befchiez 

| ken: ende fal outwijffelick Dien berkiefen/ die Gp 
‚ fal achten hem aldergetrouft te wefen. We ane 
‚dere Cardinalen fullen hem aldernaeft bp fitten/ 
Daer nade Biſſchoppen ende Abten: De Kactf= 
heeren fullen de gheſtoelten beflaen / upt welche 
fp gemepnlick gheen andere en plegten te verkies 
ſen dan Die daer zijn tot haerlieden wel ghefint. 
det kan wel gefchieden/ datter fonmige gocde / 
ende Dat weynich in 't getal onder Baer fitten s 
maer Die fullen ted worden van wegen datſe 
foo wepnigh zijn) ende doo? vreeſe Flaeumoedigh 
gemaecht zynde / ofte geen hope ban pet te voor⸗ 
beren hebbende / ſtilſwygen · Iſt dat pemant 
mogelick hem berftout cen woort te ſpreſen / fou 
fal bp metter vaert doa veel gedzups ende roe⸗ 

‚pens overvallen Werden. Doch de beelhept fal 
‚haer alfoo aenftellen/ datſe eer alte inch (al wils 
len lijden/dan toe te laten/Dat de kercke tat cenen 
beteren ftant ſoude gebzacht wopden. De leere 

‚ga ich baozbp. Woude God / datſe maer (lech 
opꝛecht ende leerfaem bp ve verhandelinge quaz 
‚mens Maer ’t is ſeker ende gewis / datſe dit eeniz 

had 

der leere ende des levens / Die alle nrau Welweet / ghe altemael fullen onder malkanderen in bee 
fauden eenighſins aengeroert worden ‘tot ter tnt | densken vemen : dat/al watter foude mogen gez 
toe datter een alghemepn Concilie ſoude ghelept ſeyt / ende wat Hoop redenen daer in ghebzocht 
zijn. Ia even met fulcken uptolucht hebben oock machten werden / datmen daer niet na hoozen 
Palladius ende Secundintanus elende Ar, | enfoude. Jae fp fullen niet alleen met hartnece 
rianen / verworpen dat Aquileienſche Concilie / kichept / ende wederſpannichent hare oozen ſtop⸗ 
om dat niet vol ende algemepn en wag.Dpoers | Perl / Op datſe der waerhept niet gehoorſaem en 
weerden haer Daer mede / dat allede Ooſterſche ſouden zijn / maer fullen haer oock met wreets 
95iffetoppen niet daer bpen waren / ende wep: | hept wapenen / om tegen De felbe haer te ſtellem 
nia Wefterfche verſchenen: Ende gewis / ſoo Saer wat? Iſſet ongeloovelick / dat de gene 
Beel de Italiaenſche Biſſchoppen belangt/ ſoo 
was nauwelict het halve deel van die bergaert. 
De Biſſchop te Foame en was oock felbe noch 
niet gekomen / noch eit hadde derwaert niemant 
van fin Prieſters geſonden / om fijn plactfe te 

Antwoort Betreden. Op welch alie Ambroſuis antwoort / 
Ambꝛoſg. dat het het acen nieuwe exempel en zy / Dat De 

Weſterſche Biſſchoppen Spnode houden: over: 
mits het altijt gebrupckelick is ge weeft / dat De 
Oofterfche onder malkanderen t° (amen quaz 
men. Dat oock de Godfalige Keyſers wÿſelick 
gedaen hebben / Die daer een Confilium uptgez 
rocpen hebben / cenen pegelichen ghevende L2pe 
macht om te komen / ende niemant eenen dwank 
opleggende. Item / datter gekomen zyn / die 't 
lufte ende beliefde: mits datter niemant verhin⸗ 
dert en worde. Doen de ketters in haer upt 
vluchten voort ginghen/ foo en hebben daerom 

bie gantfch geert oogt Ban de ghefonde leere en 
begeeren te hoogen / geerne ſulſen wcken / foo 
haeft alfimen tot De faeche (elfs gekomen fal zijn ? 
Zullen top oock verhopen / dat de geene / die alle 
Dingen te wege brengen / dat het vervallen rycke 
Chyifti niet wederam in de werelt op en foude 
ſtaen ſullen wefen hulpers om 'tfelbe te berswece 
Ken ende te voorderen? ſullen die ooch haer alſ⸗ 
dan vriendelick ende manierlick konnen bewy⸗ 
ſen / De welcke nú ter tijt met (weert ende vper tes 
gen de waerhept rafen/ ende andere na haer berz 
magen tot wꝛeetheyt op maken ende ontfteken 2 
Macer op dat Wp niet anders vaogt en brengen / 
wil ich / Onverwinnelichen Repfer / eñ Doozs 
luchtichfte Dor ften / uwe boopfichtichept later 
onzdeelen / of het ftichtelich (oude vallen / dat de 
edig Foomeu/ ende fijn geheele t ſamen⸗ 
rottinge alleen de heche in goede ozdze fal Wi ! 
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ende den feer verdorven ſtant der felver verbete⸗ 
ren na den rechten regel des Cuangelij. Ende 
hoe tichtetich fp haer eyghen profyten pleghen 
te vergeten / om Dat fp alle / fonder daer op pet te 
letten/ met Wille ende daet ſouden gedreven wor⸗ 
den / de ſoꝛge van't gemeene welnaren aen te nes 
* / ig ul. door ſeeckere bevindinghen Wel bes 
ient. 
8 Sult ghp Onoverwinnelicken Kepſer / den 

De kercke toe vertrouwen / ten eynde fp ban 
ar de herſtellinge ber felber nae haer goetduncken / 
bevauden … Ofte beel eer/na haren boofen luft/ ouden ordine⸗ 
odseerete ten? fult ghy twijffelachtich fEaende haren Wil 

befchermen/ le verbepden / alfao dat ghy nimmermeer aenne⸗ 
Ben alghes men foude der hercken welvaert te behertighen 
mepn Cons tertijttoe/ Dat zp daer in bewilligen > Fngle? 
cilium des Palle die kenniſſe bp haer fal ſtaen / fullen fp lich? 
——— telick haer ſelven upt de ſwaricheyt helpeñ. 

“Want fp (ullen verklaren / datment foo ſal laten 
blven. Maer laet ong dat foo nemen / Dat fp of 
door fchaemte / ofte Dao uwe ende der anderer 
Princen authozitept niet en fullen durven nae la: 
ten/ om cen weynich berfoetinghe quanfups te 
ghebruycken / ende Lan haer ghewelt oock Wat 
te laten vallen / fullen fp Daeramme van ſelfs hier 
toe tot eeniger tijt willen verſtaen om gedwon⸗ 
ghen znde / EChzifti rycke op te helpen? Cot 
Wat een ander epnde wordt Gaer De fozge ban He 
berbeteringhe der kerchen bevolen / dan alleen 
dat de ſchapen den wolven overgelevert worden? 
Soo een van bepden moet gheſchieden / foo fou: 
Det nochtans beter weſen / datmen de kercke voor 
foo veel als berlaeten ende Verloozen hielt fdan 
datſe ín handen van ſulcke Medechns ſoude 
ballen. Bet hadde wel den gheenen betaemt / 
Bie de naem ende plaetſe van Paſtooren ofte 
Herders gebrupcken / datſe aldér-eerff haer ge⸗ 
haeſt hadden / om den ſelven byſtant te doen 
Ick bekenne / dat ſy behoorden (haer alg voor⸗ 
angers te betoonen? ende dat de Princen haer 
n foo hepligfeen werck alg medehulpers ende 
medegefellen bp henlieden behos z den te voeghen · 
Maer inghevalle fp het niet en boen > Ofte: (oa 
{b t ban andere niet en begheeren gedaen te heb: 
ben? Ofſos ſy oock om fulct te verhinderen / 
haer befte Doen ? Zullen wy Sam oock noch lan⸗ 
ger op Gaer moeten fien / alfód Dat niemant hem 
en mach roeren / beo? al dat fp haren vingher 
om hooghe (teken ? SRoeten Wp noch af haer 
gewoonelick gefanch aenhooten? ®atrier niet 

De Princen) 
alfao fp Oo⸗ 
ben genarmt 

De wijf van de Reformatie; — Fol.20. 
batfeop der aerden bewaerders ende beſcher⸗ 
merg ſouden weſen var ſyn eere. 
go Tieve en milt den onhepli 

| uwe ooge niet verleenen / die u met cert bedriegen MOE j 
licke beroeminghe ban Eoncilieter leure ſetten Franzen 
ten cpnde de kerche gheen berkichtinghe dooz u le Paus ende 
foude — worden: Want ofte fp verkleynen ſyne abbe⸗ 
deſen handel / daer fp nochtans de aldergrootſte hel 
is / op bat ghy / om Dien aen te nemer / ù niet en oe kefoimat 
foudt berbhaeften: ofte fp DWingen u / ont weee⸗ tie der * 
delick den ſclven upt te boeren. Tot noch toe Eee 
ene verlozen arbept ghedaen de gheene / Die 
aer Beffe ghedaen hebben om u/ Onverwin⸗ 

nelicken Keyſer / tot tprannpete ontfteken /ende 
ueenichfing Die wapenen acn te Doen. Moor: } 
Waer app hebt eenen treffelichen tof van fachte | 
moebdigfepbt ende voorfichtighept bp uwen: na⸗ { 
komelingen verkreghen / Dat ghy u doop de bee 
roerlicke vaet- (lagen / daer ghy Dichtwils ende 
‚beelmaels mede gequelt Waert, nimmetmeer 
en hebt ban gheduerighe verfoetinghe Liter Sf 
bzengen. Hebt doch neerftigh acht / dat delen 
lof niet eenmael/ doo? de ongheſtupmighent det 
bpanden van u upt-gedzeven en wordt. Augu⸗ 
ſtinus bekent het een Godlooſe heerſchapppe te 
weſen / Wanneer dat de ketters verfchzickt ghe⸗ 
maeckt / ende niet onderrecht en worden· Iſt bp 
al dien / datmen alſoo moet handelen met de ket⸗ 
ters / Die De kercke Doo? hare ongeſtupmighent / 
fonder gerethtige oorfake berseren / dat altht de 
leere boorde beffraffinghe fal gaen: Hoe veel 

| te meer deleeftheyts behoortmen in. defe ſaecke te 
| abebzuneker / daer in dat wp Godt ende wens 
fchen tot ghetupghen nemen; Pat Wp anders 
niet en ſoecken ban dat Ap aen bepde zijden ond 
in De ſuphere leere Gods eendzachjtelich ghedzaz 
ghen 2’ Gat de Paus Gen Boomen met ſhnen 
aenhanek niet dan ban bloetſtorten ende moor: 
den en (pzéecht dies zijt ghy Gzootmachtighfte 
Ptepfer /' fElWE De alderbeſte ghetuyghe · Waert 
fake) ere ondebE geboorfaem hadt 
geweeſt / Biptflant hadde over Tanghe ban’t 

‚ bloet over gebloent. Ende voor u / Boozluche 
tichſte Dosftensen is ſulcx niet verborgen Doude 
de Gheeſt Gods haer foo heftigh dryven tot 
foodaninetwieerhept ? Maer dat iet / namelick / 
dat de quade begheerte / die langhen tijt onver⸗ 

| hindert / geweldigh gheregheert heeft / terſtont 

ghen menſthen Paincenen 
„moeten haet 

in —— uptbzeecht/alimenfe genvanght 
te temimerf. Pt datter eenige zijn, behalven die 

met allen ſalhem onderwinden / Boor dat den welcke ons ghterne ſaegheinmet ghewelt ende 
Paus ſulcks goet ghekent Geeft. Derhalven wapenen onderdzucht / de ſelve haten de ſaecke / 
fal uwe Majeſteyt believen te-berftaen f' ende daer zy gheen kenniſſe ban en Gebben ofte door 
ghy Dooꝛluehtichſte Borſten/ mitfgaders alle; defe blaegbalcken ontfonchen/ ofte door cenen 
naemachtige mannen / wilt in uwe herten zver⸗ 

legghen / dat de herche van haere Herders niet 
alleen zijnde verraden / verlaten /ontbloot iiaet: | 
oock gheplaeght / ende miet hanghter ellende 
gequelt / epndelick tat het verderf gheftelt / tot’ 
nwe troubertichept haren toevlucht neemt Hae 
houdt het cer daer boor / Dat u van Godt ffoffe 
ghegheven wordt / om een in jn ende mercke· 
licke proeve te doen ‘ban nine eerbiedinghe tek 
ghens hem. _ Daer en ig tet Werelt niet / daet 
ober God wil / dat rop alle ons meer ſullen be⸗ 
kommeren / ende met grooteren vlyt benidept 
ban dat de eere fijns naenis ongheſchent mach 
blijven / fijn riche bloepen / De reyne leere ik 
fange gae / welche alleen vns moet Hoa) lich 
ten/ em hem opzechtelich te dienen. Hoe eel 
te meer betaemet / dat deſe dinghen de Printen 
gerforgen / bedencken / uptrechten ende verbol⸗ 
ghen? Den welcken hp däeront geweerdight 
peeft ſyns naems deelachtichte maecken/ ont 

onbedachten vᷣver van ſelfs aengheporret zijnde. 
Want 't gene/ dat Tertullianus kiaegt / dat der 
opkomende ſiercke eerftelick ig wedervaren / dat 
entmóet ons ooch hedenſdaeghs / Dat wy verz 
Doemt moden Han Weger het Hoor-aordeel 
Han den naem alleen / ſonder Hoorgaende ondere 
foechinge ban de fake. - Ende wat iſſet / dat wy 
nu anders ſoo hoogeliek begeeren / dan dat een? 
mael opzechte kenniffe ghenomen zynde / eyn⸗ 
delick naë De Waerhept ende gerechtighept/ ende 
niet mac eenen valfchen opghenomen twaen ſou⸗ 
be gijcoordeelt mogen worden? Erde dit ig cer⸗ 
tepn een feeilick bewijs ban uwe vriendelick⸗ 
heyt / erde fonderlinge Wilbert / / Grootmach⸗ 
tichfte Vrepfer / dat ghp tot noch toe u ſtantva⸗ 
ftich gheſtelt hebt teahen de uptfinnighe bes 
geerte offer bpanden / datfe u niet en terghden 
tot fulche onbillieke wzretheyt · Doch daer re⸗ 
ſteert voth dit / dat ghyniet en wilt volghen de 
ſchadelitke vacrflagen der ghener / Die onder Ben 
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fchijn banuptftellinge) Dit heylige werck / dat is / 
De verbeteringe der kercken nu over lange belet” 
ten; ende dat veel erger is / arbeyden om tot nie⸗ 

Ben hoopt: te te maken. Ln ; 
genckban roo. Moghelick dat daer nach een ſwarigheyt 
Et dd om ſulcx te wege te bzengen / overigh is / welche 
matie fat u wat moete ophouden van ie beginnen. 
men ov Want geen andere oorſake en Keert ſammighen / 
bebelen / als Die anderfing niet qualick en zyn gefint / af ban 
weende sen (lek cen Gepligh Boozmemen / dan dat fp / aleer 
Bordelick ſy 't befgechen/befwijchken/ door dien dat fp geen 
is, ut tes betrouwen ban voortganck en hebben, · Maer 
afd bier zijn twee dingen aen te merchen + eerſtelick / 
ziggeben/vie Datter foo groote ſwarigheyt niet en zy / als ee: 
bar upt nen wel in valt. Daer na, hoe groot datſe ooch 
5 mo⸗ zy / dattet nochtans ul niet en betaemt/ dat ghy 
gel volgen. Ban wegen fulcker- ghedachten ende vreſe kleyn⸗ 

moedigh woedt / iftdat ghp bp uoverleght dat 
ſulcks een merch Gods zy / om dwelck te hant: 
haven / Wpons epgen vertrouwen fullen neer 
(etten / ende onfe meyninghe laten ballen. Dat 
rerſte deel hier te verklaren. / en komt tot Dit 
merchniet te pag. De plaet{e- fal beguamer 
ende gheleghener weſen / als wp eens fullen gez 
komen zĳn tot een ernſtighe beraetflaginghe: | ft 
Dit (al ich alleenlickh ſegghen; Dat de maniere 
ban doen veel gereeder ende lichter fal weſen / 
ende gheenfing ban ſultken ghewichte / als bp 
Der gemepnen man Wael wordt gheacht/ datter 
maer ſlechs moets genoegh zy / om, te. befoecz 
Ken. Maer alfoo her een oudt fpzecch- woort is / 
Darter niet heerlicker en is / d welck ooch niet 
met eenen ſwaer ende arbepdelick en zp: Der: 
Wonderen wp ons dan meer / Datmen doo? beel 
fwarigheben moet worſtelen / om te komen tot 
een feer groote ende uptnemende fake? Daer na/ 
gelijck alg ich gefept tebbe / ten zp dat wp Boz 

groot ongelpek willen doen / ſoo iſt reden / dat 
wy hier onfe herten hoogher verheffen. · Want 
vooꝛwaer wp willen Gods Kracht met ons ber: 
ſtant afmeten / als wp geen meerder hoope ban 
be herftellinge der kercken en nemen } dan de te 
gekoordigide gelegentbept ende ftant der. ſaec⸗ 

n upsmgft. Hoewel dat de hoope kleyn ſchint / 
nochtans wil God / dat wp goet moets ſou⸗ 
den weſen / ten epnde dat wp alle vzeefe ban ond 
verjaeght hebbende / blpmoedigh ons tot het | 
werck opmaechen. Deſe eere laet ons hem ten ' 
minften bewyſen / dat wp op fijne kracht ons gele 
berlatende / niet en mepgeren te beproeven Wat | 
Loor eenen Looztganck hp (oude. willen ver⸗ 
leenen. 

Prine tor Alfoo haer nu ter tjtdeg Fct faken Bers 
toonen, (oo ift ban nooden) dat ghp Onverwin⸗ 1} affaiz 1 

Ben be ie: nelicxte Wepfer/ ende Doorluchughſte Doeften / | 
ed U {eer bindt met verfchepde fo2ahen verwerret / 

De wijfe vande Reformatie, 

ſchade Der Kercke / de welcke ſoude moghen / jac 
oock pfere herten cenigbfing tot barmbertighept 
bewegen. Jae / ſtelt u boor oogen Die mifmaech: 
te ende onrepne abeftelteniffe / ende groote ber: 
woeſtinge / Die boog alle mang ooge fact. Wat > 
Hoe langhe fult ghy epndelick gedulden/ dat de 
Beꝛupt Cheiſti / uwer aller Moeder / alfoo te 
neder abeftooten/ende aengevochten fal liggen 2 
Bpfonderlich / daer zp uwe trouhertigheyt aen= 
foecht / ende dat ul. bp der hant is Dat middel / 
om de ſelve te helpen - Daer na/ wilt in uwe 
Gerten overleggen / wat noch meer bittere droef 
beden nu aenftaende zijn. Want wp en zijn niet 
Berre van Der: laetffen onderganck/ ten zy dat 
ghp (eer haeftigh dat bejeghent. Cheiſtus fal 
wel wonderbaerlick / en bupten der menſchen 
mepningbhe/ fijn kercke bewaren / wacrt hem 
belieft: Maer (Dit fegge ich/ift dat noch een Wepz 
nich ſlechs van ul. bier in bertoeft wort / ſoo en 
ſullen wp in Duptſlant geen geftalte ban kercke 
binden. Siet eens om / hoe beelfing dat haeren 
val gedreyght wordt / ende hoe veel teeckenen 
daer verklaren / Dat de ſelve alſnu boog de deure 
Ari : Defelve ſpreken genoegh; al ift dat ick 

Dae. 
To2 Hoewel dat befe teeckenen ong niet alleen monies en: 
en behoozen te bewegen doo? haer teghenwoor⸗ ſtraffe wee⸗ 
digh aenfchoumen/ maer oock te vermanen ban SEI 2e 
de Goddeliche wrake. · Want / overmitg Den nemenigre 
Godg-dienft Dooz foo beel verkeerde mepnins ver Kefoz: 
ghen/ ende Godloofe verfoepeliche fuperftitien matte Guest 
gefchentig / foo wordt de Genlighe Majeſient — 
Gods met grouwelicke berfmaethept onteert / kercken. 
ſijnen heylighen ame ontheplight / ende fĳn 
eere met boeten getreden: Jae de wle het ghe⸗ 
heele. Chgiftendom openbaerlick befmet ig met 
afgoderpe ) foo bidden De lieden Baer epgen gez 
dichtſelen aen / in de plaetfe ban God. Daer 
regneeren Dupfentderhande ſoorten ban fupers 
flitien / welche, (oo menigerhande befpottingen 
zijn ban hem. De kracht Cheiſti is bykans 
upt der menfchen Gerten uptabewifcht : Dat 
vertrouwen Der, faligbert ig ghebrocht tot pdele 
ende niet· weerdighe beufelinghen ban ceremos 
nlen.· Geen wepniger berbloeckte onrepnigin < 
ghe en iffer bp de Pacramenten. Den Boop 
s Doog Hele aenbhanchfelen ontſupvert / ende Dat 
heplige Apontmael is tot allerlep fchande overs 

verts Epndelick / foo is de gantſche religie 
tn een andere gheftelteniffe verandert. Tft Dat 
ap: berfupmelick ong fullen bew iten / om deſe 
Dingen te verſozghen: gewiſſelick God en (al 
hen ſelven niet vergeten. Want / die daer niet 
en wil toe laten / dat fn eere op eeniger manie⸗ 
ren ſoude vermindert worden / hoe (oude hy tvoor 
niet achten / als de (elbe gekrenckt / ende te gron⸗ 

ende door De veelheyt der ſaeken verhindert zijn | de geworpen wort? Die al het bolck dzepgt een 
de / gints ende weer (werft ende omghedreven verwoeſtinghe bp de welche de Pzopbecpe op⸗ 
Wozt. Maer / dit ſtaet u I, te bedenchen : dat ghp. houdt / hoe ſal hpongeftraft laten De openbare 
Dit eenige ontwijfelick boven alle andere Dingen. | ende moet willige verachtinge der Peopbecien / 
moet ter herten nemen · Ick bens mel gewaer / Die Onderonsig : De welche in ben Corinthe⸗ 
Wat blijt/ wat heftiahept / mat ſporeñ / ende | ren (ao fErengelick aheftraft heeft de kleyne (meta 
Wat bperighept de berhandelinge ban deſe fake | te ſyns heplighen Abontmaels / hoe (al hp onst 
berepfcht. Ende gewis / ick wete wel / datter | pet Goonen / inghevalle Wp booztbaren De fels 
eenige {ullen efen / die haer verwonderen (ul | He met foo. bele fchanbelicke kerckrooveryen te 
len / Dat ick in (oodanige uptgelefen ende fchjoa? | beuplen ! De welcke door den mont aller 202 
ne falic Dus kout ben. Maer wat (oude ick doen? | pheten betupght ende raept/ dat hp is ghewa⸗ 
Ick ben ban weghen Den laft endet ghewicht pent om te ehen de Afgoderpe / falhp bp ond 
van deſe Dingen verlegen. Daerom en fieick | ongeftraft laten-fao Heel grauwelen. der Afgo— 
niet beters/ Dan eenvoudelick / ende fonder eeni-  Derie?- Ende vaorwaer alreede ghebotlen mp 't 
gen glants ende hoaghept van woorden de fake ' mel, Want wp. fien hoe hp ong-beangftight / 
ul. boo te ſtellen: op dat gu de felbe. moogt Boo? | endemet ghewapender Gandt verbolght. De 
neerftighe onderfoechinghe overweghen,. Eers | Eurcrfehe oogloge maecht. alle herten ban men? 
fielich/ laet in u ghedachte kamen de sllendighe | fchen „beducht ende vervuitſe met halen 

> e 
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den ſtant te brengen / de welde boo? al efbe 

Ke! eb EEn Wie LER ww tit LEN EEN : d ROR) 4 

ſchuſden: endg Dat met rechte. Dacr wort bes. 
raetſlaecht over de middelen fätAucéefFänt. Dit 
wordt oock wijfelich ende noodich gedaen. Sp 
roepen alle ghielijch / datmen hem niet flechtelick 
haeſten moets; Irk bekenge dat fiuterutet @Gacrt 
geſchieden en can / foo Wanneer daerentuſſchen 
dien raetſlach van de kiercke in ſynen voo, Bik 

et 
borath⸗ 

ETAT 

J =d 

‚ moet geſchieden / ofrenief werfupnirsofté 
‚dert en worde Wann / meer van teveel ie hier in dake 

0 

Ì Ir 
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Het beſſupt 103 
deſes ghe⸗ 

foe vee, fEerame in uden oozenelincht/ als-datmen de gbelicht. reden is / dat onfen dienft der werelt —— due teghen woordighe Aefoenatie der kercken moet ſtichtelick mach weſen: maer om ſulex te mas eenretsceen HO fleet: ende Dat DE EI vroecn ghenaceh cor ghen bercrijghen / comt Gode ende niet ans toe Betmannge ien fal/om. te geniep de gelen der felber/ | te gheben. ft dat cenfeele de Gartnechichept/ aen De Barr ALS alle anderen dingen verrichtet zyn Wier Han eenfdeels de ondanchaerhept der gener dicton - gen, Cem aur ffact ul, Onoverwinnelichen Bepfer/ende ®Dooys gheerne ſien ghehoipen / alfoo berdient/ dat alie beren ee,” luchtichfte Borſten weite beraden, of hplieden | dinghen ſonder hope ban eenige vaozderinghef zoteft > > wen natomelinghen begeert nae te laten eenich berlozen gaen: foo fal ick ſegghen tabenejdat ce: R,dſhcue / ofte Ben, Maer mat ſprehze ich ban De | nen Epziften betaemt zende fullent voo? goet Bez _ „ , Hakomelfughen ? Want atréede fiet applieden/ kennen alle de gheue / die ín defe heplighe beljdez hoe Dat het Ahcke half berpallen wefende/ nae | niffe begeeren toe te fcemmen. Sterven fullen 1 bp fonen laeffen var ie,» Boo veel“Ald ong | wp : doch in den daot fulfen wy oock overwin: ‚_Aengact/” hog bat de ſabe natk atten (alt (oo al | men : niet alleen om dat Doo? den doot eenen ſe⸗ » „Pus altijt onfe confcientie bp God betrijdenjdat | keren inganchtot een beter leben ons fal geghe⸗ wp ghetracht hebben fijn eere te verbaorderen/ ben worden: maer oock om dat Wp weten/ dat cube fine, gese U, flicbteg:. Dat mag trou” | ons blogt ſal weſen / gheien het zaet om te ber ……__Woelich jn Dele fake ghjeatbent hebben : Evyyhe- | bacpden de maerhept Godg, Die nu verfoogder lick Dat wy hebben alles ghëdaen / wat ironfe ' ordt. 
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Irecde vertoeft gheweeſt. De oogfahe van den ‘Eurchf —— {8 in het midden vaa ong heſis⸗ „ten. ®e fetven begoozen Abpralwaoren ech te 
rupmen / ift Dat \up Willen det cr ich geluckelick van ons weeren. mint 

Over; ſulcx / foo, ditkwils voortaen deſe 

üfevânde Refotmati· 
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macht was, aan alle onſen arbeit/ende blt nerghens anders op gheſien en heeft / zijn Wp bp ons (elven hier bart ghenoec hſgem veriee hert / ende hebben ong, beneersticht / dat wy fuler ſouden bekent maker” met ciare getüpatsenifien. Ende voorwaer / dewle dat wp welen dat Wyt Gods (ake alhier verſorghen ende verhandelen / ſoo pertrouwen wp dat hp hem felven/ ende fijn werck ghrenſins en fel Berfipmen. Doch hocé Daniel ootk den uptganck ſal weſen / feo en fat ons nimmermeer berou wen van dat Yup t bez gonnen bebben/ofte dus berre Daer in zijn voort⸗ ghebaren. De hepliafe-Geeft ig ons van onfe leere een ghetrouwe ende hewiſſe ghetupghe: wy weten fcaghe ick dat het De ceuuige waer⸗ hept is / ‘Die wp prediken. Wy wenfchen Wwel/ 
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_ _Regifter van de voornaemtfte hooft-ftucken , die in dit 
korte werck verhandelt werden, 

A 
Enbiddinghe der Heydenen ende Papiſten 

eenderlep. „2.0. 2e 
—— deiederlep bp Den Papi 

en 
Nfgoderie en moet niet ongeftraft blijvẽ. Pi et — 
Nvont-maelg miſbruycken. 
Doe't Avont · mael vanden Sherefezmerchen se 

Bient wort. f.9.t.2, 
B. 

Des Chꝛeiſtelicken Dans mifbeupck. 16.1, 
Beelden berceringe Woet heftig befchermt ban de 

Paepfche Schehvers al ig ’t dat fp met De Ges 
teformeerde be Af-goderde berdoemen, f.5.c3. 

Den Beelden veel leugenen toegedicht. 5.2. 
Bekenteniſſe der Shereformeerde aengaende de 

vergevinge der ſonden. 8,2, 
Wat voo? bekenteniffe der Zonden aen te nemen 

zy, 
Bidden macten Wpinbekendefpzake. 22. 
Int Bidden watter berepfsht wozt. Je a. 
Bidden in vzeemde tale! hoe quact het is f.7.63, 
ende f.13.C.2 

De Wife van Bidden moet upt Gods —— 
ghehaelt worden. f.6. c.4. 
Biſſchoppen ende Priefters hebben eerthts moe⸗ 

ten leeren. f. 2.c.4. 
C 

Ceremonien der Papiften in den Bods-dienft 
— Boedanich fp zĳn. Bib 35 
Der Ceremonien epndeendenuttichept. —_ 6.1. 
Wer Ceremonien veelheyt / Wat ——— 

Kercken beengen. 
Dat Chꝛiſtus van alle ſyne rcke — toog 
_ beroeft/ Wot met bele redenen beveſtigt. f.13.c.3 
Cozinthers gheſtraft om bet mifb2upek bant 

_ Abontmael, 14,0, 3. 
D. 

VDiſtipline / datſe na behoszen niet en kan ghe⸗ 
beupekt worden in Der Gereformeerde Kercke / 
be wien fuer kamt. f. 15. C.2, 6.3. 

Difcipline beeft twee beelen; f. 35. 55. 
Difcipline hoe fp mif brupckt Woet aen * ghe⸗ 

meenen man. — 
f Dooys verbeteringhe. f. 8. c. 4. 
f'Woops Hoenn: f. 3 ted 

serf zʒõde / hoe fp — berclepnt is.f. z.c. 1. 
Euangeliſche Pzedicatie is oo2faeck bp den vp⸗ 

anden der waerhept — veel ſtryts. f. 12. c. 4. 

De Gereformeerde en hebben haer niet lichtveer⸗ 
dich van be Noomſche kerche afgbhefchepben. 

„I7.le Ze 

De Gereform. volghen het exempel Chꝛiſii/ die 
hem van de valſche Phariſeeuſche Kercke af⸗ 

gheſchepden beeft, f. 17.t. 4. 

his oek hk 

7 
Dat de Gereform. befchuldicht Wozden ** * 

roer / wort wederlept. J 
Sods-dienft Der Shereformeerde bosdantig. 

Der Waren Godg-dienft wort van den belfchen 
anderfchepben, 

\
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In het ghetal bereeckentde F. het folio | ede De C. De columne. 

kh 
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Goeder wercken cracht en Weerdichept. É7 zt.4. Mi 
Goeder wercken leere in't Paufdom. f.3.c. 2. 
Goede wercken maken niet rechtbeerdig. f.7.c.4. 
Goede wercken en berdienen geen verghebinghe 

Der zonden. 8E 2, 
Goede Wercken en berdienen gheen hide. 

8 
@p Goede wercken moeten Wp ong niet ze 

laten. 
Goede wercken der getoovigtn zón onvolmaecht. 

ts. 
Der goeder wercken nuttichept. fte 
7 goeder werchen roem / hoe ſchadelick de 

elve fp. f. 13e Ce 6, 

— Hee ting gegen. f.9-t. 3 
Berderen int Pau oedanich. 4.1 
erderen berkiefingbe ende ere boe fu 
toegaet int Paufdom. ‚4. t. 2. 

Deplichdemmen ban Chꝛiſto. f. 6.t. 1, 
t' Houwelik der Pziefteren toegelaten. f. xr. c. 3. 
tPouwelick waerom Den Pgiefteren — 

II. 

LL 
Inſettinghen der Menſthen / hoe fchadelick ſy 

zjn. * f.ro.t. 4. 

Der Bercken bedzoefden ffaet ten tijden — 
ct. 2 

Kerckelicker goederen onnutte berguiftingde | 
c. 2. 

Der Bercken Incomſten bier deelen. f.16.c. 3. 
Kerckelicke goederen Wogden van Berefopmeerde — 

Begenten niet gerooft. f. 16. t. .4. 
Der Bercken goederen vecht gebeupeken. 17.4, 
Kerkelicke eenichept ware in fp beftaet. f. 17.c.4. 

Taſteringe / dat de — te veel den lie⸗ 
Den toegeven / Wot wederlept. 6. 3 

Heere der Kercke ig alg de zicle/De vegeeringe ene 
de Sacramenten alg bet lichaem. f. 3d 

Leeraers Der Gereformeerde vechten haer alleen 
— den regel des uüptgedzuckten —9 

orts. 
— op wat tijt bt hem openbaerde. — J 4 

— der Pariſten waer mede ſp — 

— teghen de ghebreken des Paulo oor 
aengaende het leer-ampt- f- 5.1 

* Na 



Nachtmaels vervalſchiaghe ende miſbruycken. 

MRE GI 
{ J — * T ' 

ERFT 
Nachtmaels annae. f. 140 CR2s 

@Oozbichte/ Boe fchadelick fp 3p- f. Ike €, 204. 
Ooꝛſake waerom De Papiſten onfe leere lafteren. 

Sb 3. 

Ooꝛſake waeromde Werelt liever Gode dient na 
Der menſchen infertinge / danna Ee woort. 

6.6.3. 

Overtellighe wercken/ waerom fp Verworpen 
Worden. f. 8.rs2. 

Priefteren aenneminghe ende —— oe ſy 
pleecht toe te gaen. EN 

t'Petefterdom Cheiſti grouweliconteert db der 
Hepligen bereeringbe. ie See 

Pzteftecdommen worden int Paufbom ercneht, 
15.04 

Priefteven oncupfhept. f.16, cn. 
Priefiers worden onopdentlick aengbefet ende 

onderfacht. fors. bs4. 
Pancen ampt / aengaende de Fefozmatie der 

Bercken. f. zo. C. 1. 
Peropheten/ Wat fp in ſonderhept geſtraft hebben 

tn haer bolck. 6: Ci 
Der Peopbeten beftraffinghe in baeten tt : ende 

der Pzedicanten in defen tegenWoogdigen tijt/ 
Waer in fp zjn te AETR. Ket 

Nefoꝛmatie der Kercke nootwendich. But 
Vieformatie dev Kercke hoe fp te Wagt, 

Ed, te 4. 
NKefoꝛmatie der Kercke niet fonder Proft. 

Pd J ——— waer op ſp haer oogemerch moet beb: 
en 

I5. C. Let. 2. 

7e És 3. 

_ Fefopmatie) Wannermenfe beginnen fal, € 18.4. 
Mefozmatie upt te ſtellen / ig (chadelick. f‚15.c1. 
Der Hefopmatien vaorganck falmen en, Ae 

velen. f. 20 
Der Feformatien verfupmeniffe wozt bau Bobi 

gheſtraft. f. 20. c. 4, 
Regeringhe der Bercken in't Pauſdom (eee ver⸗ 

dorven. f. 4. tr. ende f. 14. t. 3, 
De Brgenen flaet in Der Kercke is ares 

ting 
C'hoochfte Begiment in der kercke hoedanich. 

1 18. c. 1. 

Eynde des Regiſters. 

* 

— Der Chriſtenen / Waer in fp fp Pag 

Der Ciziftelicker vee fiuck penn 

Sacramentelicker teecken ampt. 8.4. 
Sacramenten-fchendinge en moet niet ongeftvaft | 

Ne 

SOEPEN —— 

eſtaet. 

f— 

3 

- 

Í 
Sacramenteni ghetal he ben Gberefogme 

oe 3 * 

bliven. — Tl 
Salichept der menſchen Waer in fp moet gefocht _ 
Ween. 7de U 

Salichept moeten Wp niet deelen. f.S.c.r. 
Spnoden pacticulier zijn d'eerſte Medechne tee 

gen de gebzefken der Werchen. 19. Fe 

Den Stoel der Apoſtelẽ en is Baer niet/Daer men 
van Chzifto en ſyne leere afwichit. f. 18. c. 3. 

De outhept. 18, 05 

oude berkiefinge ende aenfertinge der Kercken- 
Regeerders. 

Succeſſie der perfoonen en ig niet (onder de Suc⸗ 
ceffie der leere. tro. 

Superftitien des Paufvoms worden niet wepnie 
ghe verwo2pen, fs c. 4. 

ECp2annie der Kerckelicker Aegenten in het miſ⸗ 
bruvcken haerder macht ober Der zielen. f. * 

Tranſſubſtantiatie verworpen. f.9. 
Twÿfelmoedichept / hoe ſthadench Die zp. Ë Ben 

Derloogeninge ong f elfsitwace in fp int ie — 
meeft geftelt Wogt. Fe 

t'Verſchil tuſſchen den Papiften ende ——— 
meerde aengaende t'ſtuck Der ſalichept. f.7.c. 

Doogbiddinghe der Peplighen wozt Denen 
f.6. c.4 

Deijen wille / hoe veel men die toeghegeven he t, 
A ‘3 MN 4 

W. 
De Waerhent der leere berfwigen/ is de woer 

leere berraden. — 
Wetten van de regeeringhe der Kercke, boe — 

moeten zĳn. 
Wetten tot de regeeringhe noodich / waer J fe 

moeten fien. 10,6, 4,4 
Wetten veelhept int Pauſdom / waer toe fe dient. 

464 

2. Den Stoel te Foomen Wozt niet befchermt Doog 

Succeffte der Fomaniften ig heel bzeemt bande 
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