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JESUSendeZIEL-
Een

Geeftelycke fpiegel voor ^t gemoed.

Beflaande ujt veertig aangename
in Jlfchtely/{o

SINNE-BEELDEN.
Vervat in

DRIE DEELEN.
Den (èsdenDruk , vermeerdert, meteen breder

aanhangfel van 't Ewige Vaderland,

en defTelfs Vreugde.

Trccl^tmynau j uytmynfe/ven^ en uyt alle Creaturen^

ivarely!^^ vieri^, fachtely keende louter \joojuilen tvyfaeh^

jer en onvermoeit loofen > in den alderjoetfte rooc'-^ uwer

Salven , en niet aflaten tot dat wy die edele reuc!^ , weldoe

Chrijlus is , met vergaderde kjacbttn in de imven^igbeyt

finfe GeefljSj zrygenieten en JTna^;eti,

t'A M S T E R D A M,

By dc Weduwe Pif.ter Arentsz. in d^

Beursltraat, indedricKaapcn. i6q6.





^\oleni5

KORT BERICHT
aan den

L E S E R.
lemant , die in het Hof dezer Z/w«<r-

heelden ^omt, dencke^dat al defe Bloem*

fjej uyt onz.e eygen Grondt geu/affen

z^jn : de meefte , dte het hooq^fte van
vertiw en het (choonjie van renk^ zjyriy

hehhen wj t^elez^en ttyt de Hoven der HoogTuaardtgc

vrinden Godts j diegekomen zjyn tot het fchonioerïde

en vereent^de leven , en hiergeplant , tot een verlujit»

ging des Gee[icj'

Daar z.yn'*ervele ^ uyt een hoog-edelen Grondtge-

fproten , dte z.eer foeten Honig in haar hebben , voor

hethongertgh Gemoed , dat als een Hontg-bytjen fich

met alleen in de cierlyckheyt der bloemen vermaakt

y

maar z,yn nodig voedfeldaar uyt haalt.

Daar fynder om de Ziele uytdenjlaap der Sonden

op te wecken j andere om de Ziele te verquicken tn.

hare vcrjlagenheyt y ang/l en aanvechtinge ; andere

om haar op den Oorjpronk aller [choonheden te doen

verlteven. Sommege ruycken van dierbare waarheyi -,

Sommege van Ltefde
,
jomme<Te locken de Ziel top

de vereenigtng met Godt : Ook^ fyader dte met haar

edele Reuck^en vertiW ons vertoonen een weynigjen

van '/ vreugden ryke Paradys 3 een eti/igefuji-gaarde

der Engelen enfaltge Ziele??,
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In déz.en Roeien. Hof[ietgy meelï doon^ami J E s u s

en de TjI^L, y tn frent uytgebeelt , maar den èe-

fchotiwer , woet fich ender '*t lefen { wanneerder van
de Ewige Godheyt gefprokenword ) nooyt verheelden

dat %vj met dfife prent v erbeeldingteti anders meenen

ah alleen de eorforlyke heeldelycke Menfcheyt Chrtftty

tn zjne aangenomen iQjechtelycke geflaltc , (oo als hy

hter op Aarden , hy ons Menfchen , heeft gewandelt^

ftchtelyk^ en taftclyk^ , voor de uyterlyke Oogen en

Handen, Want na zjyn Ewige Godtheyt en magh noch

k^n hy niet ujtgeheelt worden.

Engelyck tck^ bovengefegt heb , indienghy hier M/at

hooghs vmdt , gelycl^er tn der ivaarheyt aanfommi-
ge plaatfen wat hoogs is ^ foeen meent met dat icl^het

(elver ervaren heb. O neen ! Alaar tcl^ neem het

met vreugde voor dierbaarewaarheyt aan ^ en bege-

re dat het in my^ en in alle Alenfchen wez^entlyck, mach
volbracht worden : Endatwyfelvet na den tn7i'e?i-

digen grondt, mogen worden tot een eterlyken Hofy be^

fet met veeÜerhande tvelruykende JK^nyd^n en Bloe-

men j gefayvert van alle /le\ende Dificls , en Door-

nen^ op dat bj die onder de Leiyen wejdet , ( J E S U s

gehenedyd in dir eehwigheyt
^
) luft heeft^om byonsy

en tn ons te ^uoonen.

Indtcn wy befpetiren dat dit werckjfn aangenaam

is^ fo menen wy^ ?net de toelatinge des Heeren , noch een

ander voort te brengen.

J.LUYKEN.

VOOR-



VOOR-S A NGH.

KEer weer ! keer weer ! 6 afgeweken Ziele

!

So ver van Huys, verdwaalt in een woeftyn 5

Daar 't loos bedrogh u na gaat op de hielen^

En brait een net van weelde en fchoone fchyn

.

Gelyk in 't woudt eenvogelaer gaat dwalen
Op 't Duyfjen loert, bcdricgelyk fluyt en vleyt,

Om 't lóiLe Net haar over 't hooft te halen ;

O arme Ziel ! 200 wordt ghy ook verleyt.

Van uur tot uur komt ghy d'ellende nader

;

Wat heeft u 10 betovert in 't verftandt.

Dat ghy niet denckt aan Godt, uw waarde Vaadcr>
En 't Paradys, uw rechte vadcrlandt .'

Hoort ghy hier t'huys in dit ellendig leven ?

Bcdcnck u recht, ofghy u niet bevindt '

Te zyn een ballingh, uyt gocdt en landt verdreven

:

Doet d'oogcn op, en zyt niet langer blindt.

Wutiytghy dol, om in 't verderf cc lopen?

Uw Bruydegom, de fchoonftc die daar leeft,

Roept u tot hem, met by zyn arme open :

Het haagt hem niet dat ghy dus dwaalt en fweeft

:

Hy had u lief, en tot zyn Bruydt vcrkooren

:

Hy kocht u vry ; maar niet met werclts gocdt

:

Een hoger prys was tot uw heyl bcfchoren :

Hy gaafvoor u, foo mild zyn eygen bloedt.

Is dat geringh ? Kan dit u wil niet treckcn ?

Kan dcfc Liefde, in u vcrkoude Hart,

Geen vlam, noch vonck van weder- liefde wecken?
Wat leed hy niet om uwent wil al fmart

!

Die fulck een Lief, en Firuydcgom, ja Koning,
Gebeuren mach, lou die fo flccht en fnoodt

In ceuwighcyt gaan dolen fondcr kroning.

Als een Sla v ui ? Datjammcr was te groot.

Noch is het tyd om wederom te kccrcn.

VVccll niet verlaagt, ofycmandt tot u fprcekt
*
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Meent ghy dat Godt,u nunoch fai begcrcn>

Daar gy foo diep in ongetrouheyt fteckt

;

"Weeft niet verfaagt. Haat ghy uw oude leven

:

Begeert ghy hem> hy kan u niet ontgaan

}

Hy fal u fchult vergeten en vergeven,

Ën nemen u voor i yne Bruy t weer aan*

Hy heeft u Lief, 6 Ziel, en fal u trouwen.

Ghy kryghteenkroon, en wordt een Coningin*

Men farer Iangh,jaeeuwigh Bruyloft houwen.
Wat floft ghy noch op fulck een groot gewin !

In 't Paradys is 't (choonder als op Aarde y

Daar gaat en ftaatdefchoone Serafijn,

En vlecht een krans uyt dcfe Roofe gaarde,

Dat lal een kroon op zynefchedel fyn»

Dat Roofe root ftaat fchoon by goude haarcn.

Om 't aangeficht, foo vrindjyk en foo foet.

Als ofden dag daar uyt fcheen op te klaren,

Dan looft hy Godt, m«t kracht uyt zyn gemoc^
Soo fchoon, ó Ziel, foo fchoon zyn u gefpelen,

Wanneer ghy komt in *t rechte vaderlant.

Hoe fbu ons niet het aartfe fchoon vervelen I

Hoe füuden wy 't niet fetten aan een kant ^

Keer weer.' keer weer/ ó afgeweken Ziele?

Soo ver van huys, verdwaalt in een woeftyn,

Daar 't loos bedrogh u na gaat op de hielen*

Waar van het eynd de Doot en Hel fou 2yn.

JESUS



J E S U S en de ZIEL.
HET EERSTE DEEL.

De Ziele door den trek des Vaders op

geweckt ter bekeringe , gaat fondcr

ommefien, met rechten ernftjuyt

de wereldt en uy t haar felven,om te

komen in Godt, haar eerden oor-

ipronck en rechte Vaderland.

[ Soo waarachtigh alf ] icl^ leve
,

fpreccki de Hecre

Heere, Soo ick lufi lebbe in den doodt dei'ijodtloofen '. maar
daar in [ bcbhe icl{ lufi ] dat de Godfoufe fich bci^eere

van :(ynen wegh , ende levs : B'^l^eeret u van utp boofc

ipe^en ; want waerom fondct ghyjierven, Shuys JJracls>

Ezcch.^j. vers II.

Af Ce



10 JESUS en de ZIEL.

Ve Ziele door den treek des VADERS
cp gewekt.

Lgccft fich hier fo mildt in defen lande,

Voor 't uyicrlyke levens vier,

Eenovervloetomforgeloos te branden,

En vlees en bloed, dat grove dier,

Synaartreiuit,den vollen toom te gevenj

Noch voel ick vaak, in myn gemoct.

Een vonkcnt vuur, een diep verborgen leven,

Dat hongert naar een hooger goct ;

En ipreckt : Wy fyn niet t'huys opdcfc aarde \

My dorüet na myn Vaderlanti

En Vader, die my uyt fyn wefen baarde,

Waar tegen fich den Efcl kant

:

Noch tyds genoeg ; wcgh al tediepe forgen ;

Volbrengt noch dt^c laatfte luft.

Dit dry ft hci Vlees, van d'een tot d'and're morgen
En fet den Geeft in valfe ruil.

Nu lani^er nier. Nu is het lyd van waken,

Eer dat de Ziel een Diftel v\^eit,

En nimmer tot genade meer mag raken.

O Heer gecit my een ander heit.

Gcddelyck Antwoort.

HEdm indin gh ?v«^ ftentme hooret
, fo en icrbardet

uwc herten met. Hebreen 3. vers 1
5'.

De GoddelüDJe verlate jynen we'^h , ende de orgerechtige

^tuii :^jnejrcdachtcyi : en ie hy he'-{eerc fich tot den tieere Joo
jal by bemi)mr ontfermen. Ifaia 55. vers 7.

lc'<



HET EERSTE DEEL. ii

Ickfai cpjUan ende tct mynen Vader gaan , nide ick

faltothemfeigen^ Vader y tcl^hebhc gcfundigt, Luc. 15.

vers 18.

O Godt , :{it mi Sondaar gevadigK Lucc l8-

vers. 15.

Op



12 JESUS en de ZIEL,

Op het I. Sinncbc^ldc.

1

Van den trecl;^ des Vaders ; en hoe de menfche
dic moet volgen,

WAnnccr den mcnfch eenen diep verborgen wülc
in lich vindt, dic daar gaarnwoudc lot Godts^e-

nadcn lich wenden, foo hy maar kondc, lbo wete hy,
da: die .clve Wiilcdatingelvfde, en in 't Faradysnade
rjegaiie luiiden iiigcij^rokcn W(iortGodtszy •• dat hem
dan nc-ch (\q\\ Godt

) EHO V A , als den Vader, tot

Chrift ) ireckt. Want in on(e eygcnheyt hebbeu wy ge-
nen wülc meer tot gehnoriaamheyr.

iVlaar dien Iclveireck des Vaders, alsdiein^elyfdc, in

gefprokerigcnadetrecktallemcnlchcn, oock den aller-,

goadcioollca, warneer hy met ganlch een Diftel is , en
den irccK ecnen oogcnblick ftil (taan wil van fyne val-

Ich^Wcrckii'.gh.

J)ac ailöo geen menfch oorfaack heeft omaanGodts
genade ce twytfclen , lbo hy in (ich eene begeerte vint om
iich noch cenma tl ie bekceren.

Die k'U^é {pare het genen oogcnbHck meer, gelyck

gclchrcven llVat ." Heden wanneer ghy de Üemme des
Meeren hoort, (bverhart uwe harten niet.

VV'ant die begeerte, om lich eenmaal te bekceren, is

Godis Itemme in den mcniche> dcwelckc de Duyvel,
met zyne ingevoerde Beelden , bedeckt en ophoudt , dat

het vanden ecnen daghen het eene jaar tot het and'rc cip

gefehoveii wort , toi eyndelingdü Ziele een Diüel werd*
en die genade niet meer bcrcycken kan.

. Sietioe, vcrlh)ptuwgcmoedten verftant niet. Wan-
neer un*' gemoed Iprccckt : Keerommc , doet dit quaat

niet , foo weet dat ghy van de wysheyt Godts geroepen

word ; keert haalligh ommc j en denckt waar ghy t'huys

7yr,



HET EERSTE DEEL. i^

ïyt, in welcken fwaren dienfthuyfc uw Ziele gevangen

leyt , en vorlt naar uw Vadcrlandt , daar uwe Ziele

uytgewandelt is , en daar heen zy weder bciioordcn te

gaan.

O Ziele ! 6 eeuwige creatuur , neemt toch den tyd

der genade waar , terwyl udedeureopen ftaat. Sietccn

ftemme roept u uyt den llaap ; richt u op , vryft den
vaack uyt uoogen , enhctdatdeSonne eerlange lal on-

der gaan , daar ghy hier in 't open vcldt noch lbo verre

van huys zyt Springt op u benen , en Itapt hacüigh,

Ibnder omme kyken voort , eer u de eeuwige nacht

overvalt, want de Sonne der goddclyckc genade foude

u niet weer op gaan , en ghy iöudt eeuwig in de nare

duyfternis gaan waren. Dat was al te grooten jammer ƒ

eeuwig van licht , van vreughd , van Vaader en Vader-

landt berooft te zyn. Wat is toch de weelde en wcUuft

defer wereld ? als een fchaduw gaaitc voor by , als een

roock en dampt verdwynizy, en laat haar liet hebbers

niet over, als een knagende worm m 't gemoedt , alles

moeten zy hier laten : maar dien Ichat nem<*nzy me in

de ecuwighcydt. Omeenoogenblick geringe vreughd

wordt eeneeuwigh<::oninckryck vcrlüymt. God; be-

hoede ons voor iUlck een dwaashey t

.

De



H JESUS en de ZIEL.

De Ziele fct fjch tegen Vleejch en Bloedt.

SOud ghy my dan foo gantfch en gaar begeven

Mynhalsvrindin ? 6 Ziel ƒ en roven my
Myn hoogfte gocdt, myn weeligh fpelcnt leven*

En voeren in een diepe flaverny ?

Soud ghy uvi'^ vrinr,uw naafte hals vrint fchenden ?

En maken tot een yders fmaat en fpot.

En werpen in veel jammer en elenden

;

Bedenckt u recht, kan dat beftaan voor Godt ?

Soofpreckt het Vleefch , den ouden menfch der fondcn.

Hoor, wat ick hem voor eenen antwoort geef;

't I s beter dat ghy tydlyck wort gebonden,

Als dat ghy my in eeuwige banden dreef:

Ghy fyt een fchalck en fpint my maar elende :

Ghy meent uw buyck , en doet gelyck een beeft

;

En komt ghy dan aan uw beftoken cnde,

Wyl ghy u grondt hebt in der Sterren Geeft,

Soo breecict ghy af, en laet my hene varen

;

Schynt dan Gods licht niet in myn Zielen vuur »

Soo moei ick wel in 't eeuv/ig duyller waren,

Wyl ick ontfpringeuytd'eeuwige natuur;

Daerom, ógaft / my is de wacht bevoolen ;

Ghy lluyft tot niet, ick ben een eeuwigh Bant.

Het lufl: my niet in eeuwigheyt te dooien,

lek Ibeck myn ruft in 't eeuwigh Vader landt.

Goddelyk Antwcordc.

DOodet dan tnvc leden die op de Aarde 0». Col. ^
vers. 5".

Indien uwe rechtcrha^Jt u ergert
, hmdtje af ^

ende

^reri'tle van u, Matth. 5 , vcts. ^0.



HET EERSTE DEEL. 15

«;ƒ f«/'*
''^'"J

"?"• den Geeft en de Geef. tegen
het Vleejch

:
en iejefiAM tegen nutl^anderen. Gal, f. vers

O?



i6 JESUS en de ZIEL.

Op het 1 1. Sinnebceldt.

Van den jlrijd tu^chen Geefl en Vleefch.

DEn ouden Adam fpreeckt : 6 arme Ziele '- waarom
foeckt ghy niet des wereldts gunft cnvrindrchap»

waarom tracht ghy niet na tydelyke eeie, nawelluften
ryckdom, opdathetuin defewereldt welga ? waarom
maakt gy u tot een dwaas der wcreldt , en lyt yders eens

Uyl en voetvccgh ! waarom laat ghy u van dcfe veiach-

tcn , welcke minder zyn , en weten als ghy ? kond ghy
oock niet met de geveynfden daar heen draven > fo waart

ghy lietVnugefchiedcgeenleet; ghy waart uws lyfs en
goedts fekerdcr j als op dezen wegh , daar ghy maar des

wcrelts Uyl en Geck zyt.

Maar de Wyshëyt Godts (precckt : Ghy myn
lieve Ziele die ick uytverkorcn heb, gaat met my, ick

ben niet van dele wereldt , ick wil u uyt dcfe werelt voe-

ren in mvn Ryck, daar is louter fachie rufte en welvaren

;

daar is in myn ryckc louter vreugde , eere enheerlyck-

he}t : daar is geen Dryverin: ick wil u vergieren met
Godts heerlyckheyt , en u aantrecken myn fchoon^ie-

raad't •* ick w il u tot een Hcerc maken in den Hemel , en

tot een richter over defc werelt : ghy fult helpen oordcc-

JcndenE*yveriniynebooshevt : hy fal leggen tot een

fchabcl uwer voeten ; hy fal fynen mondt niet op doen

tegen u , maar fal ceuwigh vergrendelt lyïi in fynen

grimmigen toorn : ghy lult eeien van myne tafel : daar

Stal ghccn mifgund ofte gebreck 2yn : myne vrucht is

jbetcü en lieftelyckcr als de vrucht defcr wereldt
,
ghy

hebt daar nooit weedom van. Al u doen lal zyn vrindc-

lick lachen , en liefiyck fpreken : voor u lal vcrfchy

iicn louter ootmoedighcyt in groote liefde. Uw gcfpelcn

ïvn toen loo Ichoon ,
ghy fult aan allen vreughde heb-

ben :



HET EERSTE DEEL. xj

ben: Waerom acht gy dat verbrckclyke leven? Gy
iultingaen, inccnonvcrbrckelyk, dat eeuwig duurt.

So u dan grootecere voor uwe fmact ontmoet, vi^aer-

om treurt gy? Ryftuyt als een blom uyt'er aerden uyt u
Dier. *

Dat wilde Dier fpreekt tot de Ziele: Ik ben evenwel
uw Dier , en in my zyt gy geboorcn j wacr ick niet gewaf-
Ichcn, foowaertgy ook niet. Macr de Ziele aniwoorr
Hoor , myn Dier , ik ben groter als gy dacr gy fout wor-
den, waer ick u werckmecftcr: myne hoogftc krach-
ten zyn uyt den wortel dereeuwigheyt; maerVyzyt van
defc werelt , en verbreekt , doch ick leve in mync t Wel
eeuwig, daeromben ick veeledeler als gy. Gy leeft in

een grimmigen Wel , maer ick wil myn grhnmigc Wel
in 't licht, in die eeuwige vreugde fettcn. Myn werken
ftaen in kracht; en uwc blyven in de figuur. So ik eens
van u oniflagen worde , fo neem ick u niet weder tot

myn Dicraen j maer myne nieuwe Ivf het welke ick in u
bare, in uwen diepften wortel des heiligen Elcments.
Ick wil uwe ruwe uytgeboortc der vier Elementen niet
meer hebben, de doodt verHindt u: Maer ic^ groene
met myn nieu lyfuytu, als een bloem uvtzync wortel :

Ick wil u vergeten: want Gods heerlykheyt, dicu mee
de aerdc vervloekten , heeft mync wortel infyncn Sonc
weder ingelyft , endc myn lyf wafl in 't heilige Element
voorGodt; daerom xyt gy maer myn wildt dier, da:
my.alhierkrenckt en pla<J:^t , op welck den Duyvel rydt
als op zyn vcrvloeckt pacft. En of u de werelt befpot , dat
acht ik niet, fy doet h.t om'myfient wille, fy kan iny
toch niet zien, en kent my ook niet ; waerom is ^-j dan
alfo dol ? fy kan my niet vermoorden , want ik ben niet
in hacr.

"^ vlees en bloedt den ouden mcnfch | Levens Wcll ren.

B D(



i8 JESUS en de ZIEL.

De Ziel betracht den Schepper U)t

de SchepjeUn.

Ick fach de fchoonhcit , en de foetheyt aller dingen

,

En fprack : wat fyt gy ichoon •' Toen hoorden myn
gemoet

:

Dat xyn vvy oock ; maer hy van wicn wy 't al ontfingen,

Is duyfentmael fofchoon, en duyfentmael fofoei

;

Endatzytgv, myn Lief, foudikunietbegeeren !

Is hier een Lely-bladt , op aerd , fo blanck en fija 1

Wat moet, ó eeuwig Goet, ó aller dingen Heere,
Wat moet de withcyt van uw iuyvcrheyt dan lyn

!

Is 't Parper ook io ichoon der Rofcn , die hier bloeyen

,

Bcdaut metPeerlen, alsde Morgen-fon haer groet;

Hoe moet het Purper van uw Majcfteyt dan gloeyen

!

Kuyckr hier een Violet fo lieflyk en fo foet j

Als 't Wefte wind)en door de Hcwen facht gaet weyden,
So ick het mcnigmacl by koelen morgen vont

,

Wat moet fich dan een reuk door 't Paradys verfpreiden,

So lieflyk vloeycnde uyt uw vrindelyke mondt

!

Is hier de Son
,
gelyk een Bruydegom gerefen

,

So fchoon j en blinckende op het hoogde van den dag ?

Wat moet uw aengclicht dan klaer en heider wefen

!

O God / myn fchoonftc Lief , dat ik u ecnmael fag

!

Goddelyk Antwoordt.

Saliz L^>w] de reyne vanhcrtem Wantfi fullenQodt
fen^ Mait. 5, vers 8.

Tr4n^



HET EERSTE DEEL. 19

JJBÊ&^É^

^antfyne onfienelyh dingen worden van defcbeppin^eder
Werelt aen , uyt de Schepje/en verjlacn ende docrficn , bcydc

fyne eeuwige kracht endeijoddelil{hejt^ op datjynicftever^
ontjchuldigcn enfouden;(yn, Rom. i . vers io.

JB 1 Op



20 JESUS en de ZIEL;

Op het 1 1 1. Sinncbccldt. /

Va7i de in^vendig': en upircndige dingen]

Dat uytwcndigc is ecnopcnbaringcvandat inwendi-

ge. Wanneer ik fprcek, lo zyüdieuyterlyk e woor-

den een openbaring van het inwendige woürdt datfich

in mynherieopduet. Deze lichtbure werclt is niet an-

ders als een uytgcboorte van de inwendige v/crelt ; al

Avat vvy hier lïcn dat isook inwendig in 't onlichtbarp,

Gelyk als wy hier vinden lichten duyflernis, fo is in-

xvendigook een eeuwig licht en een eeuwige duyllernis;

doch niet vcranderlyk gelyk- als dagh en nacht ; maer die

duyilernis is eeuwig in het licht verborgen , gelyk ook
dc;è uyierl^ke duylkrnis , buytcn de plaets der Acrde,

ükydtin het licht der Sonnc vcrllondcn otie verborgen,

is, en biyft doch wefcntlyk duyrtcrnis, gelyk wy dat aen

de nacht licn , die niet anders is als een Ichaduw van de

j^roveAör. kloot, diedc ikalendci Sonne ophoudt /en
devvyl dan het hem dacr niet heen reycken kan , fo irort

de verbc^rgen duyilernis aenonsopenbaer. Dieccuvtrigc

duyQernis ( vcrllact de inwendige ; is den toorn Gods, en
de Hel daer innc Duyvelen wonen , mitfgaders de

verdoemde Zielen. Êndat eeuwig tchynendc licht is

hetHemelryk, een woning der H. Engelen en Zielen.

In ie plaets deler werelt is overal Hemel en Hel tegen-

woordig ; maer na den inwcndigcn grond-

In Godts kinderen is inwendig uat Goddelyke werken
opcnbaer , en in den Goddclolcn dat werken der pyne-

lyke duyilernis.
' Den plaets des eeuwigen Paradys is in dcfe werelt in

den inwendigcn gront verborgen , en in den inwcndigen

menfch » fo Gods kracht in hem werkt , openDacr.

Van dele werelt Tullen maer die vier Elementen met het

Gc-
• l
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Gelkrrente en de acnfche Creaturen vcrgaen , als dit

uiterlyke grove leven aller dingen : Die inwendige
krachc aller Wefen bl. ft ecuwig.

Nagelyk wy hieruytcrlyk vuurhcbfc^, fo ifTer ook
een inwendig Geeftelyk vuur, het wcick is de natuur

des eeuwigen Vaders i wantdcziele islcive een Malies
vuur en het licht dat uyt haer fchynt is haren gcell.

En gelyk wy hier water lien , fo is'cr ook een Gcefic-

]yk water wefenihk, her welck is datv\ater des ccwi-

gen levens, dacr onüChnllus op noodt, opdat oiïs zie-

len vuur daer mcdcgelacttfou wordai.
En ^elyk als hier lucht is , foii'cruük een inwendige

lucht, welcke is den H. Gecfl.

En gelyk als wy hier Aerde hebben , fo is'er oock een
inwendige Hcyli»e Aerdc, welke is deooddclykc wc-
fentheyt die de eeuwige wytte vervult , die al is ly

fchoon een Geeft
,

) dikker en begrypelyker is uls de
klare Godtheyr. Uyt dek H. Aerde walichen allerley

Bomen , Kruydcn en Bloemen , me: dat mjn 'r by fulke

dingen vcrgelykt , maer wcfentlyk gelyk hier in dele we-
relt, maer niet lo grof en begrypclyk , en dochgcior-

meert en met fchonc verruwen ; het is alles Kracht. Op
Hcmelfe, Gecftelykeaert, is hetgrypclykcn fmakelyk»

Indien nu hier fuick een grooicn fehoor.heyt en foc-

tigheyt kan gevonden worden, inde dingen d^ergoer

en quact onder elkander vermengt zyn , ai^ een uyige-

boonc of openharaige van het Ryke des Lichts en! het

Ryke der Üu}ll:crniliC, vNatfal het dan '/yn ter plaetfe

daerhetgcK'dealleenn^.aeropenbaer is ? De moeder eii

oorfpronck van alle fchoonhcyt en foetighcyt, tot de
welke ons Godtroept. Hy wil niet dat wy opheruyrer-

lykeblyvcn rullen i maer dnt wydner door vorderge-

wclen worden, om do eeuwige fchoonheyt en foeiheyt

te erlangen.

B 3 V9
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De ^iele vindt haer [elven.

T,oen ick dts werclts heal verloor,

Heb ick myn lelt', in een Woeftyn, gevonden

;

Daer deed fich 't eyflyk Monller voor.

Te faemgefct van gruwlen en van fonden.

Nu iien wy 't iioog en diep verfchil,

En hoewy fijn het tegendeel des Heercns
Wy vinden vlees, en cygenwili

Die tegen Godt en fijnen v^il begeercn.

Wy vinden Duyvel,Hel eii iJoodt,

En alles wat afgryflyck is voor Gode

;

Wat raet, in defe hoogfie noot ?

Wy vinden 't fo : Indien ons Godt niet noden.

En trock, wy dorften nimmermeer,
Van fchaemte,voor fijn heyligaenfchyn komen.
O Wee! öwach! mynGodt, myn Heer

!

Wat hccfc de plaets des herten in genomen

!

Den Ouden Mcnlch, dat boofe kindr,

Door 't rcgcment der Sterren voort gedreven,

Is met den Duyvcl hoog bevrindr,

Dat fijnder twee, die pafiTen op myn leven.

Ach Slangen tredcr (taet my by,

Ick arme 'Ziel , ick ftryde voor uw eere,

lek voor myn Ciodt, en Godt voor my,
So fullen wy den vyandt noch braveren.

Goddelyk Antwoordt.

Komt herwaerts tot my alle die vermoeit ende helap

:^jt ^ ende ickjal tl ruflegeven. Matth. 1 1. versiS»
^i irartn urne jündc7j ais jcharlalicn

, Jy fullen wit wer-

den alsjhceww. Jef. i . vers i S.

Twifi
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Twifl Hcere ma minetitiftert; Jlrydt niet myne bcjlry-

dcrs , iSryft denjd.iU cnde rondajj'e ^iïidcJiact r-p tu mymr
hulpe. Pfalm 35". vers i. i.

134 Op



24 JESUS en de ZIEL.

Op het I V. Sinnebeeldt.

l^an het vindenfins fztfi , en van rechtfchapenernfl.

WAnnccr in de Ziele den vonck der liefde Godts

openbncr wordt , fo befietfy haer felve, met haren

wülccndewcrken , en wortgcwaer, datfyin der H -1-

Icn, in den toorn Godts ftaet , en bekent , dat fy een wan-
fchiipcnJVlonftcrvoorGodt endehct Hemelrykis; daer

over fyfofeer verfchrikt, dat in haer eengrooten angft

opwaekt; maerfyfal niet vertwytclcn. Chriftus roept

haer ter bckeringe, fykomemaer, fowilbyfeverloflen
van het beeldt derSlange. Soeckniet wytlopig na den
rechten weg.

Men vint de nieuwe wedergeboorte niet in twift:

,

nock in gcncr wyfcn vernuft : Gy moet alles wat in defc

wcreltisi hctfy Ibhoog ;^Jin{lerende als het wil, varen
laten > cnde in u felven iugaen , en maer uwe fonden , in

dewelke gy gevangen ryt te famen op eenen hoop ra-

pen, en in de barnihertigheyt Godcsen totGodt vluch-

ten, en hein om vergcvingc bidden, en om Terlichtinge

fynsGccftcs.

N'.ei lange difputeeren, maerernfl: want den Hemel
moer bricxelcn , en de Helle dineren , en het gefchiet

oock. Gy moet ailc (innen, met Ncrnuft, en alles wat u
indcnwcgh komt, daerin letten, datgy niet wilt van
Godt aflaten, hy 7.ec;cne u dan j geiyk Jacob den gant-

fchen nacht met Godt worfleldcn. Wanneer fchoonuw
geweten Icght louter neen, Godt wil uniet, fowil ick

toch hem, ick late van uniet af, men draj;c my dan in

liet graf: Myn wille fyu wille, ick wil wat gy Heer e
wik j en of fchoon alle Duyvelen om u ftonden > en fpra-

ken verbey t , het is op cenmael genoeg ; fo moet gy leg-

gen neen , myn (in en wille ü\ niet buytcn Godt ko-

men;
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men; fy fullen eeuwig inG> dtïyn. Syne liefde is gro-

ter dan al myne fonden. Hcbrgy üuyvel enWcrck het

fterftelyke lyf in uwe gevangenis, fo heb ick mynen
Heylandtenwcderbarcr in myne Ziele, diefaliiiyn een

Hemels lyfgeven , dat eeuwig blyft.

Verfoekt het maer allo
, gy lult wonder ervaren; gy

fult'er haeft een in u bekomen, die u fa! helpen worte-
len , kampen en bidden : en or' gy fchoon niet vctl woor-
den kunt , daer leyt niet acn gelegen , al kont gy maer dat

eene woordtdesTollcnaers : Ach Gudt pfmyn arme Sok-

daergznadtgh : wanneer maer uwen wille met alle ver-

nuftenfinnen inGodtgefetzyn ; om van hem niet af te

laten , al (oude fchoon lyfen 2icle vcrbryzelcn ; fo houdt
gyGodt, en breekt door Doodt, Helle , en Hemel >

en gaet in den Tempel Jefu Chrifti in , tegen het ver-

weeren aller Duyvelcn: Godts toorn kan u niet behou-
den, hoe groot en machtig die ook in uzy, En of lyf

en ziele in den toorn branden , en ftonden midden in de
Helle by alle Duyvelen, (b fcheurt gy doch dncr uyr

,

en komt in den Tempel Chrifti, daer erlangt gy dea
hoog edelen cq hoogweerdigcn Fecrlen Kroon.

B 5 Ve
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De Ziele ^ynde feer verliefi op de edele deugt

der Jachfmoedigheyt^

Sachtmocdigheyt Ib breet en hoog te roemen

,

OfchoneBloem.' Princes van alle bloemen,
U heb ick lief; alwaftgy onder 't kruys,.

Op eenen bergh fo wy t en ver van huys

,

Noch hoop ick u te vinden en t'erlangen

;

Wy trooften ons de fteyle en harde gangen

;

Gy zy t de Bloem die J E S u s garenjuyckt

,

Als ick u heb metdefe handt gepluykt,

En tot ^ieraet , op mynen boefem drage

,

Dan fal ik eerft myn Bruydegom behagen

:

Myn Godt^mynLief, myn Je sus, almyngoet.
Dan hoor ick hem fo vriendMyk in 't gemoet

;

Want fal hy ooit fyn woorden tot my fprcken

,

Somoetinmy alle onvv^cer fyn geweken j

Als ftilheyt woont in mynen diepftcn gront >

Dan vloeyt Godts woordc in my , uyt lynen mondt
En leert myn Geeft hoe fy haer heeft te dragen

,

Indien fy wil haer Bruydegom behagen»

Sachtmoedigheit die my het hert 'doorgrieft

,

Hoc is myn Ziel op u fo feci verliefc

Goddelyk Antwoordt.

Saligh [^>m3 de fachtmoedi^e: Want fy [uilen ha
aerdtryl{ieèrven. Matt 5. vers 5.

Neemt myn jocl^ op w, ende leert van my ^ dat icl^

i^chtmoedig ben ^ enae nedri^^b van herten i ende ghy

ftilt rufie vinden mor uwe Ziele^

Bi
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Hifal defachimoedige Iejden in hes recht ; ende hffai dt

fachtmocdi^ejymn wcgh leenn* Pfulm. a 5. vcrs 9.

Op



28 JESUS en de ZIEL.

Op het V. Sinnebeeldt.

Van de Sacbtmoedigheyt^

DE Ziele die Jefus den allcrfoetfte en triendelykftc

Bruydegom behagen wil , en garen £choon was in

fyne oogen, die moet het hoogh-edele en boven mate
IchooneBlocmtjcnderSachtmoedigheyt opbaren boe-
fcm dragen.

Oit Bloemtjen waft niet in haer cygen hof, maer ver-
revan huys, verre van vleefchel)k gemack, cygen wille,

cygen lierde , eygen gcrechtigheyt , en ydele eere , op ce-

nenhoogenbcrgh, daerwilt. et onder 't kruis , in hitte

en koude, in regen en wind, en lich gedurig neygendt en
buygcnde laet alle onweder over hem hcnc ruytchcn.

Wie nu dit Bloemtjen bcgccri te hebben , die moet het

dacr gaen loecken , het is feer fchoon in de oogcn des

Bruydegoms, en daerom heeft hy ons met fyn gamfche
leer en kvcn daer toe aengemaenc.
De Sacbimoedigheyt is dichte by Godt ; want de

Sachtmoedigen hooren de ftemme Godis , die de haefli-

gc en toornige menfchen nimmermeer en horen : want
als de windt liormt, dat de vcnfteren en deuren kraken*
dan kan men niet wel hooren. Sult gy nu dat Vadcrlyke
verborgen heymclykWoort, dat inden heyligeninwen-
digen gronr gefprokcn wort in u hooren, fomoerinu
alle haedigheyt en ongeftuymigheyt nedcrleggen , en gy
moet een üchtmocdig Schaepjen xyn, en bekennen uwe
groote gebreecken, en laten die j hoorende na dclè ftem-
me met liiÜeSachtmoedigheyt , dit is al die gene ver-

borgen, die geen Schapen zyn.
De Sone Godts is felf de ware Sachtmoedigheit , die

dé eeuwige Vader in degrondel®le diepte der ceuwiji^-

heyt vervult, indien wy dan inde Sachimocdigheyt in-

gacn,
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gacn, ib gaen wy inChrifto. In het inwendige Ryk

e

Güdtsis niet als lomer bachtmoedigheyt en ootmoedig-
heyt , daer is geen grim, geen toorn, noch hovacrdy,

dacrom wieindat felve Koninckryk begeert in te gac-n^

die late het hem rcchtlchapen ern^ zyn om alle grim-
migheyc ar te Üervcn, en van Jesus Christus ic

leten Sachtmocdighey t en nedrigheyt des herten»

O achtmoedigheyt, 6 koele Bron
Des Levens, wellende uyt Gt^dts krachten»

Gy moet m\ n Zielen vuur ver (achten
Dat buyten u met leven kon.

Wel leven ; maer niet fo het fou

Toen Lucircr,een Vorft der Kooren,
Door valfc luft o hadt verl ren,

Toen wierdt hy grimmig, hart en rou.

Helaes / fo foud het my oock gaen,

Indien ick niet uy t u mocht drincken.

Het Zielen vuur verloor zyn blinckcn*

En *t V9 are leven vi'as gedaen.

Q Eeuwig licht der Majefteyt ï

So mildt met alle goede gaven ,

Laet uwe liefde ons eeuwig laven

Met water der bachtmocdigheyt.

De
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De :{iele betracht de Deught der nederigbep»

Wanneer den Hemel geeft 2yn zegen

;

Van ecnen ichoonen Somer-regen,

^
Sovalcdegaefwelovcral,

Klaer al wat hoog is en verheven,

Dacr komt het water afgedreven,

En vloeyt in 'c allerlaegile dal.

"

Dat IS wat fchoons, ommy te leeren *

So vloeyt de milde Geeft des Heeren,
In 't nedrigh en ootmoedig hert

;

6 Needrighcyt, fo hoog t^ rocmen>
Wat draegt uw grondt al fchoone bloemen

!

Och ofmyn bergh een diepte wert

!

Och kondeick kley n xyn en gebogen,

En Godt in myne Ziel verhogen,

Wat fouder van dié hoogten of

Al lieflyk water in my vloeyen,

En doen myn Geeft fo luftig blocycn,

Als eene fchoone Kofeii-hof.

Daerfüufich J e sus myn beminde,

So foet en vrindl} k laten vinden»

Goddelyck Antwoort.

Op
dt'fcn fal icl^fien , op den armen ende verflazenen

van Geejïe^ ende dte voor myn woort beeft ^ Jef. 66^
vers 2.

Saligh [ :{yn ] de arme van Getjie : Want ham is hit

i{Qmnc/ir)/{4er Hemelen, Matth. 5 , vers 3.

Zy/
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-Zyt metde oQtmoedigtmt bekleedt: want Q4t mdifümde hüveerdige
, maer de nederiae ^^eft hy oenAh.

^^^^^*

^
Vernedert u dan onder de krac, tzge hmdtédtSf ^daf

hl u verhcogct t,tfijnder tydt, i Fetri. 5. Ymé ^



3i JESUS eade ZIEL.

Op het Vl.Sinneb^eldt.

Van de Ootmoedigbe^t,

IN het Gecftel) kc onfichtbare wcfen , fo men dat be-

tracht* is geen boven noch onder; maer lo mende
macht-wcrcking ofte ordening belict , fo is Godt boven

alle dingen, en de creatuur is onder Godt. Nu fcgt den

H. Apoftel jacobus t hllc goede gav^n ende alle vol-

inael{te giften is van hoven van den Vader der lichten af'

komend':^ '. by welkengeen veranderinge zn is^ oftefchadmve

van omkeeringe^

Wie van God ontfangen wil , die moet nootwendig

onder zyn, in rechte ootmoedic^heyt: Is daer iets dat niet

altemacl onder is, diefaloock niet ontfangen: Siet gy
ietsopufelf, ofteopeendinghofteopymant i fozytgy

niet onder aen , fo ontvangt gy ook niets.

Maer ïytgy gantfch onder aen, fo ontfangt gy vol-

komen. Het is Gods natuer dathy geve, en fyn wefcn
hangt daer aen, dathy ons geve, Ib wy maer onder zyn.

Zyn wy niet onder > fo doen wy Godt gewelt aen en do-

den hem (alfo te fpreken, mogen wy 't aen hem niet

doen , fo doen wy het toch aen ons , fo veel aen ons legt.

)

Werpt u onder Godt, in rechte ootmoedige gelaten-

heyt, en verheft God in uw herte, inuwecrkenningc.

Dat woordt Vader is te feggen een louter baeren , en

hetis een leven aller dingen.

Den Vader baert fyncnSoon in de Ziele ; want fyn

wefen hangt daer nen dat hy lich in de Ziele bare : hy

baert fynen eenigen gcboorenen Soon in de Ziele, het

fyhaer lief ofte leet*

Daer den Vader (ijnenSoon in my baert daer ben ick

dien fclvcn Soon.

Daer wy Soncn 2\n , daer zyn wy rechte Erfgenamen.
So



HET EERSTE DEEL. 3?

Soo leght nu deSaligheyt niet foo feer aen'tfmaken»
noch aen 't lieven, noch aen't erkennen, maer aen 't niea

geboren worden ; daerom hoe meer men fich felfs af-

Ikrft, hoemecr men aen liet rechte leven verjonget en
vernieut wert, ende dat is dat eeuwige leven.

Wie in het Parr^dijs wil woonen,'

Daer foo veel hondert duyfent fchoone,
Soo klaer als louter criftallijn,

Doorvloeyt van d'eeuwige Sonnefchijn,

Soo vrindMijkfpeelenvoor denHeere,
Die moet de ware ootmoed leeren.

Daer is geen geeft, hoe fchoon, hoe groot,

Hoe hoogh en rijckelijck vergoodt,

Die kleynder fmaet 5 zy leven alle

In diepe Ootmocdighey t : 't Gevallen,

Dat d'ecn in 's anderen fchoonhey t heeft,

Vergroot de vreught, daer hy in leeft»

Omenfch! behaegtufulck een leven,

Laet vallen, al wat ftaet verheven

;

Laet vallen al u eygen yet.

En wort voorGodc tot ftofen niet

;

Dan fal de Godtheyt u vervullen,

En tot een eeuwige Koning hullen.

Met eenen konincklijckcn Kroon,

Dan blinckt ghy als de Son foo fchoon.

C Ö^
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De ZieU met Godtsgenade aangehlickt^

ACh vrindeiijck aengefichtdcs Heeren!

Hebt ghy de ganifche Creatuur

Gelijck vergeten, dcfer uur,

Om u alleen totmy te keeren ?

Ach vrindelijcke levensblick I

Het is my nu, ó mij n bemi nden,

Als was'er nergens ycts te vinden,

A Is was'er niets , als gliy en ick

lek ben mijns Liefs, cnhyismijnc.

ó Bloempjes uyt het Paradijs.

ó Schoone reuck , 6 fchoone fpijs,

Nooyt moet my uwe kracht verdwijnen.

Isditdielmaüe enfteylebaen?

6 Wcrelt facgt ghy uyt mijn oogen

!

Ghyquamtvan uwen wegh gevlogen

;

Ghy liet den llijck voor 't gout wel llaen-

Nu kan ick aertfche vreugde derven,

Na ghy , o bron van alle goedt,

Soo lietlijck welt in mijn gemoedt,

'kWilhondcrtdooden omufterven.
Wat ick hier fpreeck fal die verftaeix,

Die hier eens hecfc te gall gegaen»

Goddelijk Antwoordt.

Die mijn geboden heeft , ende defelve hewaert^ die

tsU die my lief heeft : ende die mj liefheeft ^ fal

-van mijnen Fadergelievet worden : ende icl^jal hem

lief heèher/^ ende ick. fal mjfelven aen hem openbaren,

SmA€ckP
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^SS

Smaeckt , enfiet , dat de Heere goedtis : wel^elfickf^

Jaligh is de man \die'\ op hem betrout. Plalm 34.
vers 9. lek, hehbe den Heere lange verwacht , ende

hv heeft lich tot mygeneyght i ende mijngeroepgehoon:
Pialm 1

1

. vers 2.

G 2. Op
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Op het VII. Sinnebecldr.

F'an geefielijcke foettgheyt ^ of genade y en van de

onwijshejt der menfchen.

GElijek als men een fpelend kindt , van een gevare-

lijkeplaets, met een fchoonen cierliicken Appel,

of yjeis anders, tot lich lockt ; fo wort de Ziele, dieiich

nu door den treek des Vaders heeft laten bewegen om
naer Godt om te fien j van ] E s u s den Sone met uyt-

iiemendefoetigheyt gelockt engetrockenj dan bevindt

fy yets van hetgeen fyniet enwift inden Hemel noch
op aerden te xijn , en al de dingen der wcrelt worden
haer kleyn en van gecner waerden. Dit fiet de werelt , ea
meent datfc dwaes is j maer fy heeft den koftelijcken on-

waerdeerlijcken peerei gevonden, die het waertis, dat

men het al om fijnent wille verkoopt; dangaet haereerft

den (in en de waerheytdefer woorden op ; het Koninck-
rijcke der Hemelen isalseenfchat inden acker verbor-

gen. Komt tot my al die bclall xijt en beladen , ick fal u
verquicken. Item, ick fal my felven aen hem openba-

ren. Item, ick lal hem geven te eeten van het Manna dat

verborgen is, en diergelijcke fpreucken der H. Schrift

meer. die haer tevoren als doodt waren, en nu bevint

fy defclre Icvcndigh in haer.

Ach ! cndc ach i over de groote onwijsheyt der werelt,

dat de menlchen fo veel moeytens aenwenden , over

groote en wilde wateren liifen leven wagen , om in ver-

re Landen het acrtfe Gout in de geberghte te Ibccken , en
dat hoog-edele > en alderdierbaerilc Gout , dat in den in-

wendigen grondt der 7.ielcn verborgen leyt, van het

welck een blickjen beter en meerder waerdigh is , dan al

het Gout dcrwerclt , dat en iuft haer niettcfoccken.

Wordt haer een ruwen bergh acngewcfcn , met belof-

tea

j
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ten dat hy Gout in fich heeft , fo geloven fy 't , en graven

daer na met grooten y ver en naerftigheyt.

Maer of haer fchoon van menighte, die veel liever

durven eer fy een OBwaer woort wouden fprckcn , den

bergh hares Herten aengev^'^efen wort, met beloften dat

daer een onwaerdeerlijkcn fchat van Gout en Peerlen

in te vinden is, voor al de gene die daer met crnft na gra-

ven 5 dat geloven fy niet.' Enalis'cdat fydc blijckcndet

waerheyt hier van acn andere fien, in haer hoge vcrnoeg-

laemheyten verachtinge aller aertfe dingen , fo geloven

fy *t evenwel niet , feggcnde : het lijn maer inbeeldingen

en dromeryen.
Van waer komt dit dan , dat den menfch aen het eenc

fo veel meer geloof geeft als aen het ander; daer hem
doch van beyden even veel blijcksder waerheyt getoont

wordt? och dat komt van fijn grote grovigheyt, dewijl

hy fich aen het uyterlijke leven gants overgevende, een
dier geworden is, dat niet en tracht als lijn lijf te erne-

ren ; aen het inwendige leven is hy gants biinr.

O menfch ! woudt ghy fo veel om het eeuwige doen,

als ghyom het tydclijkc doet! woudt gy ver van huys

treckcn om een edelen hooghwaerdigen fchat , ver van

het huys uwes uyterlijcken dicrlijcken levens,, ver van u
eygen , boofe , verkeerde, van Godt afgebroken Wil, en
graven diep nacht endagh, inden grondt uwes Harten,
ghy foudt wat vinden , daer ghy alle Koninckrijcken de-

ler werelt niet voor nacmt.

De
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De Ziele of haer felvegelaten , bevint hare metigheyt^

SOdeckteendonckerewoIck het dralend fonne-licht,

Gelijck mijnLicfrte nu fijn vriendlijck aengeficht;

So lang dat in my fcheen floeg my het hart van vreugden»

Toen was ick fterck , en long en Iprong langs 't padt der

deugden;

Maer nu fich eens verbergt dien Goddelijken fchijn

,

Bevinde ick my een Worm , in (lof en alch te zijn.

So my maer yets ontmoet,dat dv^ars legt m mijn gangen,

Voel ick den ouden menfchfich wringen als een Slangc.

Dan ièi den vyant fcharp met twijfel op my aen

,

En wijft my v/eder langs den ouden weg te gaen*

Hoe bange is my te moede ' en evenwel ó Heere

,

Alfmaeckt her my lo wrang , noch geef ick ude esre;

Ghy doet io recht en wel > dat ghy my derven doer,

't Geen ick wacrdeere, meerdanal des wereltsgoet-*

Die flrafpaft op mijn fchult, en menigte van Tonden

,

Die ick van dag tot dag heb valt aen een gebonden.
Schoon ick u dan mijn Godt, nochfien noch voelen

mach

,

So houdt nochtans u oog op my den ganfchen dag

;

Houdt my verborgen valt , dat ick u met ontvluchte

,

Maer in gclatenheyt ^ met tranen en met fuchten ,

Mijn tchult bewcne ; en vaft vertrouwe , dat u doodt

,

£n dicrbacr bloct , mijn Ziel lal lollen uyt haer noodr»

Goddelijk Antwoordt.

SO ivie ickjtefhehhe^ dte bejhaffe ende kaftijde ick,

Apoc.^.veisip.

f^'ooreencn khpicn oogtnhlickhebbe ick. ^ ^erl.ttenl

muer metgroote vntjcrmtngcn pil tck, a vergaderen»

Jei:54.ver?7,

\
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/f 1^ dede mijn Liefjlen open^ masr mijn Lieffle was
geu^eken^ hy wasdoorgcgaen: mijne z.ielegingh uyt

van wegen fijn fprsken^ tck ficht hem , maer tck, ^»

vondt hem niet^tckjfep hem^doch hy en antWGorde my
met. Cam.j.vcrsC^.

C 4 Op



40 JESUS en de ZIEL.

Op het Vill, Sinnebecldt.

P^m ontrechnie der Genade,

IN den Hemel is altijdt blijdtfchap, in der Hellen is

altijdt dtoetheyt
; in de Werelt is 't voor eenen tijdt al-

le beydcom de goede en quade menfchente beproeven
In den Somer lijnde dagen klaer, en in den Winter zijn
fy duyftcr ; alfo is 't oock met een aendachtige Ziel : als
Gods genade komt en haer verlicht , dan kent en ver-
ftaet fy veel verborgen dingen ; dan finght fyen toont
blijdtfchap met groote aendachtigheyt, die fy gevoelt
Maer ten tijde der aenvechtinge, als degenadedcr aen-
dachtigheyt ontrocken wordt, dan is fy in den winteren
m de koude, mduyfterheyt des ver ftandts, endein vrefe
desgemoets -alsdanis verduldigheytnootfakelijck cndc
Godtaengenamer, en de deughden wafTchen inteken-
fpoet, ende den eeuwigen loon Wordt door verduTdi *-
hevtgrooter. ^

De Ziele wordt ootmoedigh ende fuyver door ceefTe-
lcn,doorhovaerdye wordt fybefchaemt

, endoorydclc
eere verdwijnt fy. So lange als de Ziel in \ lichaem
leeft, wordt fy in beyde geoeffent tot meerder voort-
ganghinde liefde Jefu. Daeromis 'teen groote kunft,
ende een groote kracht , het gocdt en het ouaedt wel
tegebruycken. Daerom mijn Ziele looft den Hecre al-
tijdt

j
looft uwen Godt daghen nacht, ende hy fal uwen

grooten loon aen al!e zijden wcfcn; voor Godt in den
Hemel, en op dcrAerden fulicnualle dingen dienen,
voorfpoedige en tegcnfpoedigc, goede en Quade,blvdc
en droevighe ; waer van den Apoltcl Paulus Icydt :

Ende wy wctzn dat dengenen die Godt liefhebben , alle
dtngcn mcde-weïcksn tcn^oede, Rom. 8. vers 2S . l^reejl
denHeere ghyfijne heyligen^y.am die hem vrcefeh en hcb-
bengeengebrccf^, PGi\.-^^,xcïSio,

Als
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Als ghy voelt dat ghy dor, koutende bedroeft i\]t 'm

uwc ghebedcn en overdenckinghe, fooeniultghydaer-

om niet wanhopen , nochte ophouden van j
e s u m

ootmoedigh aen te roepen ; maer looft en dancktGodt

inde armoede uwesgeertes, endeleeO: tot u vcrtrooüin-

ge geern dit vers : De arme encie cUendizr o Hcere ,
jullen

uwen 7iame /oven. Pfal. 74. vers 20. Want veel hcyligc

en aendachtige Mannen hebben oock fomtijts dorre,

cnde langen tijd van Godt verlaren geweell , opdat fy

geduldigheyt ende medelijden fouden leeren, door het

proeven van pijnende gebrcck ; en dat fy hun van hun-

Ielven niet teveel en louden laten dunken , tea tijde der

aendachtigheyt en verheuginge.

Sietop het Lam Godts, en leert gelatcnhcyr. Onfen

allerliefftenHeere JefusChriftus, was voor onfcfondcn

in den winter der dorrigheyt alfo verlaten van fijnen Va-

der, (in helpender wijle) en van deGodtheyt ( met wel-

ke hy doch natuurlijck vercenigt wner ) dat geen eenigeii

droppel fijner Godtheyt, de kranke doorlijdende Mtnf-

heyt, een oogenblick te hulpequam, in alle fijne no-

den en onuytfpreeckclijck lijden , hy was onder alle

Menfchen de verlatende , enfonder allehulpc, dathiet

in der Hellen varen. Wie in fulkc verlatene gclatenheyt

Chriflo konde navojgcn, dicwacrdcs Heinelrijcksfc-

ker. In defe verlatene gelatenhcyt , van Godt en alle

Creaturen, leyt vcrbort^cn de overwefentlijkc eeuwke
Somer,de2aligheyt. Wanneer het wel wintert, dan lo-

mer t het oock wel.

C 5 ï>*
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De Ztelmet b00fegedachten aangevochten y beroept

haer op '/ reyn geweten,

OVorft van 't ecowigh dayfter rijck.

Al werpt ghy my met drcck en fiijck

En flijm der grove lafteriogen.

En hondert andre vuyle dingen.

Dat maeckt voor Godt my nietonreyn,
So langh de levende fonteyo,

Ontlpringende uy t een reyn geweten.
Die dleck, van buyten aen gefmeien,
Gedurig met fijn ftralen Ipoelr,

So langh mijn Ziiil hier over voelt

In haren grondt een fmertcnd lijden,

Soiien wy haer getrouwrlijck ftrijden

Voor baren Godt en voor fijn eer 5

Want liefden fy haer Godt niet meer,
Dan fou fy met het vuyl vereenen

;

En 't lijden was terftont verdweenen

:

Dat is het merck, daer ick aen ken,
Dat ick der fonden vyandt ben ;

'Dies menght ghy 't na uw dunken maken,
XJw vuylheyt kan *tgemoedt niet raken.

Gelooft zy Godt in eeuwighcyt,
Di« my vooruwen lift bevreyi.

Goddelijck Antwoort.

Ich^fal u verlopen van alle Hive onreynigheden,

Ezech. g6. vers 29.
Acht het voorgroote vreuohde^mijne broeders^wan-

neerghy in veeUrlej verfocck^nge valt, Jac. i .vers z.

Dis
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Indien oni Herte ons niet en veroordeelt , foo hebben

W} vrymoedigheyt Itt Godt. l Joah. 3 • vera Z i

.

Op



44 JESUS cnde ZIEL.

Op hec I X. Sinnebeeldc.

Van onrejne Gedachten,

EN verfchrickt noch en bedroeft u niet, ó godtlievcn-

de menfch , al hebt ghy onreyne invallende gedach-
ten en lafteringen , als ghy uwen wille daer niet in en
geeft, en dat het u feerleetis, foo weeft te vrcdcn en
inaeckt'er geen geweten van. Denck datgy met uw ver-

lofler Jefus Chrillus befpogen wort, en lijdt het gewil-
ligh om fijnent wille. Weet dat hy aenu niet en fal laten

gefchicdenjofhetfalutotgrootefaligheyt gcdyen , is't

dat ghy u daer vcrduldigh indraeghr. Gelijckalshet fijn

gout , hoe dat meermalen door het vuur gaet , hoe dat het

reynder en edelder wordt : foooock den edelen menfch
in zijn lijden , vcrfoeckinge ende aenvechtinge : want
hoediefelveacnvechtingcn onreyndcr, booferendeon-
uyllprckelijckerzijn, hoede mcnlche hier dooralmeer
gereynigt en geloutertwort; want wat tegen dcnvrycn
Willedesmcnfchenis, daer kan geen doodt-fonden in

.gelchicden : macr het is den mcnfche > bereydende tot

een hooger verdienen en genieten in het eeuwige leven.

Paulusfeyt: Ntcmant en won gekjoom ^ dan df- ridder-

^a<^kftrijdt , e» daer in volhart tot den eynde toe. Want ick

fegü , wat tegen uwen vryen Wil is , het fy foo boos en-
de onreyn als het wil , hovaerdighcydt, gierigheyt, on-
kuysheyt, ofte yets anders, dat enisu niet bevleckendc,
maer veel meer reynigende , louterende en bereydende
tot on(cn Hcere , en tot byfondere genade. Daerom hebt

goede moed, zijtvrolijck , en niet treurigh noch fwaer-
moedigh , ofufomtijts boofc onreyne gedachten inval-

Jen , fy zijn foo boos alfe willen ^en ftoot u daer niet acn

;

want foo fyu tegen uwen wille invallen, fooiaetfeoock
wederom uytvallcn.

Ende
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Endeofu dit aldcrmeeft toevalt in uw gcbedt, ende

in uwen toekeer tot Godt; laetdat recht zijn in de na-

me Godts, en lijdt defeaenvcchringe en onreyne vuylig-

heydt, ootmoedigh en gelaten, door den wille Godts.

Wectditjdemenfchemaghem hicrinfoo ootmoedigh
dragen om de wille Godts, dathy daer door tatfulcken

geiwdekomt, dat het hem geheel vremt was indien hy
door defen wegh niet was gegaen. Maer den menfch en
fal hem in defen tegenwerp en lijden niet behelpen , noch
met woorden, noch met wercken: maer alleen bloot

met Godt, en hy fal dit dragen met een goedertieren

hertc, en fich klven hierom niet pijnigen van binnen
noch vanbuyten. Wanneer'tdan den hemelfchen Va-
der tijdt dunckt , foo kan hy u fonder alle twijfel daer wel
van verlofïèn , enu voor dcfe pijnelijckc aenvechtingc

met hem felven duyfentvoudigh verheugen. Daerom
draegt u goedertieren, en doet de waerheyt eenvoudig gcr

noegh , ende wat op u valt , zijt daer in u felven onbehol-

pen: wantwie hem felven teveel helpen wil, diewordt
van Godt noch van de' waerheyt niet geholpen. Die ge*

nedie Godt lief hei^ifen ^ leght Faulus ,
^wfj'e» alle dingen

fengoede.

Df
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Deliielein verlangen^ cmmethetgodtlijcI^Licht

doorfchtnen te zjjn.

DE dageraet, verwelkomt met verlangen.

Van al wat leeft , doorvloeit de ganlche lucht

,

En neemt in 't licht de duyfternis gevangen,

Soo wort de acrde ontloken en bevrucht;

Mijn Ziel is nacht, ghy Jesus, mijn beminde,

Zijt dagh ; waerom kan uwe Sonnefchijn

Mijn duyiter niet doorvlocjen, en verflindcn,

Daer wy nochtans dicht by malkander zijn^

De hinderpael is d'uwe niet, maer mijne.

Want ghy , o licht, dat alle licht verwint.

En kont niet doen, als blinckcn ende fchijnen,

Door alles wat ghy dun en open vint-

Daer moe een bcrgh , van veelerley gebreken

En beelden ^ door de finnen in geraeckt,

Sijn boogcn kruyn tot aen de wolcken (teken ^

l>ie in mijn Ziel een nare fchaduw maeckr*

Och was die wegh! dan fou mijn herte bloeyen,

En als een Beemd, met bloem en vruchten ftaan.

Mijn fterken Godtghy moei dien fcheytsmuur roeyen <

Alfoud ghy hem met ftorm de kruyn in ilacn.

Goddelyk Antwoordt.

ONtwaeckt ghy die fiaept , ende fiaet op uyt den

Dooden , ende Chrifiusfalover u lichten . Eph.j-

vers 1 4.

Die
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Die mijnen mme vreeft^falde Sonne detgerethtig^
hepofgéien^ ande ducT falgenefinge z.iin ofider ftjne
vleptgeten : oide g^hyfitb uytgaen ^ ende toenemen^ als
TtJeflkalveren. Mal, 4. vers 2.

Op



48 JESUS en de ZIEL.

Op het X. Sinncbccldt.

Van de ol^cweeue Goddcbjc!^ Sonne^fchijn^

JOhannes den Doper fprccckc : Godt geeft denCccï
niet nam^ite : Daer fa] men uyt verftaeii > dat de gave

Godts den H. Geeft fclve xy , en dele gaven moeten
gemeten worden, niet na hem diele geeft , maernadie
gene die de fclve onttangcn f:il.

Daerom fo die nemende Ziele louter is en reyn van

allegefchapen dingen, föonttang;htfy veel Geefts: maer
Ibiy door tijdelijcke dingen verhindert ende nau gewor-
den is,fo onttangt fy Aveynigh.

Godt geeft lij nen Geeft niet na mate , macr Gvervloe-

digheanjckelijckenallengelijck , dat nu fulcke gaven
ongehick genomen werden en ongelijck verfchijnen,

daer is Godt geen oorfake van • maer de Menfchcr, die

fich ongelijck daer toe fchicken en houden , Godt en
haer naeiten ongelijck liefhebben. Gclijck de Son alle

Menfchen gelijck lichtet endefchijnt, alfo oockGodc
allezielen ; macr wie fich bedeckt wordt niet verlicht-

Godt biedt fich my fo volkomen aen, als den hoogden
Engel , en waer ick alfo bereydt als hy , ick ontfing even
fo veel als hy. Godt draeght fich felve aen alle Creaturen

veyl, ende een yegelijck Creatuur ontfanghtfo veel van
Godt als fy wil. In fomma

,
gclyck als de Son op goede

en bofen te gelijck lichtet > alfo oock Godt met lijnen

Geeft verlichtetalle gelijck; maer de bofen en werden
het nimmermeer gewaer , en het wordt van haer geno-
men ende anderen gegeven ; maer onder de vromen
ontfanght een yegelijck na dat hy fich daer toe fchicken

kan. Dat is een quaedt Mcnfch die tegen Godt fulcke

leugens fpreecken durft, en fegt : Godt geeft den cenen

meer als den anderen : Godt is geen aciiliender der pcr-

foncn»
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fonen, hy geeft alle menfchen zijne gaven gelijck, ge-

lijck als aen de Propheten en Apoftelcn , allbo oock aen

ons allen; gelijck aen Chrifto fijnen Sone , alfoo oock
aen ons allen j niemant meer noch minder, het fcheelt

geen hayr ; maer dat ick tegenwoordigh niet alfbo hoog
verlicht ben als PauluscnElias, ofte een van deApo-
ftelen, daer heeft Godt geen fchult aen, maer ick, dat

ick my niet gantfch affterve , my hate en verlochene,

endemy van Godt daer toe bereyden late; konde ick in

defe uure mijn felven affterven, in geeft en in natuur,

inw^endigh ende uytwendigh , ick ontfinge in een uur fo

veel als de hoogfte Apoftel , want Godt is gereder om
te geven als ick om te nemen. Ende wanneer hy geeft,

foo geeft hy fich felven geheel ; dacrom moeten de ga*

ven Gods niet na den gever gemeten worden ^ maer na

den nemer»
Merckt ; den H» Geeft wert u niet eer gegeven eer

dat ghy den ingeboren Soon Gods zijt. Alles dat Chri-

ftus de Soone heeft vanden Vader , dat felve hebben wy
oock ; wanneer wy in den Sone zijn, dan geeft ons God
den Heyligen Geeft ? buyten defe geboorte kunt ghy
oock den H. Geeft wel omfangen, maer het blijft u niet

by, en het is ons* gelijckeenmenfchdie van fchaemte

roodtwerdt, en daer na weder bleeck, dat is hem een

toeval ende het vergaet weer. Maer die fchoone roode
menfchen , die den ingebooren Soon zijn , blijft den
H. Geeft wefentlijckby.

0^
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Ve Ziele Jmeecl^t om Uveftinge en opquckir,ge

hares Güoofs,

Odiepfte liefde Godts, bedcnck met dauw cn'regcn,

Uyt uwen Water-geeft des levens, tot een zegen,

Het boompjen des geloofs,dat uwe milde hant,

So troulijck inden gront mijns herten heeft geplant,

Dat lijne wortlcn fich verdiepen in uw wefen,

Om minder vour den wind en donderbuy te vrefen,

Opdat hy waffe en breed fijn tacken uyiwaers ftreckt,

En late alle onweer ,door des vyands haec verweckt,

Hoe drayende en hoe groot , hoe fterck om ftrijd te win-
nen.

Van waer hy komen mocht, van buyten ofvan binnen,

Slegs over fijnen l^uyn heen ruyfen, fo hy wil,

En groenen onderwijl gelaten endeftil;

Om in fachtmoedigh, en ootmoedighcy t te dragen

,

Een vruchrdcr liefde, die de Godtheyt mocht behagen.

So doet eenjongen boom,door weer en wint fich voor.

En Ifaet in rijm en fneeuw, die ilrenge winter door J

Dat alles is ;iemgoed, tot vruchtbacrheyten leven,

hrtblocyende fayfoen lal hy zijn vruchten geven.

Goddelyck Antwoort.

c!' fal den dorfligen geven uyt defonte;)ne van het Water
des Levens voor met
Die overwint lal alles beerven t ende icl^fal hem een Godt

:{ijn^ endehyfalmj een Soone:(ijn. Apocn.versó.eny.

Ui
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ick getoöve Heere^ i^omi mijne ongehvighe^i te huift
Mare. 9. vers 14;

Vermeerdert ons befgeléove Lmc. IJ, sQts 1^.

Di Op
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Op het X r. Sinnebeeldt.

Van den hoorn des Chriflclijcl{zn Geloofr,

Het vernuft, dewijl het Godt niet kan fchouwen>
moet in de hoope ingedwongen worden, daer loopt

dan den twijfel tegen het Geloov^ , en wil de hoope vcr-

flooren i daer moet dan de ernftige Wille met de rechte

Beeltenis tegen^dat aertfche vernuft ftrijden, daer doet

hetfeer, ende hetgaetdickmaels treurigh toe, infondcr-

heydt wanneer het vernuft den loop defer wereldt acn-

fchout, ende alfoo haren Willen geeft
,
gelijckals dwaes

tegen den loop defer wereldt bekent , daar hecet : zijt

nuchteren, waeckt, vaft en bidt t dat ghy dat aertfche

vernuft moogt verdoven , en gclijck als doodt maecken,
dat Godts Geelt plaets in u vinde: wanneer die felve

verfchijnt, fo overwint hy haeilighetaertfch vernuft ,en
blickt den wille in derangft met lijne liefde en foetig-

heyt aen , daer dan elck een reys een fchoon Ipruytjen uy

t

den boom des Geloofsgebooren wort, en foo dient alle

droef heyt en aenvechtingen dekindcrenGodts ten be-

ften : want foo menighmael Godt over zijne kinderen

verheugt > dat fy in angft en drocfheyt ingevoert worden,
ibo ftaen fy elcke reys in de geboorte eens nieuwen
fpruyts uyt den boom desGeloofs: wanneer den Geeft

Godis weder verfchijnt, foo voert hy elcke reys eennieu
gewas op , waer over fich die edele l3eeUenis feer hoogh
verheugt, en het ismaerom deneerften ftormtedoen,
daer den aertfchcn boom moet overwonnen cndated'lc

koren in Godts acker geCieyt worden, dat denmenfch
leere den aertfchen menfch kennen ; want wanneer de
Wille Godts licht ontfanght , foofitt lich den ipiegel in

ftch lelven , de eene kracht in het licht (ïet de andere :

alfoo vindt iich den gantfchen menfch in fich felven , en-

de
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de bekent wat hyis, het welke hy in het aertfchc ver"

nuft niet kan bekennen.

Alfoo fal niemant dencken , dat den boom des Chri-

ftclijcken Geloofs in het rijcke defer wereltgefien ofte

bekent wort, het nyteflijcke vernuft kent hem niet : en
of dien fchoonen boom al fchoon in den inwendigen

menfche ftaet, noch twijfelt het aertfehe vernuft wel;
want den Geeft Godts ishaer alseenedwaesheyt , fykan
die niet begrypen. Of het fchoon gefchiedt , dat den
H. Geeft lich in den uyterlijcken fpicgel opent , dat het

uyterlijcke leven daer in hoogh verheugt cnvangtoote
vreughdc fidderende wort, en denckt: nu heb ickden

waerden gaft verkregen , nu wil ick het geloven , foo is

doch gene volkomene beftaiidigheyt daer in 5 want den
Geeft Godts verblijft niet altijdt daer in de aertfehe Wel
des uyterlijken levens, hy wileenreyn vathebben, en
wanneer hyinnewaerts in degeboorte des lichts wijckt,

als in die rechte Beeltaiis, foo wort dat uyterlijcke leven

kleynmoedigh en verfaeght; dacrom moet het edele

Beeldt aUijdt inftrijd 7.ijn tegen dat uyterlijcke vernuft

leven, en hoe meer fy ftrijdt, hoe grootcr waft den

fchoonen boom ; want fy werckt met Godt. Want ge-

lijckalseen aertfehe boom in wind, regen, koude en
hitte waft; alfoo oock den boom des beelts Godts, on-

der kruys en droefheyt, in anghft enquael, infpoten

verachtingh , en groe'yt op in Godts Rijck , en brenght

vrucht in gedult.

D3 ^ D^
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\ Pe Ziele haer alleen tot Chriflum houdende.

AL heeft een duyfternis , door liïlen twift verweckt

,

Des werelts Pcrgroms wegh , foo fwacr en naer

bedeckt,

In welckcn nevel noch aen defe en gene bijden,

Dwaellichten waren , die den Pelgromvaeck verleyden,

Noch heb ick goede moet en hoop , wijl ick vertrou

,

Spo ick mijn oogen recht en Hecht op J E s u s hou
,

En fet tnijn voeten net in fijner voeten treden

,

En voort flap in fijn licht , dar ick met goede vreden

.

Noch endlingh komen fal ter plaetfe daer ick wenfch

,

In 't rechte Vaderlandt van d'afgedwaelde menfch :

Al komt'cr dan fomwijl een eyflijck monfter waren

,

En jaeghtme' een doodtlchrickaen ; en doopt in fweet

mijn haren,

Te dichter houd ick my aen J e s u s al mijn hcyl

;

En valtdcfmalleweg doorgaens watfcharpenfteyl;

Met doornen dicht belet, daervleefch en bloedt voor
vrcefeii

,

l'e foeter lal de ruft in 't ander leven wefcn.

Goddelyk Antwoordt.

IC4 l>en het licht der werelt : die my vol^t en fal in de dwi-

Jitrnilfe niet wandelen , macrfal bet licht def kvens hel?-,

hen, Joan. 8. vers 12.

Wandelt terwijle ^hy het licht hebt , o/> dat de duyfternife
unietenbcvan^e. Ende die in deduyflernijfe tvandelt, en
Weet met wacr hy henen ^a^t,

Tcrtvijle^^hy het licht hebt
, gelooft in hit licht , op datgy

kinderen des lichts moegt s^ijn, Joan. ^ 2. vers 5 5. en 3 6,

UtP



HET EERSTE DEEL. sS

U Woordt is een Lampe voor mijnen voet , ende een Licht
voor mijnenpadt. Pfalm. 119. vers 105.

D4 Oï>
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OphetXlI. Sinnebeeldt.

Van de veyii^hjie we^h om door de duyftere werclt

te gazn in V eeuwige Vaderlandt,

De Heerc fpreekt •• l'^te m>!navolgt , dte en \vandelt niet

in de duyjlernt^. Dit zijn de woorden Chrilli * door
wclckc wy vermaent%\^orden , dat wy lijn leven en feden

navolgen moeten , indien wy v^arelijck verlicht en van
alleblindtheyt des herten willen verloft v^orden.Daerom
ly onfe hooghfte vlijtighcyt , dat leven Chriiii teover-

dencken. Ue lecreChrifti gaet aller Heyligen leere te

boven : en de menlchen die den Geeft Godts hebben,

vinden daer in dat verborgen Hemels broor. Macrhet
gefchiedt dickmaels dat veel menfchenkleyne begeerte

en vierigheydt bevinden van 't gedurigh hoeren des

Euangeliums , want ly hebben den Geeft Chrifti nier.

Maer wie de woorden Chrifti recht en volkomen ver-

^aen wil , die moet fich bevlijtigen met al zijn leven

Chrifto gclijck te worden.
ó Arme verlegt Ziele, ftacndc in 't midden der me-

nigderhande verdcekheden dcfer ftrijdende en nijdende

"wercltdaerdeeene roept hier, en een ander daer , niet

"Wetende waer ghy u in defeduyfternis hene keercn i'ulr^

houdt toch uwe oogen op het Lam Godts , volgt hem op
debielen, en let uwe voeten in lijnc allerheyligftc voet-

ftaf'pcn 5 leert van hem Hichtmocdjgheyt en ooimoedig-

heyt ; leert van hem liefde, goedertierenhcyt. gchoor-

faemhcyten lijdtfacmheyr rot'er doodt. Verlaet alle din-

gen nict u felven y neemt ukruys op , en volgt hem door

een gedurige doodt uwer bcgceriijckhcden in ware ar-

moede na j tot dcfc dingen hebt ghy geen licht eens ge-

leerden Dodors van doen, foouwen wille macr in der

wacrhcy t tot Godt alleen gcncygt is.
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Een goedthertigh menfch vraeghden een waren vrind

Godts , welcke den alderlouterikn wegh waer y om tot

het nacfteeynde te komen ? waer ophy antvvoordc : de

naefte en fekerik wegh hier toe , is dat lijden onfes Hee-
ren ) E s u C h r i s t i , dat de menlcóe met grootc

danckbaerheyt en liefde 't felve m hem drage, en lich

daer in verbeelde , alfo dat dcmenfche met alle vlijtig-

heyt w^aerneme waer in hy noch gebrtckclijck leeft , en
in welcke dingen hy het leven Chrilli ongclijck zy, dat

hem noch roert met lief en leet , die felve gebreken ih\

hyuyt liefde affterven , den hooghwacrdighen doodt

Chrilli tot een vcrgeldinge, en zijn >K'ille en lu(t verla-

ten, inwendigh en uyt wend igh.

Dit behaeghtGodt boven alle dingen, die hy van ócn
mcnfche eylcht en begeert. Wie dcfcn Wegh gingh , die

fi)ude deHeere fonder alle twijfel vorderen, in de alder-

naefte en verborgenlk wegen , in zijn heymelijckÜe , be-

fonderllc , inwendighfte, faliglk luyileren , waer in ficn

niemant fctten moet , voor dat hy dcfen wegh eerft heeft

gegaenj door dit fterven der natuur inwendigh en uyt-

wendigh aen geeft en aen natuur.

Soo wie in dit fterven hem felven het aldergrondelijk-

fte en waerachtigfte uytgaet , in dien felven ontdeckt

fich de eeuwige Waerheyt het alderblootfte en alder-

klaerfte, enhy wort gcvoert in de vcrborgenduyfternis,

in dat ftilfwijgen, in den diepen afgrond, da^r de ware
rufteisin Godt.

Wat lopen wylangh gints en weder, focckendc een
weg daer wy met onlc cygeii wille, met den ouden Adam
doorin'thcmclrijck mochten ingaen , foo langh alswy
den doodt vrefèn fullen wy van 't ware leven verftcken

blijven, een geduurigc doodt isdcjcchtcwegh totGodc
en 't ceuwigh leven.

Ds D^
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De Zielegejladig tegen denflroom derfonden oprozyende.

AL ben ick moede en mat geroeit,

Op dcfen rtroom der fondelijcke luften,

Die ftadigh na beneden vloey t,

Noch denck ick niet te beyden, noch te ruften >

Want deed ick dat een kleynen tijt,

Jck fagh mi)n werck verydelt en verlooren>
Wy bleven altcos even wijt,

En quamen nooyt ter plaetfen daer wy hoorcn.
6 Wijfe Stierman geeft my kracht,

En houd het roer des levens in uw handen,
Terwijl wy roeyen dagh en nacht,

Door windt en ftroom, foo lange tot wy landen,
Aen *t hoeckjen daer wy moeten 7,ijn 5

*t Volbrachte werck laet foct en veylig ruften,

Te vroege ruft baert rouwen pijn
,

En veel verdriet, dat laet ons nimmer luften*

Koey aen mijn geeft, roey aen met moet,
Geftad jgh werck komt noch wel eens ten endc ,*

Na 't bitter proeft men beft het^oet,
De vreught is fchoonft naer droefheyt en ellende.

Roey aen mijn Geeft, roey aen met kracht.
Tot ghy de reys hier hebt volbracht.

Goddelyk Antwoordt.

Wie volhcrdenfal tot den eynde , die falfalig worden.

Matth.24»versi3.

Ec»
*
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Een din^h doe [icl^y ] vergetende V ^cm dat achter is > ende

flreci{end" my tot hst ij-nc dat voren is
^
ja^e ickjna het wit tot

dzn prtjs der rocpnge Godts , die van boven is m Chrtfto Jt-

fuf Phile. 3.vcrsx4.

Op



Co JESUS-cn de ZIEL.

Op het X 1 1 1. Sinncbecldr»

Van den afvloeyendenproom derSonden^ en hoe de

Ziele daer tegen op moet roeyen*

DE vvcrclt is ccn vloeyende ftroom, die met al hare

wclluftcn, begeerlijckheden , voorfpoeden en tegen-

ipocden, alles wat opjiaer vaert, gedurig nederwaerts
drijft. OpdefcnÜroom bevind fich de Ziele in den ou-
den fchuyt van 't verdorven vleetch en bloedt, daer is

haer de wacht bevolen , om fonder ophouden tegen defe

licrck drijvende revier op te roeyen, indien fy eens be-

geert te komen aen het hoéckjen van ware ruft en vrede.

JVIaer och I wat koft het haer al fwecis en fchricken .'

wat waeyt'ermcnigen ftorm over haer! wat doet fich

menighmacl een duyftere lucht op fwanger van blixem
en donder 1 wat (loot fy dickmaels op een verborgen
klip ! wat vallender niet al regenvlagen op haer , en hoe
wordt fy (omwijlen foo nat van de overflaende baren,
doch dit allesgetrooftfylich, doordevafte hoop op een
fccrgoedtenheylfaem eynde. Enfomtijdskomt'er ook
wel een byfonder fchoone en vriendelijcke fonnelchijn,
waer doorly verquickt wort, en grijpt een nieuwe moet;
ondertiiirchcn houdt de Heere hec roer in 2ijne handen

,

en behoedt haer voor ondergangh: want buytende be-

fticriiigeGodts, was toch al haer moeyten en arbeydt
verloren ; maer foo lange als fy neerftigh roeytmetde
riemen vangoddclijcke begeerten , bidden en fmeecken,
en hare krachten getrouwclijck aenleght, foowijcktde
goddelijck^ befberinge niet van haer, tot dat hyfe ge-

bracht heeft in behouden haven, daer eeneeliwige rulle

voor haer is bereydt.

Macrwienuopdefen ftroomdes werelts te onlufligh

pntetraeghisom te roeyen i die wordt gedurigh fonder

ftil-
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(lilftaen neder gedreven , en terwijl hy fichvcrgaept aeri

hetfwemmcnder viflchen , aen het vliegen der vogelen

aendelultigcen vermakelijcke oevers, boomen, bloe-

men, bergen en gebouwen» (onder bTkommcrtte zijn

waer hy aocli belanden fal , foo konu hy aen hec cynde

,

en doet een vervaerlijken val in den afgrond der Hellen.

Och! datwy alle wijs waren, en ons begaven na dat

eynde daer ons de goede God toegeXhapen heeft. Och \

hoe veel beter is 't hier te arbeyden , en namaels eeuwigh
te ruften , als hier den tijdi teverwaerloolen , cnnaniaels

te zijn atgefcheydcn van Godt, van allegocdt.

De meefte en grootfte noodt van allen die de ver-

doemden hebben fullen, is defe, namelijck, dat fy van

God gefcheiden zijn: want wie dat voelen ü\\ van God
gcfchcyden te zijn, die fal helfche pijn voelen» Godt i$

wefenilijck alle goedt , en daer is geen goedt dan Godt,
en die van fulcks berooft is , en' heeft niet?. Daerom
fpreecktmen: hy is arm die ter Hellen vaert.

Den Spotter feght : lek hoorde wc l veel van de Helle,

maerick fagh nooytymanddie'ergeweeftwas, ickweet
ook geen weghindegantfche werelt die daer henegacr.

ó! ick fagh wel ymand die daer gcweeftvs , en op den
wegh wandelt ghy den gantfchen dagh. Dat een blinde

geboren tot u feyde : ick hoorde wel veel van de nacht,

maerick heb hem nooytgelien» foudt ghy daerom wel
twijfelen ofter oock een nacht was^ ja al was het gantfche

landt vol fulcke blinde, enghywaert alleen maeriiendc,

foo foudt ghy daer noch niet aen twijfelen Ghy zijt

blindtaendeeeuwigheyt. De Hel is overal tegenwoor-
digh, foou in'tftervenhet ItchtderSonneontgaet , cti

ghy het licht Godts niet in u hebt fchijaendc, lbo llact

ghy midden in de eeuwige duyfternis.

f E.
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JE SUS en de ZIEL.
HET TWEEDE DEEL.

De Ziele , door een getrouwe vooit^

gang langbs den wegh der bekeerin-

ge, is door Godts genade gekomen
tot het fchouwende levenjen ipreekt

veel hopge en dierbare Waerheden,

tot ftichtingh van haer naeften uyt.

De verhor^jnthejdt des Heeren is voor degene die hem
vreefen. Pfalm^zj vers 14.

Dt
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De Ziele rupendc 'van a'Ie t/yterlijc/^e menighvuldigheden^

waecKtmct het inwendige ooge des gemoed:,

AL fchijn ick voor de wcrelt doodt,

En van het leven afgefnedcn,

Och neen! och neen ! dat is geen noot,
Ick flaep in d'uyterlijcke leden.

lek ruft van al het aertfch bedrijf,

Van alle wereltlijcke weelden,

En wcllud voor het dierfchc lijf,

Van menighvuldigheyt en beelden 5

. boo llacp ick , macr mijn hertc waeckt.

Op Gcdt en Goddclijcke dingen,

Op dat als my den Heer genaeckt

,

Hy .ray niet vindt in fluymeringen.

Ick llacp, maer 't oogh van mijn gemoed
,Is aliijdt open en verheven,

En fchoöt in Godt het ceuwigh goedt,

Het ceuwigh licht, en eeuwigh leven.

Och ! ja mijn vleelch flaept foo maer voort,

En zinckt noch diepper in 't vergeten,

Van al wat niet in 't hert behoort,

En dat den Geeft niet dient te weten.

Ach I was met my de werelt doodt*

In een vergetenheydt der fonden !

De gantlche mcnlcheydt wiert vergoot.

En 't rechte leven wiert gevonden.

w
Goddelijck Antwoordt.

Aeckt ende bidt , op dat ghy niet in verjoecl^inge en

komt. Matth.2d»vers4i.

lek
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Ickfliep , maer mjn hem teAeckfe] Caiit. j, vers 2.

Op
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OphctXlV.Sinncbeeldc.

Van het wakzn des Gecjies,

Ick flt<^p , fnaer myn herte waeckte. Cant. %, vers 2.

lek rurte van wereltlycke verluftingen, nadien de
finnen genoegfaeni ingellapen lyn ; maer ick begeer

die toekomende, en locck de eeuwige dinghen, alfoo

ilaep ick , eudc alfoo wacck ick.

De rechtveerdige flaept, acngaende het quade , en alle

begeerlyckheden des vleefch ; maer hy waeckt in de
deugden.

Het vleefch moet flapen, het gelove waken : de lu-

llen des lichaems moeren fiapen, en de voorfichtigheyt

^es herten moet waken.
DeHcyligen verachten alle aertfche dingen, en ver-

laten het gewoel des werelts gantfch en gaer , nietom dat

fy luy of traegh lyn , maer fy wercken inwendigh , en

bevlytigen fich om in het hertc aen te fchouwen , wat dat

fy , dacrom fy zyn gefchapcn , want ly flapen niet om
dat fy moede 2yn , maer fy ruften van de verganckelykc

dingen , op dat fy te vryer de ecuwighc betrachten Ibu-

dcn» De ilaep is een evenbceldt des doodts , want door
den Ilaep houd alle werckingh der linnen in het lichaem

op , en de menfch komt in een vergctenheyt aller for-

gen, de vrefe wort gedempt, de toorn nedergelegt, en
de bevindclyckheyt van alle verdriet wort afgefneden.

Dacr van leren wy, datdiegene, welckc feght, dat fy

met het lichaem flaept , en met het gemoed waeckt , bo-

ven haer felven is verheven geworden : want in diegene

in wekken het gemoet alleen leeft, en die van geen be-

vindclyckheyt bedroeft is , wort die lichamelyckc na-

tuer gcnoegh(aem door een flaep bevangen, en het ge-

Khtwarelyck door een rufletoegclokcn : Alldan is het



HET TWEEDE DEEL.
ooghderZieknvry en ontbonden, eniaetiïch met on-
derfcheytzien. Schout alleen die dingen aen, diehoo-
ger xyndan defichtbare: alfdan in het gehoor genoeo-ji-

iaem doodt en afgeftorven, als het genezyn werckinge
verlooren heeft. Maer het gemoet houd fich befighmet
dingen , die het vernuft ver overtrctfen.

De krachten daer de Ziel mede werckt , zyn recht als

Camenieren , diehaer leydenindat hoogfte haers felft,

voor de flaepkamer haers eeuwigen Koninghs. Ende als

de Ziele met haer krachten op verheven is ^ in *t hoogde
boven alle gefchapen dingen a endevriendelyck van haer
beminde wort onahelft, foo moetende krachten wyc-
ken en ruften van alle werckelykheden, en de Ziele

wort doorvloeyt vanden Geeft Godrs , en de laligheydt

gewerckt in meniger > ja in duyfenderley manieren , en-
de dan gevoelt zy in de liefhebbende kracht een treek

des Heyligen Geeftes; als een levendige fonteyn, die

vloeyt met revieren der eeuwigerfoetigheyr.

Als de Ziele foo hoogh in het licht komt , dat het ver-

ftandt verblindt viTort, gelyckdat ooge van deklacrheyt

der Sonnc, foo ontfanght fy boven de verftandelycke

kracht een limpel ooge > open geloken in de wercklyk-
heydt der liefhebbende kracht; v^^elck ooge, meteen
limpel aenfchouwen in diegeeftelyckcklaerheyt, fietal

wat Godt is eenvuldighlyck. Maer wat den geeft ^lqs

menfchcn dan gebeurt, en wat hy bekent op die tyt, dat
en is niet met woorden uy t te fpreken , nochte hy en be-
kent dat felvc niet volkomen , als hy weder tot lich kh
venkomt^

E a
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Deverlichte Ziele fpreeke , hoe , of op welck, een -wyfe dat
Godt dejonden -vergeeft.

De nare duyfternis en wort niet wegh genomen

,

Soo lang het morgenlicht verbeyt van op te komen^
Bedriegt u niet ó menfch 1 gy wort geen fonden quyt,

Soo lange als ghy noch den ouden Adam zyc,

't Is al bedrog: daer helpt geen bidden noch geen fmeken,

Indien ghy niet en wilt uw valfche wil verbreken

;

'Hy trooftc u oock wie wil , 't is leugentael en vals

»

Ghy houd den laft van aluw fonden op den hals

;

Als Chriitus ryfl in 't hart, dan wort de nacht der fonden.

En alle duyfternis , in 't godlijck licht vcrflondcn

:

En foo dat wefentlijck niet beurt in defer tydt

,

Soo blyft u arme Ziel een nacht in eeuwigheyt.

Het gaet'er foo niet toe
,
gelyck ghy hier wel hoorden

,

Dat een mifdadigh menfch , fijn fchult door'sKonings
woorden

,

Uy t gunft vergeven wiert , daer hy niet beter wert

,

Maer bleefeen fchalk> een diefofmoorder in fijn hert.

Neen , 't moet'er anders gaen : een brandendt vuur des

Heeren

,

Moetd'ouden boofen menfch tot ftof eti afch^erteeren,

Daer groent een leven uyt , dat Godt inChrifto mint,

Van alle fchult ontladen aenneemtvoorzyn kint.

Goddelyck Antwoordt.

WAfl u , repn^^t u , doet di booshcjt uwer handelingen

van vcor myne oo^en trcgh '^ tact afvanijitazttz docn^

leert gocdt dot-n ^ is'c. K^omt dan^ endc laet ons C [amen

rechten ,Jcyt de Heere \ Al waren wwfonden alt jcbarla!{cn^

fyjul/en wit 'worden aUfneeu , al warenfy roodt als Carmci»

fijn , fy
jiillenwordcn als [witte'] wolIe. Jefa, i . vers 1 S

.

In
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Indien ivy in Bet licht wandelen
,
gelyc\ hj in hzt licht i>

,

fo hebben "Wy^emeenfchap met malkandcren > en het bloedt

^efuCbrifiifijnSoons reym^ht om van alleJonden, i Joan.
j. vers 7.

E^ Op
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OphctXV.Sinnebeeldt.

Van het vergeven der Sonden,

WAnnccr Chriftus opftaet, foo fterft Adam. Wan*
neer de Sonne opgaet, fbo wort de nacht inden

dagh verflonden , en daer is geen nacht meer, alfooisdc

vcrgevinge der fondcn.

oSoeckenten begerigh gemoet , dat daer hongert eri

dorftna het RyckeGodts, merckt toghden gront wat
u gewefen wort : Het is niet foo een licht dingh een

kindcGodts te worden, gelyckmen meent, daer men
het geweten in de Hiftorien voert, lich alfoomet Chri-

ftilyden en doodt kittelt, daer men de vergcvini^e der

fonden hiftorifch leert
,
gelyck een wereitlyck gerichte,

daer ymant ^yn fchult uyt genade vergeven wert , of hy
fchoonecn fchaick in zyn hartblyft : het is alhier heel

anders, God wil geen huychelaers hebben, hy neemt de

fonden op foo een wys niet van ons t indien wy maer aen

de wctenfchap hangen , en ons met het lyden Chridi

trooften, daerwy met het geweten inde gruwelen bly-

vem Hethiet: ghy moet nieu gcbooren worden, ofte

lult niet in het Rycke Godts komen. Datfich ymant wil

met Chrifti leydcn en doodt kittelen , en hem dat toe

eygenen , en wil doch met zynen wille onwedergeboren
ïn den Adamfchcn menfch blyven , diedoct even gelyck

ycmant dieiich felven trooft met defe gedachten , dat

/ijn Heer hem fijn landt fchencken fal , onaengelien dat

hyzynSüonnictenis, endeden Heer het fijn Soon al-

leen belooft heeft: alfoois'thieroock, wilt ghy uwcs
Heeren landt bcfittcn, en tot een eygendom hebben , fo

moet ghy zyn rechte Soon worden j want den Soon des

dicnftmaegtsen fal niet erven met devrye. DenHilto-
rien foon is een vremdeling

, gy moet uy t Godt in Chri-

fto
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fto geboren worden , dat gy een liefFelycken foon wort,

alfdaniytgyGodtskint,endc een crfgenaem des lydens

enftervensChrifti? Chrifti doodt is uw doodt, zyneop-
Üandingeuytdengraveisuw opftandinge, zyn hemel-

vaert is uw hemclvaert , en zyn eeuwigh Ryck is uw
Ryck ; indien gy zyn rechten Soonuyt lijn vleefch en

bloet gebooren bent , lbo fyt gy een erfgenaem van al

fyne goederen , anders kont gy Chrilli kint en erfgenaem

niet zyn.

Soo lange als dat acrtfche ryck in uw Beeltenis fteckc,

foo zyt ghy des verdorven Adams aertfche Soon : daer

helpt geen huychelery. Geeft fulcke goede woorden voor
Godt als ghy wilt, foo zyt ghy toch een vremtkindt, en

Godts goederen behooren u niet toe , tot dat ghy met
den verlooren Soon weder tot den Vader komt , met
een recht berou en ware boete over uw verlooren erf-

goedt: daer moet ghy met den willen geeft uyt het aert-

fche leven uytgaen, en den aertfchen wille verbreken,

het welcke feer doet, met het gemocdt enden willen

geeft zyn waerden fchat verlaten , daer toe den willen

geeft gebooren was, en moet in Godts willen ingaen , al-

daerfaeyt ghy uw faet in Godts Ryck, en wort inGodr,

als een vrucht, die in Godts aker waft , nieu gebooren,

want uw wille ontfanght Godts kracht j Chrifti geefte-

lyck lyf, verftaet hcmeUche wefentheydt , die de eeu-

wige diepte vervuk , endedaer van waft u een nieu gee-

ftelycklichaeminGodt, dat dentydt defes levens > in

'taertlchegrovelichacm verborgen Iteeckt > gelyck het

gout in eenen fteen, alfdan zyt ghy Godis kim , en Chn-
lli goederen behooren u toe.

E 4 ^'



72 JESUS en de ZIEL.

De Ziele in aendacht over de niewwe Creatuur,

TOen 't Saatjen fturf in 's aertryx fchoot,

En icheen vergeten en verlooren,

Toen groenden 't Bloempje door dien doot,

En quam gelyck een nieu gebooren,

Uyt duyflere aerde in 't fchoone licht,

Om reuck en verwen voor te dragen.

Begroet van 's hemels acngeficht,

Met dauw en fonnefchyn in 't dagen

;

SoQ walt de nieuwe creatuur.

Als eygen wil gaet in verderven,

In dood en graf, al fmaeckt het fuur,

Daer groent een leven door dat flcrven;

Een bloem in 't Paradys foo fchoon.

Al fien 't geen wereldts blindt gebooren,

Hy ftaet voor Godt en fijnen Soon,

En ruyckt door aller Engelen kooren.

6 Je SU lief ! ó eeuwigh goedt 1

Hoe vuurigh luft het my te worden
Een Bloempjen aen uw Rozenhoedt,

Daer nooyt en lovertje verdorden !

ó Heere J E s u voert my aen,

Om altydt in den doodt te gaen.

Goddelyk Antwoordt.

VOorwaet , voorwaer
, Jeg^e ick u

, foo ymande niet

gebooren en wort uyt water ende Geeft , hy en kan in

h^t K^ninckjycke Godts niet ingaen, Joan. 3* vers 5.

In
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Im Cbriflo'iefu en heeft mchBefnjdeniJfeetnighekyaiht

noch Vooriuyt, maer een nkuw Scéeffel. Gal. 6. vers ij.

N
Ey Op



74 JESUS en de ZIEL.

Op het XVI. Sinnebeeldt.

Van de Wedergeboorte of tiieuwe Creatuur.

Gelyck een fchoonc bloem uyt de fwarteaerdc, uyt
den doodt en de verrottingcdesSaetsin een ander

element , de lucht door het licht der Sonne verklaert , op
waftjfoowaft de nieuwe creatuur het ware beeltGodis,

uyt de duyftere grofhey t, uyt den doot des ouden Adams,
niet voor d'uyterlyckeoogen, niet in defe wcrelt, maer
inheteenigh reyne element Godts dat inwendig is.

En gelyck de bloem een water in lich fuygtdaer hem
7yn wefen van waftj foofuygt de omgewende Ziele met
ïyn begeerte dat water des levens in fich, en daer van
waft hem dat hoogwaerde edele en boven maten fchoo-
ne beelt , de nieuwe creatuur. Van dit water moet ghy
niet dencken dat het maer eene gelyckenis fy, maer het
is wefentlyck water, doch ghy fult het oock niet vergely-

kenbydituyterlyckedoodelycke water , ofook niet me-
nen dat het een revier ofte vloeyende beeck zy, die hier

of daer aen een befondere plaetsware, och neen ! dat
water des levens is die hemelfche wefenheyt

,
geboren

van de fachtmoedigheyt der Majefteyt Godts , en defe
wefenheyt het water des levens vervult de gantfche eeu-
wige diepte der eyndeloofe Godthcyt : fo dat als Chri-
ftus ons noodt op het water des levens, wy niet en behoe-
ven hier ofginder, onder ofboven te gaen , maer wy ful-

lendoor dit uytwendighe, doorbrekende onfedorftige

begeerte in dat inwendige, daer Godt over al tegenwoor-
dighis, invoeren, aldaer is dit water des levens aen al!e

plaetfcn.

De rechte wcgin'teeuwigh leven is inden mcnfch ;

hy heeft der Zielen wil in die uytcrlyckc wcreldt ingc-

voertj die moet hy nu weder lu fich , in die inwendige

geeftc-
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gceftelycke werelt, daer Godt overal tegenwoordigh is,

invoeren, en eeten geelklyck broot, endrincken gee-

ftelyck water , daer van de nieuv^^e creatuur toeneemt^
eneengeftaltekryght.

^Maer hy heeft een gevaerlycke en fwaren wegh te

gaen j want die omgekeerde wille moet vireder in fichin-

gaen, en moet door dat fterren en elementen ryck door-
breken : ó hoe wordt hy aldaer gehouden ! het moet
een grooteernftïyn geen huychelcry, en met den wille

in 't (terretj ryck , indefeuyterlyckewerelt leblyven.

Och ! in dit net der uyterlycke weelde blyven de
meefte menfchen hangen , verftrickt aen haer verdorve

lurteen valfche begeerlyckheden , en fy en breken niec

door tot dat inwendigh , tot dat hcerlyck Rycke Godts;

endeom dat fy dat oude leven niet willen affterv ei;, foo

en kunnen fy dat nieuvi^enooyt erlangen.

Aen een weder geboren menfch liet men uytwendigh
geen veranderinge; lyn gedaente en geftalte des lic-

haems is gelyck tevoren, endaeromacht het de grove

werelt, die alles na hare plompheydt wil hebben ^ voor
roock en windt i doch om. dat de nieuwe geboorte van
defewercld niet enis, daeromen kanfe oockvan defe

werelt niet verftaen noch begrepen worden.

Maer de nieuwe menfch is inwendigh in den diepen

grond , daer waftfy wefenilyk in den ouden verborgen,

gelyck dat gout in den groven fteen waft.

Soo u uwe oogen geopent waren » ten tyde als haer het

uyterlycke vlees en bloedt door den dood afvalt, dan
füud ghy dit nieufchepfel, dat heerlyckeen bovenma-
ten fchoone beeldt fienflaen, als een hoogh vercierden

bloem , door den doodt gcgroeni en uytgewalTcn , in dat

vrcughdenrycke Faradys Godts.

Ve



76 JESUS en de ZIEL.

De Ziele 'wederleght den ouden Adam^

Den oüdcn menfch , dat grove beeft j

Befeien van een fterren geeft,

Die nooyt in dieper grond en raeckte.

Dan in fijn moeder die hem maeckre

,

Sprack myn gemoet met ftouiheyt an

,

Waer is die Ichoone hemel dan

,

Daerom ghy alle vreugt gaet derven,
En finckt in een gedurigh fterven,

So vraegt een man, die nooyt en ügh:
Waer is de Son ? waer is den dagh ?

Ghy 7.yt het felf, 6 menfch der fondcn

,

Die ons de oogen houd verbonden

;

Waert ghy reyn wegh met al uw flyck,

Wy fagen Godc en Hemelryck

,

En alle Engelen om ons hene.

Dat is geen waen; dat weet die gene,

Die eens door gunft van 't eeuwigh goet,

Eén oogh omloock in lyn gemoet.
Daerom begeer ick u te laten ,

Soo langh ick leef wil ick u haten.
En fnyden al uw luften af,

Tot dat ghy my ontvalt in 't graf.

Goddelyck Antwoordt.

De dtvaes feydt in j^yw herte daer en is geen Godt

Plalm. 5-3. vers 2.

Weeft niet geiijcl^ een Veert , gelijck^ een Muyl-e^el ,

'welckgcen verftandt en heeft, Pfalm» 3 2. vers 9.

En Offe kentfijnen befitter ^ endeeenE:{cl dekji^^efi)^^

Hceren : [rnair~\ Ifrael en heeft gzen /{ennijjè ,
myn volcf^

en verftaet niet, Jc(a. i . ve r s j
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De natuurhcke menfche en begrypt niet de dingen die def

GeeJiesGodts ^yw. Want fy :!(>in hem dipaeshejt , ende hy

enl^anfeniet verfiaeny cm datfe geeflelyck^ onder[cheyden

worden, i Gorinth. z.vers 14.

Op



79 JESUS cnde ZIEL. '

Op het X V

I

L Siiinebeddt.

Van hetParadyti waerhet ;x, en hoe men da:

bejchouwen kjtn.

Het vernuft, het welcke met Adam uyt het Parad ys

is uytgegaen > vracght : waer is dat Paradys aen te

treffen ? is het ver ofte na ? is het in dele wereldt , ofte

buytenderuymtc defer wereit boven defterren? waer
woont dan Godt met de Engelen? en waer is dat lieve

vaderlandt; daer geen doodt is , dewyl geen fon en fter-

rendaerin^yn? foo moet het in defe wereit niet wefcn,
anders was het lange al gevonden geworden.

Lieve vernuft, niemant kan een ander daer een llcu-

tel toe lenen 3 en of het fchoonis dat yemant daer een
fleutel toe heeft , foo lluyt hy doch een ander niet op 3 een
yder moet met fijn eygenfleutel opfluyten , anderskomt
hy daer niet in : want den lleutel is den Heyligen Geeft,

wanneer hy dien lleutel heeft , fo gaet hy in ende uyt.

Daer is u niets naders als Hemel , Paradys en Helle,

tot welcke ghy genegen zyt , daer 2yt ghy in defer tijdt

het aldernaelte by
,
ghy zyt tuffchen beyden, en daer is

tuflchenyder een geboorte, ghy ftaet in defe wereldt in

bey de deuren, en hebt bey de geboorten in u. Godt
houdu ineeapoorte, en roept u, ende Duyvclhoudu
in de andere poortc , tü roept- «-- oock , met wehrke^ghy
gaet, daer komt ghy heen. Den Duyvel heeft in zyne
handt: macht,eerej welluft en vreugde, enden wortel
daer in is de doodt en vuur» So heeft God in 2ijne hand-:

kruys, vervolgingh
, jammer, armoede, fmaet eiVelleilde,

en de wortel dier felve is oock een vuur, en in het vuur
een licht, en in het licht die kracht, en inde kracht dat

Paradys, en in het Paradys de Engelen , en by de Engelen
devreugde. Die logge uyterlijcke oogcnkonnenhctniec

fien,
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fien , want fy zyn uyt de alleruytwendigfte G e b o o R-
T E uyt dcfe uytcrlycke wcreldt , en ficn maer van den
glans der fonne : macr wanneer den H. Geeft in de Ziele

komt , foo baert hy de felve niciv in Godt , fo wort fy een
Paradyskindt, 'enkrygtdenfleutel toe hetParadys, die

felvefietdacrin.

Maer het lo^ge lyf kan daerom daer niet in , het be-

hoort daer oock niet in , het behoort in de aerde , en
moet verrotten , en in nieuwe kracht , dewelcke het Pa-
radys gelyck is , in Chrifto opftaen aen het eyndc der da-

gen, dan mag het oock in 't Paradys wonen, en eer nier,

het moet die derde, die alleruytwendigfte Geboor-
te te voren afleggen , alsdefenruwen rock, daer in va-

der Adam > èn moeder Heva 2yn geflapcn, daer in iy

vermeenden wys te worden.

Vc



8o JESUS en de ziel;

Ve Ziele betracht de nahyhejt Godtsl

Ick meende oock de Godtheyt woonde verre,

In cencn troon , hoogh boven maen en fterre,

£n heften menighmael myn oogh,

Met diep verluchten naer om hoogh i

Maer toenghy u beliefden t'openbaren.

Toen fagh ick niets van boven ncdervaren 5

Maer in den grondt van myn gemoet,
Daer wiert het liefiyck ende foet.

Daer quamt ghy uyt der diepten uytwaerts dringen*

En , als een bron , myn dorftigh hart belpringen»

Soo dat ick u , ó Godt ! bevondt,

Te zyn den grondt van mynen grondt»

Dies ben ick bly dat ghy myn hoogh beminden,

My nader ^yt dan al myn naefte vrinden.

Was nu alle ongelyckheyt voort,

En 't herte reyn gelyck het hoort,

Geen hooghte, noch geen diepte lou ons fcheydcn,

Ick fmolt in Godt, myn lief; wy wierden beyde

Een geeft , een hemels vlees en bloedt,

De wefentheyt van Godts gemoedt,

Dat moet gefchien» Och help getrouwe Heere^

Dat wy ons ganifch in uwen wille keeren.

Goddelyk Antwoordt.

SOude fich yemandt in verborgene plaetfen kpnnen ver-

bergen , dat ic'^ hem niet en [oude fien ,
[freeckt de

Heere ? en vervulIe ick. niet den Hemel ende de Acrde^

fpreeckj de Heere^ Jcrem- i3*vcrs 24..

En weet ghy niet dat ghy Godts Tempel :{yt , ende de

Geeft Godts in u liedm woont} i.Cor*3.vers ló.

Roe
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Boewei hy niet verre en is van eeH yegehck van onu
Want in hem leven wy , ende Uwegen ons en ry« w-!
Aa. 17. vers 28. ^ ^'

Na by u is het Woordt , in uwfin monde en in uw hert e,
Rom» io*vers8.

Oj*



8i JESUS en de ZIEL.

Op het XVlII.Sinnebccldt.

Van de over al tr^cnwocrdighcp ^ en vabtheit Codts,

MO(ès fprceckt : De IIeere «r//é Godt is een eeni^cn

Godt : Eudc aen ccn andere plaets ftaet : Van
hcm^ door h:m ^ entnhctn, fijn alle dtn^eti. Jtcm : Ben
jcl^ niet die alle dingen vervul ? Item : Door fijn ïVoordt

7^)n alle dingen oemacekt , watgemaecl-j is. Dacrom moet
men leggen , dat hy aller dingen oorfpronk is ; hy is die

eeuwige onmetelykeEenheyt, als tot een exempel, fo

ickdcncke, wattbude inde plaets deferwereltblyven,

wanneer de vier elementen met het geftarrcnte en de na-

tuur wcgh quamc ende ophield , alfoo dat'er geen natuur

of creatuur meer waer ? Antwoort ; Daef bleef die fel-

ve eeuwige Ecnheyt, daeruyt natuur en creatuur haren

oorfpronck ontfangen. Alfoo oock wanneer ick dencke ;

wat is veel hondert duyfcnt mylcn boven het geftarren-

te, oftewatisindicplaetfedaergeenfchepfcl is ? het is

dicecuwighe, onveranderbare Ecnheydt, welckeisdat

cenigegocdt, dat niets achter hem ofte voor hem heeft,

dat hem yets geeft , ofte neemt , ofte daer van dcfe ecn-

heydt ontllonde, aldaer en is geen grondt, tydt, noch
plaetfe, en het is den eenigen Godt, ofte dat ecnige goed>

dut men niet uytfpreken kan.

Alfooverftaenwy dat'erinde ecuwighe diepte geen

pla-tsjen lyn kan, al was 't fookleyn als een molterr-

v.aerjen , daer Godt niet wefentiyck in en tegenwoordig

louzyn, foo is hy dan oock in myneZiel, och ja! en

daer over ben ick hoogh verheughr, dat mynGodt en

niyn Vadermyfoonaen inmy is. Ach mynGodt, myn
grondt , hoc menighmacl heb ick in myne onvcrftnn-

digheyt, metuytgeiirecktcn halfe na den geftarrendcn

hemel gefien, en ghy wacrt foo na byi ó Jcfus, myn
Ichoon-
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fchoonftc lief. nu hoef ick u niet veel duyfent mylcn
van hier te foecken , want wacr uwen Vader isdaer lyi

ghyoock. Ende dewyl ghy uyt alle de krachten uwes
eeuwigen onmetelycken Vaders , aen alle oorden , in de

eyndeloofe diepte der eeuwighcyt , van eeuwigheydt in

ceuwigheytgeboorcn wordt, foo wort ghy oockinderi

omtreck myner Zielen gebooren , fóo defclve iich nu
maérledighmaeckt vande grovighed^n, dièfydoor de
valfche wille, luö en begeerte had ingcfogen, enalibde
deure open doet, dangaetghy ó acnkloppende Jesus
in, en doorvloeyt de gantfche Ziele met het eeüwigli

licht des levens , dat gliy felf zy t. ó Myn fchobnik lief,

het luft n»y noch langer van o tegenwoordigheyt te fprc-

ken,want ghy feght (elver : /c(' en myn VaderfulUri wonin-

gt mat{en hy degene die my liefheefi. Jóan. 14.. vs. 2^« wacr
nu ghy i en uwen eeuwigen Vader , o fchoonlïe lief! te-

genWoordigh zyt , daer gaet oock den Heyligcn Geeft

van u beyden uyt, gclyk'ef oock gefproken wort : ïVce^

ghy niet dat ghy tempelen des Heyligcfj Gee/fes :(ijt ^ die in

w^oorit ^ fou is dan de gantfche goödelycke kracht na
fyne eeuwige geboorte inden grondt myner Zielen, als

ccn levende fonteyn , indien ick u 6 foetlle J e S u rcchc

l»efhcbbe, en alle dingen verlatende, ugctrouwelyck
na volge.



84 TESUS ende ZIEL.

De 7.ie!e fprccckt van hacr wefen , hoe haer Godtgefchapen

hadj C7t door welk^middclpj m hacr eerJlnflant ma^ komen.

Een water als krijbl » waer op geen koelte fpeelt

,

Ontfangc fo cicr lyk en fo fchoon het fonnen beelt

;

Soo was de fchoonc Ziel , het edellle aller dingen

,

Diedoorde wysheytGodcseen wefentheyt ontvingen ,*

Een vonck van 't eeuwigh vuur , doorfchcnen met
God[s licht,

Een klare Spiegel ,voor het eeuwige aengeficht

;

Daer'teeuwigend IoosEen, in hoogte, nochinbretc,

"Noch eeuwige diepten , noyt te gronden nocl^e meten

,

Sich fclveïchoude , en vond in een gefchapen beelt

,

Dat voor de fchepping in 2yn wysh evt had gefpeelt.

Dien klaren Spiegel heett de vallche luft gefchonden

;

Dat kriftalyn gevult met grovigheyt der fonden

;

Dien (lillen fuyv 'ren grondt beweegt uyt fijn accoort

,

End'edele Beeltenis foo jammerlyck verltoort.

Wat fal de mens nu doen l wat gaet hy beft voor gangen,

Om dit verloren Beelt in 't herie weer t'ontfangen ?

Een Wille, uytgaende van het ecuwig Zielen-vuur,

üie dryvc, als met een fweep . de gantfche creatuur

,

Met al haer beelden uyt , en llade Godtheyt dille.

Van alle neyg'lyckheyt , dat hy volbrengt zyn wille.

Daer is geen ander raedt , al koÜ het wee en pyn

,

Het moet geleden , of het moet verlooren 7.yn.

Goddelyk Antwoordt.

[T^E weten] dat ghj foudct aflcgjren , aengaende de

X "vorize wandelinge ^ den ouden mcnjche » die verdor-

ven wort door de l/egeerlyc'^heden dcv vcrieydinge» Endc
dat gy foudet vernieuwt worden in dcngeeji uwes gemoets,

endeden nieuwen nicnjche aendoen , die na Gode gefchapen

i! m ware reehtveernigbeyt en hcyltghcyt, Eph, 4.. vers 14.
Godt
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Codtfeyde: Laet ons menfcben maf{en ^ na onfen l^eel-

de^ na onfe gelyl^enijfe» Gen. I. vers 2Ó.

F 3
Op



U JESUS en de ZIEL.

OphetXIX. Sinneheeldt.

Van de Ziele y w^i Jy ejgemlycJ^iT,

Godt is een louter Wefen van het welckealledin^eu
haer weien ontfanghen. Myn wefen vloeyt fonder

iniddcluyt Godt, en van het wefen vloeyt het leven , en
van het leven de ftligheyt. Ver^adcre u en alle krachten

^er2iele in dat inwendige der 'Zielen, dat is dat v^efen
,

yndeitaet (lir, loqfal Godt noodtwendigh inlichten.

iVlyn Ziele is een fpiegel, daer in Godt alle uuren
fchyut en lieht; maer dat ickzyn licht niet ganfch ge-

waer worde in myn Ziele, daer ben ick felve oorfaeck

yan , om dat ick my niet onthoude van alle gcfchapcn

fiingcn, en myn Ziele niet bloot daer ftelle, fy wordt te

jneiiigmaelmct uyterlijke dingen vermenigvuldigt, en
vcrhindertdat fy Godt in haer fclven niet (ien kan.

Soo de fpiegel voormy gehouden wordt, moet fich

myn gcftaltc en beeldt in den fpiegel inbeelden, ick vvnl

ofte wil niet: alioo oock indien fich de menfch ontle-

digt van alle uytwendige dingen j en dat alle krachten in

het "i^'d^i^n vergadert zyn , en de menfch in een vergeten

'zijns felfs en alle dingen komt, foo moet Godt noodt-
wendigh inlichten en inblicken in de Ziele , en eqn fulc-

l^en bliek is beter dan de heelewerelt> met al haer goed.

In een fpiegel wordt een aengefichtgebeelt» en dcgant-

fche geQaltc , maer de natuur en het wefen gaet daer niet

in. Maer fjo fich Godt verheelt in de Ziel, foo gaet na-

tuur en v^efendacrin» In fomma die goddelykc natuur

vergiet fich gantfch in dat blonde wefen der Zielen, in-

dien fy louteren rcyn is. Myn aengeficht metgeftalteen

form vergiet fich wel in den fpiegel, maer myn natuur

en wefen gaet daer niet in. Maer Godt giet fich in de

^iej mei natuur en al xyn wefen : allbo is Godt in de

Ziclc,
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Ziele , en de Ziel in Godt, Den wyn is in het vat, maer

het vat niet in den wyn : maer in degeeftelyckc onfic-

nelijcke dingen gact het anders toe. De Ziele is inGodt,

en Godt in de Ziele ; Godt is in de Engelen , en de En^

gelen lijn in Godt ; datv^rater is inde beccke, maer de

beeckeisnietin'twatcr, maer fy zijn gefchcyden.

Chriftüsfprack : DenV ader is m my , cnde ick ben

in den Vader , tellenden Vader :{v,n in u , cngh ^ijt in om,

Aldicgeeftelijcke wefens hebben geen tciminum : de

Ziele is in'tlichaem, en doch aen alle plaeclên in dewc-
relt, enbuytendcwerelt. De Engelen zijn in geen bc-

fiooten lermino , en fy mogen oock aen gene plaets ver-

bonden zijn. God vergiet fich noodfakelijck in de Ziel,

foo den menfch hem felver affterft, iich felven verlo-.

chent, enkomtineeneonwetenheyt fijns fclfs enailec

dingen.

Godt eyfcht niets als cene blootc, loutere, lijdende,

afgefcheyden Ziele-, daerom leght de faligheyi niet aen

ons doen,, ofte werckcn, maeraen een bloot louter lij-

den , dat ick alle dingen en mi)n felven late , en Icgge my
Uil onder Godt , en laet Godt alles in myzyn , en blijvc

fclve niets ; dat is , de nieuwe gebooric en rechte bcke-

ripgh; en dat eeuw^igc leven.

F 4 ^'
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De Ziele begeert Chriflus > het Broodt des levens

tücfentlyck^ tn haer ie hebben.

Schoon ick het ;>antfche huys vervult met fpyfe («g,

En dat ick, als een Vee in 't j;.tas, daer inne la^,

Noch bleef ick onverfaet, 't fou ray ^een voedtfel geven,

Defpysmolt in my zyn, indien ick (oude leven.

Numercktó menfchen kindt, dit racckt uw ftandt gewis;

Schoon d'eeuvvige diepte vol ^tx. klare Godchcyt is.

Soo lang hetZielcn-vuur niet e-et van 't j^odd'lyckvvefen,

Soü lange (al het oock een dorre honger vve(en.

Gelyck van 't voeddcl dat hetzactjcn in fich treckt,

Een cierlyck Bloemrjc tot zyn lichaem wort veiweckt j

Soo wordt de vuurige Ziel met nicuwheyr ©vertogen,

Indien (y 't wefen Godts heeft waerlyck mgefogen ;

Dat heyligh wefen worr (oo heerlyckom 't gemocdr»

Een (choon en geed'lycklyf van hamels vleefchcn bloede,

Daer brandt (y eeuwigh in, nu geeft uyt haer verteeren

Een lichten klaien Geeft, een fpiegel voor den Heer;.'.

Dit is den nieuwen mcnfch, die in den ouden fteeckt.

Als 't goLit in ecnen (teen ; wanneer den ouden breeckr.

Pan flaer <it\\ nieawcn bloot, voor Godt end'Englen chco-
rcn;

Soo wordt, door 't recht geloof, den rechten mcnfch geboo-

ren.

Het recht geloove blyfc niet flegs van buyten flaen

:

Maer breecktdoor alles heen, en grypc deGodtheytaen,
piemoet haer voedtfel fijn, en krachten wysheyt geven i

Pat is haer broodt en wyn, een fpys voor 't rechte Icveu.

Goddelijk Antwoordt.

IC4 ben het brcodt des levens , die tot my komt en fjl
gectifins hungeren , en die in my gelooft , en Jal mm-

t^ermccr dorjicn. Joan, 6, vers 3 ƒ,

Ge-
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Gelycli een hert fchreeuwt va de watcrflroomcn ; alfo

fchrceufiH myn Ziele tot u , o Godt,

Myn Ziele dorflet na Godt , na den Uvcndigen Godf,

Pfalrn.4.2.vers2.

F S Op



90 JESUS en de ZIEL.

Op het XX. Sinnebccldt.

Hoc dat wy ChriJIus wcfentljck^ in ons moeten hchl^en.

ALle vochiigheyt die van buytcn is kan den boom
niet helpen, maer de vochtiglieyt die hy infichtrekr,

geeft hem leven , watdom en vruchibacrheyt.

O^ het over al vol van Chriftus was , en Chriftus was
(?fte quam niet in my, ioo mocht het my niet helpen , ick

was en bleefeen verdorden en vruchteloofen boom
Dit is eenChriften: die met den inwendigen grond»

j;cm'jcdt en wille lich heeft tot de ^efchoncken genade
'mCijYijlo feju inghcwend, en in den wille fyner Ziele

geworden is, als-cen jonghkindt, dat alleen hakende is

iiudcborlkn des moeders, dat cene dorlt nade moeder
hceff, en des moeders borft fuygr, waer van het leeft.

AUbo oock is defe menlch alleen eenChriÜen , wiens
Ziel en gcmoedt weder in die cerfte moeder, ( waer uyt

des menfchcn leven ontfprooten isj als indateeuwighe
Wo oR DT , het welcke fich met de rechte melck des

hcyls heeft in onfe , aen Godt blinde menfchey t geopen-
baerr, ) ingaei , en dcfe mocderlycke melck in xyn hon-
gerige Ziele drinckt , waer van die nieuwe gctltelyckc

incnfcheyt ontftaet.

Want dat is alleen een Chriften , in wien Chriftus

woont, Iceftcnis, iüwienChriftus naden inwendigen
grondt der Zielen , isopgeftacnen Icvendigh geworden,
d'cdacr Cluiftusoverwinninge tegen Godts toorn, ook
helle, Duyvel,dood cnfonden (aisChrifti menfcheyr,

iydcn , (krven en opftandingh ) in fijnen inwendigen

grondt heeft aenghetrocken, dacrhet zaet der vrouwe, .

alsOhriftusin zyneoverwinningh, in hem oock over- J

wint, en de flange in des boofen vleefches wille dflgelycx; ^
^9kopvertrtct, cndcfondclykeluft des vleefches doot.

WaiK
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Want in Christo alleen worden wy tengodde^

lijcken kindtlchap en erven Chrilli aengcnomen ; niet

door cencnuyterüjcken vremde ichijn eener by londer-

lijck genaden aennemmgh , door een vremde verdienüc

eener toegherckendc genaden van buyten: niaer door

cenekinderlijckc, inwooncndc, gclederlijcke, efientia-

lilche genade, dacr des doodts overw inner, alsChriltus

met 2ijn leven , welen en kracht in ons , van onfcn dood
opftacr, en in on§ hecrfcht en werpkt, als in een ranke aea

7i)nen wijnftock, ghelijck de Schriften der Apoüclcn
doorgaens betuygen.

DatisgheenChriften, die fich alleen met het lijden,

Oervenen de voldoeningh Christi irooft, en hem
dat fclve als een genaden-gefchenck toerekent, eneven
weleen wildt dier onwederghebooren bliitt, iulckeen

Chriften een yegelijcke goddcloole. Wam een ydcr

wil gaern door een ghenaden gijle fali:;h worden; den
Duyvcl woiïdc oock allbo door een van buyten aengc-

nome genade , wel gaern weder een Engel zijn.

Maer dat hy foude omkeercn, en worden als een kind;»

en uyt GodtJ ghenaden water der Liefde en H- Geelt

nieuw geboren worden , dat fmaekt hem niet : Alfo ook;

den tijtel Chriften niet , die den genaden-mantel ChrilU

wel omhangt , maer in de kindisheyt en nieuwe geboor-

temaghyniet ingaen, nochtans Icght Chrillus, daihy

anders het Rijckc Ciodts ni^t en mag Ikn.

ïh



9z JESUS ende ZIEL.

De verlichte Ziele verJ^laert het uyterlycl^e vernuft 5

het afjcheyden eens rechtvaerdtgzn»

V^yP welck een wyfe of eene Ziel j

Die Godts geboden reyn bewaerden

,

Na dat hacr vleefch en bloedt ontviel

,

Ten hemel vaert van defer aerden?

Soo vracght het oude Adams kindt,

Dat alle wysheydt heeft verlooren,

Aen Godt en 't Vaderlandt foo blindt

,

Als hier op 2crd.c een blindt gebooren.

Wanneer de Ziel foo gantfch en gaer,

Haer lelf ontfinckt , en houdt fich ftille,

Dan wordt de Godtheyt openbaer

,

En woont in haer gelaten wille j

Ontvalt haer nu het vleefch en bloedt,

Dan is fy met Godts licht doorfchene,
Als 't y(èr met een hceten gloedt

,

Dat is Godts handt ; waer fou fy hene?
Sy is met heerlyckheyt gekroont,

En ielfden Tempel en den Hemel,
Oner Godt met fijnen glans in woont

,

En iijnen Geeft met foet gewemel»
Het hemelrijck is fonde'^r maet,

Gelyck als boven fon en fterre

,

So wel oock'hiei-, ddctd'èerëe-ilget,
In d*eeuwjgheyt is na noch verre»

Goddelijk Antwoordt.
^erd

SE^et den rechtv ruigen^ dat het \_hem\ wel gaen
Jal ; dat fy de v cht harer werck^n fullen ceten.

JeCg.versio.
Sa-
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Sa/igl, ;(yn de dooden die in den Heere fierven, vanm

acn : 'faje^ht de Geefl , op dat fy ruften mogen zan ha-

ren arbeydt: ende hare -wack^n volgen me: baer. x\poc.

cap!i4,versi3.

Op



54 JESUS en de ZIEL.

Op het XXI. Sinnebeeldt..

. Hoc 'tf.ch met een vrottie Ziele verhoud , in V af-

JlcYven des Lichaems.

DAt uytcrlycke vernuft fpreeckt: de Ziele wanneer
die van het lichaem fchcydt , vaert fy dan niet in den

hemel ofie helle in
,
gelyck men in een huys ingaet , ofte

gclyck men door een gat in eene andere werek ingaei

!

Antwoort. Neen, daer is geen invaren opfulckeen
wylc, want hemelende helle is over al tegenv^oordigh

:

het is maer eene inwendige des willens, ofte in Godts
liefde , ofte in Godts toorn , ende fulcx gefchiedt in den
tydtdcs lichaems , daer van b\ Paulusleght : Onje wandc'

lin'ih ts m den hemel. Ende Chriftus oock fpreeckt : Aly-

ne Schapen hooren mynz (i^mme , ende icl{ l^enne haer , ende

Jy volden niy , ende ick^p^eve hacr dat cewwigc leven , en nie-

mant (aljeuyt rnyne handt Jcheiiren,

Soo vraeght het vernuft : Hoc gefchied dan fulck in-

gaen des willens inden hemel ?

Antwoort. Wanneer fich de wille te gronde Godt
overgeeft, foo verünckt hy buyten fijn fclve , buyten al-

lcgrondtenplaetfe,daerallcenGodtopenbaeris, werkt
ende wil , foo wordt hy hem felve een niets na lijnen ey-

gcn willen : alfdan werkt ende wil Godt inhem, en dan
woont Godt in fiinen ghelaten wille, daer door wordt

de Ziele gchcvlight , dat fy in dcgoddelycke rufte komt.
Wanneer nu het lieliaem vcrbreeckt, foo is de Ziele met
goddelycke lietde doordrongen , ende met Godts licht

doorfchencn , gelyck dat vuur een yfer doorgloeyt , daer

vanhetfyne duylkrhcyt verlieft. Dat is de handt Chri-

il\ , daer Godts liefde de Ziele ganfch doorwont ende iii

haer een fchyncnd lichtennieu leven is, fooisfy inden

hemel , en een tempel des H, Gceftcs , en is fclver Godts

hemel , daer in hy woont.
Dac
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Eatuyterlijcke vernuft fprceckt: Hoe komt het dan

dat die heylige Ziele in defertijdtfulck lichten lulckceu

groote vreugde niet volkomen mag bevinden

;

Antwoorc. Dat hemelrijck is indcHeyligcninharcn

geloovewerckcndeendcbevindelijck, fy voelen Godts

liefde in haren geloove , daerdoor (ich de v/ille in God:
overgeeft •* maer dat naturelycke leven is met vleefch en

bloedt bekleedt , en ftaet in den tcgenfet van Gods toorn,

met de ydele luft defer werelt omgeven , v^elcke dat uy -

lerlyck doodelyckc leven lleets doordriiight •• daer op

de ccnc zyde de wcrelr, op de andere y.ydc de Duyvcl>en

op de derde xydc den vloek des toorns Godts, in vleefch

en bloede, dat leven doordringht en lift, daer door de

Ziele dickmael in anghlt ftaet, wanneer alloo de helle op
haer dringht , en fich in hacr wil openbaren ; doch iy

vcrfinckt in de hoope van Godts genade, cnftactals een

Ichoonc roofe midden onder de doornen , tot dat het

rycke defer wereldt van haerafvaU in 't derven dcslic-

haems : alfdan wort fy eerft recht in Godts liefden opcn-

baer, wanneer hacr niets meer verhindert, Symoetde-
fen tydt met Chrifto in defe werelt wandelen ; Chrillus

verlofi haer Qvt hare cyghen liellcf, nadien hy haer met

fyne liefde doordringht , ende by haer in der hellen Iket,-

en hare helle ineen hemel verandert. .

Df



c)6 JESUS en de ZIEL.

De 7.iele fprceck^t van dm jlandt der goddelooferii

MAer ach ! wat ondcrfchcyt is dit/

Den goddeloolcn geeft zyn wille

In handen van den helfchen fmir,

Die quadc mceiter houdt hy ftille,

Die fteecktzyn Ziel in 't brandent vuur,

Van booshcyt , leugen > nydt en toren,

En al wat meer van die natuur,

Door 't ryck des afgrondts won geboorea
Die ydelheden met elkaer,

Te faem geknoopt en vaft verbonden,
Die worden in hem openbaer,

Nuw is ü)n Ziel een huys der fonden

;

h Want fy doordringen 't gantfch gemóet,
Met haer naturelycke krachten,

Gclyck het vuur een yler doet.

ó Mcnlch te groot om weynigh t'achtcn,

Hoe loopt ghy felf in uw verdriet,

In ecuwigh jammer en ellende»

Dat wil dien goeden Vader niet,

Hy Ichiep u niet tot lulck een ende.

Goddelijck Antwoort.

WEe den goddeloojzn , het fal [hem'] tjualycl'^ gaenl

trant de vergeIdtngc fijner banden j'al hem gejchte-

den, Jcfa«3.vers II.

Jf'eet
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Weetghy niet dat wiengy ufehen fielt tot dtenflknechten
tergehoorfacmheyt ,

^hy dtenftknechtm :^yt dengenen die ghy
gchoorfacmty ofte der Jonden tot de doodt ^ ofta dergehooï-
Jaemhejt tot gerecbtigheyt ? Rom. 6. vers lö»

Op



98 JESUS en de ZIEL.

OphctXXII.Sinncbccldt.

Hüe ^t met een goddeli'.fc Zirlg gaet ^ a's hacr

hei lichaem afjlerft.

T 1 oe gaet het dan met den goddeloofen ? A ntwoort

:

iTli. Die goddeloüfe Ziele , wil in dcfer tydt niet in

<i/jdde]yckcgclaieniieydthar^s willens gaen . maer gaet

{jficdurigh in cygen lullen begeerte, in de ydelhe-dt en
v^licheydt, in desduyvels willen; fy vat'et maerbc.os-

hpyr , leugen , hovaerdigheyt, gierighey t, nydt en toorn

ï.rlich, en geeft haren wille ducr in: die telveydelheydt

Wordt in hacr o; enbaer en werkende, en doordrin;;ht

d(? Ziele gauilch en gacr, gelyck een vuurdatyfer. Defc

kan tot goddeiycke rufte niet komen , want Godts toorn

i:v UI haer oj-^enbaer f ende lbo fich nu iiet lichaem van

ce Ziele fcheydet, foogaei ceawigh berouwen en ver-

iwijtfclen acn , want ty bevindt , dat fy gantfch fulck een

an,;,itelijcken gruwel' geworden is , cude Ichaenit lich,

dat fy Ibudc met haien vaUcbc wille tot Godc indrin-

gen, jalykanoock niet, wantf/is inden grim gevan-

gen, en is felver een loutere grim, en heeft iich daer

m.iddcn in gefiootcn door haer vallche. begeerte , welke

i> in iichhceft verweckt. Ende devTijl Godts licht niet

111 Haer fchijnt, en lijne liefden haer niet beroert, foo is

fy eengroi)teduy(krnis, ende een pijnelyckeangllelijke

Vuur- wel , en draeght de helle in lich , en kan dat licht

Godts niet hen. Altoo woont fy in lich felven in der bel-

lo , en daer en behoeft geen invaren, want wacr fy im-

mermeer is, foo is fy" in der hellen* en of fyiich veel

hondert diiyfciid mijlen konde van haer plaets begeven,

loo IS ty doch in fulck e^nwellinge, ënduyflernis.

i;at uvterlyck vernuft fpreeckt : Hoe komt'ct dan

dat degoddeloofc in defcrtiidt de helle niet voelt, dewyl

h fjo n.ijja in den menichcfelve is ?

Am-
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Antwoort. Hy voekfc wel in lynvalfchegewctcjij

doch hy vcritact dat nier, want hy heeft noch de aerrlchc

ydehiey
t , met de weicke hy iich verluüight , dacr aen hy

vreughde etide welluil heek : oock heeft dat uyrcrlyke

leven noch dat 1'cht der natuur, dacr in (ich de Z'ielc ver-

kiilight» dat alfüo dat pynigenniet mag opcnWaer wor-
den. Maer wanneer het lichacm llerft, lbo kan de Ziele

fulckc tydelycke wclluli niet meer gnenieten , ende fy

heeft oock dat licht dor uyterlycke wcrelt vcrloorcn : ais

dan (het fy in eeuwige dorft en honger na fulke '. delhcyr>

met weicke fy Iich alhier heeft vermaekt , en fy kan doch

niets bercycken , als maer luik een valfchc ingevatte

wille , het welck fy in dcic leven te veel heeft gehad , en-

de fich doch niet liet vernoegen , dat heef; fy alsdan te

weynigh: daerom is fy in eeuwigen honger cadornna
ydelheyts boosheytenlichtvaerdighcyt •• fywoudealtyd

gaern noch meer boosheyt doen, ende heeft dr-ch niets

daer in, ofte daer mee iy dat kan volbrengen , fogefchied

lalck volbrengen maer in hacr fclven, ende fuick een

helfchen honger en dorft kan eer niet gantfehopenhaer

worden, eer'haer hetlichaemafilerfr, met het weicke

fy alfoo in w^ellull heeft ghebocicert , hcc weicke hacr

tüc voegden waer na fy bcluft was.

Ga Üt



lbo JESUS en de ZIEL.

Ve Ziele houd haernaejlenvoor het onrufligb fwery^enj

enhoefi tot ware tuftejou mogen kpmen.

Hoe topt de Ziel , en foeckt met vlyt te ruften,

Nu hier , nu daer , in veelderleye luftenj

In geldt, in goedt, in weelden en in pracht,

In eer, in roem, in heerfchappy en machtj

In luft des vleefch , in drincken én in eeten,

In lift, in kunft, in wysheydt en in weten

i

Maer al vergeefs , fy vindt haer rulle nier,

Gelyck men 't klaer aen kleyne en grooten (iet.

Soo fwerft en fteen > van fyne plaets geheven»
En door een handt met kracht om hoog gedreven,

Hy vindt geen ruft eer dat hy leyt op d'aert,

Syn eygen grondt , dies valt hy nederwacrt»

6 Arme Ziel, foo ver van huys en erven,

Siet hier een beek van uw ellendigh fwerven,
Vielt gy met kracht op Godt , u eerfte gondt.

Het was gedaen ; gy vand uw ruft terftondt ',

Doet gy dat niet, foo moet uw eeuwig leven,

ó Arme Ziel , in eeuwige onruft fweven ;

Dat is een vrucht te bitter en te wrangh,
Bedenckt u recht , het eeuwig duurt foo langh.

Goddelyk Antwoordt.

DE godtloofe^ fep mijn Godt ^ en hebben genen vrede,

Ifa. 57. vers2f.

Syfii/kn ruften op hare jlaepflcden , een yelycl;^ die [ in ]

fyn oprechtfgbeyt gcwandelt heep. Vers. 2.

Laet
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Laetms dan oniieneerftigen om in die rufleinte_^aen;
op dat niet yemant in datfclve exempel der cnnhvizhen en
va/ie. Hebr.4..vcrsii. .

-^ -^
'

G j Op



loz JESUS en de ZIEL.

Op het XXIII.Sinnebceldt.

Van de eenige rujlplactfe der Ziele , welcke die is.

Geen dingh en heeft rufte voor dat het is daer het

t'huys hoort , dat is in fynen ccrften oorfprorxk.

Werpt een Iteen om hoog , hy liil weder teraerde vallen,

hy lal met ruïlen voor dat hy weder op de acrde Icyr,

Y/an[ de aerde is fijn fubllantie en zijn oorfpronck. Ons
lichaem , dewyl hetoockeen aertfche fubrtantie is, en
lal mede niet rullen voor dat het weder in de aerdeis

,

Macr onle edele Ziel , die een Geeil: is , en na het beeldt

e.i de gciyckeiriilc Godts , van Godt geichapen , en een

ccuwi^^h v^efcn in Godt gehad heeft ^ die is akyd onge-

tuit en ongettoolt eer dat fy in Godt ruft , en n.et Godt
veiccnighns.

Dat vayje aertfche vleefch mng haer w^t bedriegen,

verlcydcii , en met hem teraerde neder trccken, en een

tydr langh met tydelycke vermakclyckheden , en vlee-

fchelycke wcllulten onderhouden i maer als ly weder
tor haer felven keert , en in haren grondt liet, dan fucht

ly weder als eea balling die uyt fyn landt verftooteii

is, en als een kindt dat lijn Vader verloren heeft: Want
de Ziele is van Godc lbo edel, fubtyl, geeftclyckengod-

dclyck gefchapen, dat haer geendin.^h en kan vcrladi-

gen, en in vrede doen rullen i danGodtfelve ; wantals

ly in Godt niet ruit , fooisfyaltydt onverfaedt en onge-

rulh Soo roept nu Godt fo vrindcl.ck, de edcleZie-

le. die 't (alscenduyve) allesovervl(-.gen> ennergens
rulle gevonden heeft, totlich, feggende ; K^omt tot mi
alk dic b^idft en be.aden :^ye^ tc'ija! u verquic'^en.

Komt tot Godt, in alle dingen hebt gy ruftcgefocht,

cnde niet gevonden. Komt tot Godt » m hem' fuit gy
fali^e rulle vinden, wanihy is uw Godt, uw ooifpmnk

hy
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hy is de eeuwige ruftedcr falige gecfleii. Ghyhebt een

ceuwigh ongelchapen wefeninhem > en eengefchapeu

wcfen van hem ; daerom alle creaturen die mee u in der

tijdt van Godt gefcaapen zijn , die wyfcn u van haer , leg-

gende: Wy zijn met u geichapen creaturen eens Godts
en Scheppers, wy en hebben geen rulle in ons felvea,

hoefoudt ghydinrurte in ons vinden * daerom gact tot

uwen oorfpronk , daer uwen geell: at gekomen is , en in

hem fült ghy eeuwige en laligerulte vinden.

Och! had ick toch de vleug'len eener duyve.

Opdat ick mocht van d'aerde henen lluyve,

lek vloogh foo ver tot dat ick rufte vand

,

In mijnen Godt, mijn rechte Vaderlandr.

Vliegh voort ó Ziel > vliegh voort, ghy hebtfebeyde :

Verftandt om't goede en't quadet'onderfcheydei

Aendachtigheyt , om 't onderfcheyden goedr

,

Met kracht en ernfl te grypenin'tgcmoedt

;

Vliegh over 't vleefch en zijn verkeerde ludeii,

Soo lult ghy facht in Godt uw Vader ruden.

4 Pe



io4 JESUS en de ZIEL.

Ve Ziele in aendachtigheyt over het wercJ^

der vcrlofiinge,

Ghy facht de Gramfchap Godts in d'ecuwige natuur,

Doord'ongehoorfaemheytontftoken als een vuur,

Den Duyvel als een Wolf bcluft op 't bloed der fchapcn,

Vaft grimmen d'eeuwige doodt, en d'eeuwige afgrondt

gapen.

Ter and're zijde, och Heere ! dat was de hoogfte noot*

Sacht gy ons wapenloos van alle kracht ontbloot,

Daer was noch hulp, nog raed, toen had gy medelijden,

Met d 'afgevallen Ziel , en ftelde u tuiïchen beyden

;

Gy vi^iertons fchilt, en bleeft fo vafl: en troulijk ftaen,

De pijlen vielen fcharpcnlchricklijck op u aen •

Dat tuygt hetdierbaer bloedt, uyt al uw roode wonden,

Dat op der aerden vloot voor al des wcrclts ibnden j

jL>at hiet eerft liefde , ó Ziel ! waer blijft gy met den

loon

Vooruwverloflingc, en die fchoone levens kroon ?

Ach ' wie ben ick myn God, en wie zyt gy myn Heerc I

Waer fal eenWorm in 't (lofeen Koning mee vereeren •

Naemt gy 't verbriifelt hert niet voor uw lijden aen,

O diepfte liefde Godts, fookonde ick niet beftaen,

Noch blijfick evenwel in eeuwigheyt u fchuldigh,

Voor 't uytgeftorte heyl 5 foo groot enmenighvuldigh/

Goddelyk Antwoordt.

EN vreefl niet : ick^ ben de Ecrflc ende de laetfic.

Endedti'/cve^ ende icli ben doodt ^eweejl'. ende fiet

ici{ ben levendiz^h inaUr cfuivi^hest. Amzn» Ende idi hehbe

dsjlentels der hclk ende des doadts, Apoc» i » vers 1 1

.

f^'a:r'
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JVaeYhcihhcrfionfekranckheden op fich genomen, en

onfefmcrten die heeft hy^edra^en. JeC 5^ vers 4.

Deftraffè die om den Vrede acn^ren^h , iras op hem, en»

de doorfmelhUmm is omg^nefingeicmritn. Vers f.

Gf Op



io(^ JESUS en de ZIEL.

Op het X X 1 V. Sinnebeeldt.

Eent^famenfpracc!{ tJiffchcndcVerloffer ^ en de

verlojic Zi:U.

De verlofte Ziele fprceckt : Ach mijn edele perel

,

en geopende viamrnc mijns lichts , in mijn angh-

fti;^vuur-leven, hoc verandert ghymy in uwc vreugde?

oichüoiUte lief, ick benu in mijnen vader Adam on-
trou gev/orden , en hebbe my door de vuurs macht, in

wclJuit en ydelheyt dcsüyterlicke werelds gewent, en
ccne vremde boclfchap aengenomen , en hadde alfbo

moeten eeuwig in een duyftcrdal, in vreemde boeUchap
wandelen, wanneer ghy nietwaert ingrooie i^etrouheyt

door uw doordringen , en verbreken des toorns oods, en
der hellen , en duyileren doodts , in dat hu\ s mijner el-

lenden tot rriy gekomen , en mijn vuur leven uwe lacht-

moed en liefde wedergebracht had.

ó5oere liefde, ghy hebtmy water des eeuwigen le-

vens uyt Godrs bron mede gebracht , en mv in mijnen
prootc Gorft verqüic't, in u (ien ick Godts barmher-
tjgheydt, welcke myte vorenin de vreemde boelfchap

verborgen Üond : in ukan ick mv verheugen, ghy ver-

andert my Jiiiir.c vuur angll: in grote vreughde. Ach !

allervriendelijckile lief, geeft my doch uwe perel: dat

ick cenwigh magh in iiilckc vreughde ftaen.

De VcrlofTcr Jefus Chnflus fpreeckt : Mijn lieve

Ziele en getrouwe fchat
,
ghy verheught my hoogh in

VIw beginnen : het is waer , ick ben door de diepe deuren
Godts tot in u gebroken , door Godts tooren , door hel en'

doodt,in dat huys uwer elknden , en hebbe nu myne lief-

de uyt genaden gcfehoncken , cnu vankcten-nen ban-

den vcrloll, daeracn ghv vadaen gebonden waert j ick

hcbbcu myn trou gehouden, macr ghy begeert tegen-

woor-
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woordigh een tware (acck van my , dat ick niet gaern

met u wage. Ghy wilt myn percl tot u eygendom heb-

ben, gedcuckttoghinyn lieve Ziele, hoe ghy het voor

defen in Adam verwacrloolt hebt , dacr loe Itaet ghy

noch in groot gevaer, enwa.-deltin twcegcvaerlycke

ryckcii: als met uwen allerdicpllci wortel, den vuui*

ooriprcuck, wandcltghy inden lande ,
daer hchGodr,

eencniterckenyverij^enOodt, een cencn vertetent vuur

noemt.
In het ander ryckev.andeltghy in de uytcrlyckc we-

relt , in de lucht , in louter verdorven vleeich en bioedr,

daer des werelts welluft met des Duyvels acngtypen , alle

uren over u heen ruyft: gy mocht in uwegioote vreug'

de wederom aertfcheyt in mync fchoonte invoeren, en

my my/i pereltje vodonckeren. Cock mocht gy Itout

worden, gelyckals Lucitcr v/icrt, alshy den perel tot

een eygendom had , eudc mocht u van Godts harmony

afwenden , lbo molk ick hier na e ?uwigh van myne gc-

mcenfchap beroort zyn.

lek wil myn perel in my behouden, en wil in uwe
verbleeckte, en nu i.i myn weder ievcndii;h gcmucckte

inwendige menfcheydt , in den hemel in u wonen, eii

myn perel voor het Paradys bewaren, tot dat gy dele

acrtlcneytvanuarleght: alldan v/il ick u myn perel tot

een eygendom geven : A.aer myn aengeiicht , en de foe-

te llralen des perels, wil ick uden tydt van dit aertrche

leven gaern aenbieden.

D(J



io8 JESUS en de ZIEL;

Ve Zideffreekt van de meni^hte der flrtelden

en netten des Duyvels^

TCk fagh de wereldt breet en wyt,

Met duyfent liften ovcrfpreyt,

Dat mocht een hart met recht doen fchrickcn,

Ontelbacr waeren al de ftricken ;

't Gefchooren net ftondt over al.

Der voeten Angel lagh in 't dal,

En feer verholen langhs de wegen ;

Een lift uyt d'afgrondt opgeftegen,

Hadt gantfch bedriegh'Iyck hier en daer,

Veel loofe bruggen , vol gevaer,

Met kunft gcboud' , ó kunft der hellen !

Soo fpits om quaed in 't wefck te ftellen!

lek fuchte enfprack; ach Vader! ach!

Myn Godt , myn fchoonfte liefj wie magh,
Wie magh die.menighte gevaren,

Die ftricken en dat loofe garen,

.

Ontgaen ^ toen wiert'er klaer gefeyt,

Alleen de ware Ootmoedighcyt.

Goddelyck Antwoordt.

Syt nuchteren {ende'] "waeckt : 'want uyoe tcgenpartye de
Duyvel , gaet om ah een briejjchende Lceu

^
joeckjende

tvt<^n hy foude mogan verjlmden, i. Pctr. j, vers 8

.

Wie
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U'je is de man die den Heere ircefl ? hj fal hem mJcrtPzj-

fcn in den wegh , dien byjal hebben tz verkiefen, Pla!ai.2 $•

vers 12,

hlijne oo^cn '{ijn gcdtiïi2^hhck op den Heefe , v:2nt bf

fal m)n vletev ujt het net uytvoercn, Vcrsi^*

Op



110 JESUS en de ZIEL.

, OphetXXV. Sinnebeeldt.

Van de menighdeth) ft/icJ^en des Duyvels\ en

hüe de jelve te ohtga:n ^yn.

DcnDiiyveliseenduyfcntkondcnaer, de wydewc-
relt is vol van tyne lilti^e acnflagen . bedricgclyke

ftricketi en netten, hy loert de Ziele na als een behendi-

ge vogelvanger, de grove fond;iersfocci'.r hy dieperen

dieper ni londen te fiortcn , en door wereitl v cke dingen

op te hemden van de hcmeldhe, en die alr.de op den

goeden wcgh 2,yn foeckt hy v^-'edcr te vcrlcydcn, dieal

ver gekomen fijn, in de Iclve foeckr hy de eyi.-cnheyt acn

te rtoockcn,omhaer te vcrhettèn in Geeftefycke hc vaer-

dye , en hy kan Ikh wel voor doen als een l-.ngeldes

Lichts, dat een geoetrende Ziele ge^oegte doen heeft,

om te onderiche}den, of hetGoddelyk ofDuyvels zy,

het gene hqm lomwykn voui komt. .

Welck is dan de veyligfte v, egh , om defè gcvaerlyk-

heden tcanogen ontgaen :*

.Geen andere als de eenvoudige Vi^egh der ware oot*

mocdighevi. »

De wiliedcsmcnfchenlalfich met alle vernuft en be-

geerte , gantfch in lich verfincken als eenotiwaerdigh

kindt , dac de hooge genade Üodts niet waert is , hem ook
geen weien iiuch vcrlVandt tocmeccn , ook geen ver-

liandt in de creatuurlyke feltheyt van Godt atoiddcn,

rioch begeren ; macr lich maer Hecht en eenvoudigh in

de liefde en genade Godts, inChrilh^ Jefuinlinck^n ; en

fyn vernuft en felfheyr in 't leven Godts ,
gelyk als doodt

tefyn , begeren , en lich het leven Godts in de liefde

gantlch overgeven , dat hy daer meedoe als met i n
wercktviyg , hoe ende wat hy wil. Geen dichten in god-

dLlykefak'rnoftc mcnfchclyken gronde * iallichdatey-

gen
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gen vernuft voornemen, oock niet willen ofte begeren

alsmacr Godts genade in Chrifto alleen j gelyck als een
kindtdat macr gedurig na des IVl ceders bor II haeckt, al-

loo fal den hon;^er maer geliadigh in Godcs liefde ingaen

,

en fich gantfch niet van fulcken honger laten afbreken
wanneer dat uyterlyke vernuft in 'dicht triumpheerten
fpreekt : kk hebbe dat ware kindt, fooialhaer de wille

derbegcerteteraerdebuygencnindie hooglte Ootmoe-
dighcyr en flechten onvcrihnd invoeren, en tot haer

feggen
, gy 2i]t fbt, gy moet u in die Iclven met grooie

ootmoedigheyt inwinden , en gaiitfch in u te niete wor-
den , u cock noch kennen , noch liefhebben , ailes wac
aen , en inu moetiich nietig, maar bloot een wcrck-
tuygh Godrs achten en hoeden, en die begeerte alleen

in Godts erbarmen , in voeren , en van alle eygen weten
en wille uyrgaen, het ook alles voor nieLi^^,h houden,
en geen wilk fcheppcn om ooytin, na, otte ver daer

wederintegaen-

En foodit gefchied, foo treedt de natuurlijke wille,

inlijne onmacht, enden Duyvel heeft oock geen ver-

mogen meer om hem alfoo te liften met lijne vallche be-

geerte, want die plactfen lijncr ruik worden hem
gantfch dor en onmachtigh.

De



iii JESUS en de ZIEL:

De Ziel egelaten enjlil in 't vuur der louteringe.

Neen foetile Je sus , bron der liefde en vrind'-
lyckhe\dt,

Gy hebt geen luft daer aen , dat d'arme Ziele leydr,

Uyt u en gaet geen vuur ; de vlamme defer fmerte
Ontipringenuyi den grondt van 't ougefiiyverc herte,

Myn ongelyckheyt en gebreken der natuur,

Sijn felf Het brandthout van dit Icharp verterend vuur
En eer en v^il ick niet vcrloft fiin noch ontbonden.
Voor dat dit levend vuur lijn voeifel heeft verflonden ,

Het dure lang of kort, w^/ irooftcn ons de pyn,
Want anders mocht ik nooytmer Godi vereenigtfijni

Laetbran en lbhecv\ril ja laet de vlammen watfchc •*

Totd'eygen wille ganifch verflonden fy totaflcbe,

Dan left het vuur van felfs gelyck een leven fterft.

Dat uy t en afgeieert fijn quekend voed fel derft,

ó Eygen wil , die my fo lange hebt gefcheyden

Van Godt , het hooghfte goet , hoc w'1 ik my verblyden

Jn uw^en ondergangh » v^^ant fiet na uwen doodt,

Ben ick in Godt , myn lief, verlolt uyt alle noot.

Achl foetfte J Esus, ach Iverftercktmymetuw krach-
ten,

So lang dit lijden duert, op dat ick niet'verfmachte.

Goddelyck Antwoordt,

SAlig is de man die verfoeckinge verdraegt : want ah hy

beproeftfal gewecfi fijn
,
jo [al hy de l^roone deshvenF

ontfan^en , welige de Hzere belooft heeft den genen dit hem
lief hebben^ ]ac. i . vers 1 2,

Ve
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ibefrneUkYOcs h voof het filver , ehde den oven voor hei

^oudt : md'^r de Hicre froefc de herten, Prov. ly.vcrs^.
Wte joude de afd/va/in^e verftaen ? leyni^t my van dé

verborgene lafdfva/tnge.'] Pfulm 1 9^ vers 13.

H O^



114 JE SUS en de ZIEL.

Op het XXVI Sinnebecldt»

Van de loutering der Ziele door lydenl

Als de mcnfch eens gereynigt is, foo is'er noch een

nader reynigingh, ende dan noch een nader.

Dat Ikrven en verworden gaat op
,
gelyck als dat toe-

nemen opgaet.

Niemant en lal meynen, dat de gene die des eeuwi-

gen levens verfekert is , daerom niet te lyden en hebbe»

U anneer die uytverkorene in der hellen komen, lij-

den ly die geern van liefde, hoewel het haar groote

fmerte is, gelyck als vernam die fich in 't lijden geeft voor

een ander, die hy hertelijck liefheeft, niet en begeert

van 't lijden ontflagentezijn, hoewel het hem groot lij-

den is, opdat die andere zijns lijdens vry zy.

Hoe grooter doodt» helle en verdoemenifTe, hoe

grooter leven, hemel en faligheyt. Hoe grooter doodt^

helle en angft, hoe grooter en hoger geboorte, hemel

en leven daer na volgt.

Chriltus (preekt: (^ie niet enverlaetifc, Matlh. 19.

vers 29. Wat de menfch verlaten ial dat moet hyeerft

hebben. Alfoo heeft demenfche nu eerft Vader, Moe-
der, vrienden, ryckdom, wereltlyckeeere, konft, &c
en defe verlatinge is een beelt van het genedat namaels

oock verlaten wordt: want watmen daar uytontfangt,

naincntlijck die vrucht, dieuyt de verrottingeofte ver-

wordiiigh van d'aenfche dingen gewalTchen is , daeraen

moet men dan oock wederom verrotten , en die felve

goederen oock verlaten : en uyt fulck een verlatingh

komt dan noch al een hooger ontfangen , en een hooger

vrucht, dacr aen men dan al wederom verworden

moet, eiidc uyt dat verrotten dan oock hondertfout

weder voortkomt. Alfoo Ihcckt lich dat fterven en ver-

rotten
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rotten geduurigh hoogcren hooger, de'gelijcken oock
de vruchten het leven datuyt fulck ftcrven en verwor-
den komt.

Paulusfpreeckt: Ick^elkndi^menfchel wiefalmy ver-

lofjen uit ha /ichaem defcs doodt s ^ Rom.y. Vers 14. dacr

lal men mereken , dat Paulus geen lichaem des doods en
hadde acn die dingen daar wy 't aen hebben, wantdaet
acn was hy geftorvcn , en het was nietnoodigh dat hy
daer meer aen fturf: het gingh hem niet meer aen, ende
hyhadder langer niet mede tedoen» maerwas uytvcel
fterven geheel ineen hooger leven gekomen^ daer aen
hy al weder fterven molt, en een lichaem des doodts
dragen En hoe hooger hy in dat leevcn quam , hoe hoo-
ger hy oock in dat fterven quam.

Indien het goudt gevoelen had en kondefprekert, o!
hoe foude het van fulck eengroot lyden leggeti cer'tiot

fuyvcrheyt gekomen was.

De menfche is verborgen , met veel dingen befeten^

daer hy niet van en weer, dathyeerft bevindt wannecr-
fe hem ontrocken werden, (^(^ck gevoelt de menfch
fomwylen noch des afgangsinhem, ende en ^'eet niet

wat het is, hetwelck ibmtyds foo fwaer vale dat 'et dö
Heere matigen moet.

Dat wyin foogrooten lyden komen, isdacrom niet

dat Godt luft aen ons lijden heeft, maar hy ontneemt
ons die dingen daer wy op ruften, en dat is ons fulcU

een lijden

.

il i J È
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JE SUS en de ZIEL:
HET DERDE DEEL.

De Ziele haer aen de gaven , openba-

ringeen inlichtinge Godts niec ver-

genoegende 5 begeert , na den aerdc

der liefde^methaer beminde gantfch

vereenight te zyn , en haer felve in

den goddelycken afgrond in te fine-,

ken 5 als een druppel waters in den

wyn.

Die den Heere aenhangt is een geeft [met hem*^

EerftcCorinth. 6. vers 17.

H 5 De



US JESUS en de ZIEL.

Ve Ziele haren Godt vafl aenkjevende*

ACh neen! ick laet u niet, ach neen!

Ghy kunt , noch fult my niet ontvlieden

;

lek hou aen Godt, mijn eenigh Een,
Het ga foo 'r wil ; en of 't gefchieden

Dat aerde en hemelrijck vcrgingh
,

Het raeckt rpy niet > dat magh gcbcaren

,

Om een verlaet ick alle dingh

.

Wie fju dat mijnen Wi L ontfcheuren ?

Mijn Godt, mijn lief> mijn eenigh gocdt,

Al gingh mijn lyf en Ziel te gronde

,

Soo lang daer noch in mijn gemoedt.
Een fnack , een vonckjen word gevonden ,

Soo Jangh wordt gy van my bemint

;

Met foetheyt hebt gy my gevangen ,

Gelijck men lockt een (pelent kint

,

Nu luli het my u aen te hatigen.

<jy fijt mijn grondt, waer foud' ick gacn ?

Gy fijt mijn Godt, u houd' ick rtille,

MijnW I L L E-G E E s T grypt nergens aen

,

Gy meught het maecken nacr uvsr Wille.

Goddelyk Antwoordt.

IiV etnen kjz^nen toorne hcbbe icl{ mijn aen^eficht van u
eeno^enbhck, verborgen: maer met eeutpigz goederticrtn-.

h^pfalick^mj uwer ontfermen* Jcf, 5-4* vers 8,

Wien
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Wien heh ick^ [nejfem u] in den Hemel ? ncffèm u en tujl

my oocl{ niets op der aerden, Bejwycl^e mijn vleejch ende

mijn herte
, ƒ00 /> Godt de rot:(Jlezn mijns herten , ende mijn

deelineeuwi^heit, Pfalm. 7 J. vers ló.

H 4 Op



UQ JESUS en de ZIEL,

Op het XXVI I. Sinnebceldt.

Van een flerck aenhanoden der T-i^le , aen Godt ,

tn waregelatenhc)t,

OF het fchecn dat ghy my verlaten woud , oGotit
mijn vader! en dat^hy uwaengeficht verbergende

tot my fprack • lek en wil u niet ; So wil ick toch u , en
anders en wil ick niet als u , ma^h ick ii niets hebben foo
wil ick nicts,nu ick u eens lief^^ekregen heb, zijn my al-

le dinp!;en die gy nietzijt ydel , en zy mogen my niet

vernoegen. Gykuntmyoock niet ontvlachten,6 God!
mijn lief; want ick hange aen uwen hals met mijnen
wille, ick heb miin wille van alles afgekeertom u alleen

vail te houden , ick heb mijnen wille ganfch in uwen wil-
le overgegeven, daeroin ó Heer! 'maekt het met my
foo't u op het hooglie bchagelyck is. ick overgevc en
Qtfcrc my in den verborgen afgrondt uwer Godtheydt

,

ó Hecre 1 v/ilt gy my behouden of verdoemen , dat itact

in uwe macht , uwen 'J/illegelchiede aen my.
Al gingh miin lijf en Ziele (foo 't mooglijck was) te

niet, loo lange als'er noch een vonckjen levens in my is

loo lange wil ick u liefhebben, foo lange wilickaenu
houden, en anders wil ick met mijnen wille nergens aen-
grijpen.

Met de foetigheyt der verwonde liefde, hebtgy my
tor u gerrocken

, en gebracht tot de gevangene liefde

daer ick uniet ontlopen kon, en nu ben ick gekomen in

de ruiende liefde , het gae nu alles foo 't wil,ick en verlate

unimmeniieer.
Ach ! dat vv7dus Tonder !iegen,uyt een oprecht hertc

fpreken mogen , daer toe helpt ons de vlueij'endcfonteyn

der eeuwige goetheyt. Amen.
De mvnich houde hem in 't lijden fonder vermake-

lijck-
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l'jckheyt der creaturen, ende en foeke geen troofter

noch beklager, maerfet dat alles aen den Heere : hy 2.y

ongetrooften onbeklaegttotdatde Heere komt, en hy

vcrfnaade alle vreemde uytbreuck ende uytvlucht, en

verwachte den Heere. De Heere lal getrouw aen hem
houden in rechte mate en order , hem laten lijden tot fij-

ner ceren , en tot des menfchen vordering ofvoortbren-

gingh : het vvelck hem de menfch verbinderen loude,

wanneer hy ongelaten is in 't Iijden)den Heere niet en ver-

uachte.

Dat lijden draegt een groote vrucht in fich , dacrom
falmen daerinop den Heere wachten.

lcl{ wacL'te op d.n Heere ^ van de eemmorzen tot de an-

deren, fpreekt den Pfalmifl:. Pfal. i3o.Yers6. enEfaias:

o We l alIe degene die op Go dt wachten\ die hem verwach-

ten fu IIen nimmer te fchande worden^ J^f^i* jc»- vers i 8. Dt
Plalmift fpreekt: IVachtende verwachte ie k, den Heen',

en hj neygdebem tot my. Pfal. 40. vers. i^

H 5 De
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De Ziele door Goddelijke genade vcr^uickf»

SOo wort en Rofenhofmet morgen dau befpocit

,

Van 't welk wintjen fachtca vriend'lyk aengeblafen ?

Gelyk des Heeren geeft mij n aengeficht verkoelt

,

Nu ick in wedcrwii van aldes vyands rafen

,

Gcgrocnt in 't Paradys , door eene fcharpe doodt

,

Mijns Meeren Bloemtjenben, befprenght met lijnen

bloede

,

Dathy uytlout're liefde op mijneblaed'ren goot
Dat is een levens dau die 't geeft'lyke lyfkan voeden.

Sijn kracht is mijne tuyn, fijnvriend'lyk aengelicht.

Mijn fchoone fonnefchyn ; 6 werelt toefniet langer

,

Gaetdoordcndoüdtuws felfs in 't ongcfchapen licht,

In 'c fterven wort uw gront van 't rechte leven fw anger

,

En baert het nieuwe kint , dat door Godts geeft geteelt,

Sijn oorfpronck fchoon gelyckt,en met een volle weelde
J n ceuwiy heyt voor Godt fijns vaders oogen fpeelt

,

Eenzaligheyt, vanmy, noch niemantuyt te beelden,

ó Wereliswysheyt dwaes vernuft, wat fijt gy blindt,

En meent dat nicmant , fchoon hy breedst door hel en
fonden,

Het fchoone Paradys in defen leven vindt

,

Neen van het oude dier en wordt het nooyt gevonden,
Maer 't nieu geboren kint, uyt Water en uyt Geeft,

Wort vanden Bruvdegom geleyt in groote vreugden

:

En fchouwt fomwy l dat landt > daer 't voor geen uyt*

gangh vrecft

,

Maer ecuvvig wonen fal bekleedt met fchone deugden.

Goddelyck Antwoordt.

Dïe overwint , kk^ (alhem ^even te eeten van den boom

der levens , die in het midden van het paradys Godt ir.

Apoc. 2.vers7.

W
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^ Hl kuffemy met de kujjenpjnes monts ^ want uwe uytne"

mende liefde ts Ifeter dan wyn. Cant. i. vers 2»

Mijn Liejfleismijn » ende ick^ ben :{ijn^ die Weydet on-

der de Leliën. Cant. 2. vers. 1 6.

Op



124 JESUS en de ZIEL.

Op het XXVIII. Sinnebceldt.

Van dancJ{_en lofder Ziele , aen baer Vcrloffer.

NU fy u , 6 groten Godt , in uwe kracht en foetig-

hcyt, lof, dnick, flercktc, prijscneerc, dat gy
my van den drijver der an gil verloft hebt : ó gy fchoon-
ftc liet, mijn herte vattetu, vvaer zijtgy ibo lange ge-
weeft ? my dachc , ick ware in'der Hellen in Gods toorn,

ó Aldervriendclijcke lief, blijft toch by my , weefttogti
mijne vreughde en verqu'ckinge, geleydt my doch op
rechte wegen : in uwe liefde ovirgeve ick my : Ach ! ick

ben voor udonckeri maeckc m.y togh licht, ó edel lief,

geeft my togh uw Coete peerl , leghfe togh in my

.

ó Groten Godt inChrillo Jefu, nu prijfeen looveick
u in uwe waerheyt

, groote macht en heerlijckheyt, dat

gy my hebt myne fonden vergeven, en hebt my met
uwe kracht vervult: ickjuygeu in mijn leven, enloovc
u in uwe vaftigheyt, welcke niemant opfluytcn kan als

uwen geeft, in uw bermhertigheyt: mijne gebeenten
verheu^^cn (ich in uwe kracht , en miin herte fpeelt in u-
we liefde. Danck fy u eeuwiglijck , datgy my uyt der

hellen verlofl, en den doodt in my tot een leven gemaekt
hebt: teH;enwoordigh bevinde ick uwe beloofde waer-
heyt, ofoetlleliefl laetmytoch niet weder van uwyc-
kcn: vereert my togh uw pcerlen krans, enblyftinmy:
weeft togh myn eygendom , dat ick my eeuwig in u vcr-

heuge.

Plal. 23. De Hecre ir mijn herder^ my en[al niets ont-

Brekert^

Hydoetmy neder lej^z^n in ^rajige meyden^ hy voert my
fachtkem aen [eer Jiilie watzrcn.

Hy vercjiiidit mijne Ziele , hi leyd my in betfpoor derge-

rccijtigheyty omfjjm na:ms tetlle.

Al

I
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'Algingh icl^oock^tn een dal der fchnduwe des doodts , tc!^

en[oudegeen (juaet vrefen , watn ghy :{ljt met my.

Ghy richt de tafd toe voor mijn aengefichte , tegen ov\Iy

myn tegen'partyders ^ Ghy maeckjtmyn hooft vet mzt olya
^

mijn beker is ovzrvlocijendi.

Immzrsfullen my het goede ende de'weldadigheyt -volgan

alle di dagen mijns levens , cnde ic/{fal in het huys des Het"
ren blyven tn lenghte van dagen,

PfaU lo^. Looft den Heen mijne Ziele: en al wat bin*
mn in my isfijnen Heyligen name.

Looft den Heere mtjn Ztele , ende en vergetet geen van
:^ijne weldaden.

Die alle uwe ongerechtigheyt vergeeft^ die alle uwe ^ranJ^-»

heden genetfi^

Dieulevenverlofi van het verderf: die u kroont metgoc'
dertterenthejt ende barmhertigbeyt^

Een kusjen van u {ottt mondt,
O Godt mijn lief mijn over fchoone.
Nam ick voor al de Koninghs Kroone,

En 5chepters van het aertlchc rondt;
Een blickjen in mijn Zielen gront

,

Is veelmael meer dan alle weelden.
Die fich de wereldt k.in verbeelden,

Of die ooytmenich op acrde vondt»

De



iz6 JESUS en de ZIEL.

De Ziekfpreckt van de loutere venniginge met Godtl

Gelijck een Watcrdrop, geplingt in rooden wyn,
Haer felffoo gantfch vcrlieft , aen fmaak , aeil

reuck en verwej
Soo louter moet den geeft in Godt verfmolten zijn

Engantfch te gronde toe haerc eygen wille fterven j

Dat isdcneyich, die Godt van zij nefchepf'len doet,

Al wat fich hier verheft en kant, wort uytgefpogen ?

Dit doet de liefde uyteen oprechten rcyn gemoet,

Dat altijdt voor fijn Godt in kleynheyt leyt gebogen

Wat dwaasheyd houd ons op van defen waerden doot?

Ofalig fincken in een zee van ware weelde,

Daer d'armc menfcheyt fchoon en rijck'lijck wordt
vergoot

,

En fpant de kroon van al wat d'eeuw'ge wysheyt beelde.

Befchout eens recht mijn Ziel, vind gy desvredens

maet
In 't ecuwigh Koninckrijck , daeruyt fo veel gemoeden>

Uytfooveel duyfenden maer eenenW i L lE gaet,

In d'eeuw'ge oorfpronck en foniijn van alle goeden.

Mijn Lief,mijn Bruydegom,mijn aldcrfchoonfteHeerf

Ach eenig eeuwig een mi'jn rykdom, mijn hoogwaerdc^

Gy zijt het eenigh al , en al wat ik begeer

,

Wie heb ick ncffens uw in hemel of op aerde.

Goddelijck Antwoordt.

Dfe mijn vleefch eet en mijn Hoedt drinckt ^ die lflij[i

tn mi y cnde tck. in hem. Joan, 6. vers 56.

Op dat /y alle een fijn^ ^cl)kerwii gy Vader in my , ende

icl{ inii^ dat occI{ fy in pns ecn:{ijn. Joan. 17. versü-
lci{ in haer ^ ende gh) in my. vers 13»
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T}iéden Heere eenhanght ^ is een geefi[metbem*'] i Cof

.

6. vers 17.

Indien wy met hem een planti z,^worden :(ijn in degelijck-
makin^e fi]m doodt

, foo [uilen tpy het oüc\:(ijn [inde ge-'

Itjckjnaliingefijmr] opflandings: , Rom. 6. vers 5.

Op



128 JESUS en de ZIEL.

Op het XXIX. Sinnebeeld.

Van de vereenigin^h met God,

W Anncerwy het woort liefde noemen, foomcencn
wy daer mede een verecnigende kracht, die van

hem die daer liefheeft, en van den genen die ghelieft

wordt , begeert een dingh te maken. Doch dewyl het

niet mogelijck is dat tv^^ee dingen geheel en in alle ma-
nieren een dingh fouden werden , of het eene mo(l
gancfchvergaenj foo foeckt de liefde evenw^cl diealder-

iiaefte en beqüacmfte vereenigingh. En alhoewel het is

darde gclijckenifTen den menfch een weynig konnen
onderwyfen, foo zijntc nochtans de ware vereeniging,

die de Ziele met Godt hebben magh, foo ongelijk, als

Godt hooger isals alle creaturen.

Sict den geënten boom, deenre'wordt door hetvoed-

fel deraerde met den ftam een boom, aUbo wordt de
Ziele door het voedtfel der genade en liefde een geeft

met den Geeft Güdts.
Wanneer men een droppel waters in een vat met wijn

laet vallen, foo verandert dat water in wijn, hetverlieft

ïijn eygen natuur, en neemt de natuur van den Wijn
acn, in verwe, rcuck, fmaeck, en alle krachten- Alfoo
valt oockde Ziel in die ongemetenheytGodts , als een

druppel waters in dcgrootheyt der Zee, en fy behoudt
alleen datwefcn der Zielen , maer allede krachten zijn

vergooi: datismetGodtdoorvloeyt, gclijckeen fterre,

die van naturen duyfter zijnde, mctdeklaerheytder ion-

ne doorvloeyt wordt.
Daer is noch een gelijkeniflcvan twee fpiegcls , wan-

neer men de fclve tegen clkanderen ftelt j foo ontfanght

clckdes andcrens beeldt geheel in hem, met zijn eygen

beeldt, dat in den anderen fpiesei ^rrhceldt is, aliöo

is
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\s 't oock met de eeuwigheydt en des menfchenherte;

wanneer uyt het bocck der Liefde defe woorden vervult

worden : M//w Lief(ie i^ tot mygekezrt en ick^ ben tot hem

gek^ert^ dan zijn defe twee Spiegels tegen elkander ge-

let» Als Godt dan de Ziele verklaren wil met het licht

derMajelüeyt, fooontfanght de Ziele dat beeldt en de

klaerheydt , en het bekennen ca gcbruycken Godts in

haer fclvcn volkomen , en haer eygcn bekennen en gc-

bruycken in Godt, veel volmaeckter als die uyterlijcke

Ipiegclsjioen , want die blijven altoos wefemlijck van

elkander gefcheyden ; maer de Ziele , alfoodra als fy dat

heerlijcke beeldt des eeuwigen fpiegels in xijne onbegrij-

pelijcke klaerhcyt ontfanght, foo wordt fy in dien felven

oogenblick , mee dien onbegrijpelijken , heerlijckenj

klaren goddelijckenfpiegelvcreenight, en daer in ver-

ilonden en verfmolten
, gelijck een droppel waters in

den wijn verfmelt, ofte als een vliegende vonck ineen

groot vuur.

m



ijo JESUS en de ZIEL;

Ve Ziele tegen dewerelt.

JA 't is gelijk , foo dwacs ick voor u oogcn fy,

Soo dwaeSj ó werelt / zijt ghy wederom voor my.
Soodwaesalsghymy acht, wijl ick de wellufthate,

En alle dingen om heteenigh goedt verlate;

So dwaes fchat ick u v^oer, dat ghy het al behoudt,

Voor 't cenig ware goet, en kielt den flijk voor 't gout.

la fègt ghy,'t uwe is wint,ick taft mijn fchat met handen*

O onverltandigh dier verberg u nu voor ichanden,

Sijt ghy foo wijs , en laet een fchoone diamant,

Schoon ick hem fcheldt voor windt , niet varen uyt u
handt;

Veel minder fult ghy my 5 al noemt gy 't rook c»winden,
Den Perel roven die ick in mijn hert bevinde.

Oonverftandighdier, hetlevendigh gemoedt.
Grijpt veelmael vafter als ghy ooy t met handen doet j.

Doch 't is vergeefs met u , o blindt vernuft te ftrijden.

Als dagh en nacht verfchilt , fo lijn wy cock gelcheyden ;

Ick ben een vrucht in 't licht
,
ghy in de duyfterheyt,

Elck walt uyt zijnen grondt tot aen den rijpen tijdt.

Dan Oogft elk rijck fijn vrucht met lult in fijnefchuren,

U wfchai valt van uwegh, mijn fchat faleeuwigh duren.

Goddelijk Antwoordt.

Vergadert u^eenfchatten op der aerden , daerfe de motte

en de roeft verderft , ende daer de dieven doorgraven

ende ftelen^

Maer vergadert ufcbatten w den hemel^ daerfe noch motte

noch roeft en verderft , ende daer de Dieven niet en doorgra-

ven^ noch enflelen. Wantwatr uwen [chat ;>, daer fal
QQcf{^ uw bette ^ijn» Mjitth. 6. vers 21.

En

i
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Én hebt de wereldt niet lief^ noch Ugene in de werelt U i
Sooyemant de werelt liefheeft^ de liefde des Vaders en is niet

inheniy I. Joan,2.vcrs 15.

I i (^l



1^1 JESUTS en de ZIEb:

Op het XXX. Sinnebccldt»

Van den fchat des gemoeds , en van degrofheydt
der wereltfche menfchen,

DAerisgeengrooterdvf^aesheyt voorde werelt> als

hst leven van een Chriften ; want fy fiet hem alle die

dingen, daerfyhaer heyl cnhooghftcvermacck in fet,

als dreck wegh werpen en verfmaden j en dewijle fy grof,

plomp endiers is , foo en wordt fy niet gevaer waerom
dat dcfe verlatinge gefchied ; fy noemt hem dwaes en

uytlinnigh , fiende dat hy al zijne goederen verkoopt;

macr van den hoogweerdigen fchat, dierbaerder dan alle

Koninckrijckendcraerde, diehy in denAcker gevon-

den heeft, en weet fy niets. Sy meent dat hy fich met rook
en windt verfadight , want fy kent geen goedt noch rijk*

dom, als dat fy met haerdierlijcke handen taft ; wat men
haer van het taften ofvoelen desgemoeds feght , dat kan

fy nietverftaen, iiienende dat het inbceldinge cnbedrie-

gelijckc dromeryen zijn , nochtans behoorden fy foo

plomp niet te zijn , dat fy niet fou konnen verftaen , dat

het edelfte en fubtielftc minder kan bedrogen worden
als HEtgrove en plompe* Nu is immers het gcmocdt des

menfchen de fonteyn en weibron des levens , meerder als

de uytcrlijcke leden des groven4ichaems , dat zijn bewc-

ginghe van haer uytvloeycnde krachten ontfanght, en
meerder als de uyterlijcke finnen, die van haer als uyt ha-

ren wortel ontftaen; meent ghynu datdefe edele grond

niet kanonderfcheyden,of fy wcfentlijcke waerheyt , of

dat fy een vliegende damp heeft, dacr ghy in uwgrof-

heytwel weetteonderfcheyden > of ghy een pecrl,oftc

een ftrohalm in uw uyterlijcke handt hebt. 6 Verblin-

de menfch, hoezijt ghy foo gantfch in het dierelijckc le-

ven, overgegeven ! och hoc dwaes cnuytfinningh zijt

ghy
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ghy voor ons, datghydat tijdeiijckeen vcrganckelijckc

voor het eeuv^ige en onverderftclijcke verkicil. o aen
welckeen ontrouwen vriendt verbindt ghy u * aen defe

bedriegelijckew^ereldt, die hacr beminnacrs in de uure
des doods niet de allernninfte vertrooftinge toebrenghr^

haer verlaet, en laetfe arm , naeckt en ellcndigh henc
varen. Gy fiet dit immers dagelijks voor oogen,waerom
Z'jt ghy dan noch fo dol? och hoe gaern wouden wyu
tot onfe gefpelen hebben ! inhetceuwigh groenendeen
vruchtdragende Paradijs , daer Godt onfen Vader ons fo

vriendelijck verwacht, en on^ alslijne lieve kinderen der

genade, inzijnvadcrlijcke armen omvangen wil, daer

wyecuwigh in volle vrede en vreughde voor lijn aldcr*

heylighfteaengcficht fullen fpelcn.

Och wordt toch wijs, en houdt 't voor geen waen , de
dingen die verre fchijnen komen eyndeling naby» Wackt
op , en bemerckt met aendacht , of ghy in defe wcrcldt
t'huys hoort.

Indien ghy de vruchten eens v remden lands eet, foo

gelooft ghy wel dat 'er foodanigh een landt is daer die

vruchten gewaflchen 2ijnj v/acrom fou dan de Ziele,

ectende de foete vruchten des Paradijs, uoch twijffelen

of'eroock een Paradijs foude zijn ?

ó Neen ! enwaertghy wijsgy foudt diegene geloven,

die liever fterven, eer datfyu voor liegen fouden* ghy
gelooft toch doorgaens de gemcene werelt wel , laet u het

herte niet langer verdoeken en verblinden van hem, die

u gaern eeuwigh in fijn gefelfchap had.

1 3 De



Ï34 JESUS ende ZIEL.

Ve ziele vergdijckt al het doen des werelts hy liinderfpei.

Verwondert u dat foo, ó wijfe wereldtlingh,

Dat ick my niet yerheugc in eenigh werelts ding

!

Soo wcynigh als ghy u van herten kunt vermaken,

En recht vernoegen laet van d'allcrminfte laken,

En beufelingen , daer 't onnofel kindt me fpeelt,

Dat iich van wat gerings en kleins wat groots verheelt,

Soo weynigh konnen my alle aertfche dingen geven,

Paer ghy meed' overbrengt den tijdt van 't gantle leven»

Het geit en goedt, h^t gout en filvcr, d'ed'le fteen.

De leckere fpijfe endranck, decierelijckekleen,

De macht en achtbaerheytgedient en aengebeden,

De fchool geleertheyt, kunft en wereltlijcke feden,

De weelde enwelluft,enhetVleefchelijckgemack,

En and're dingen, die noch hoorenom het pack,

Den groven fwaren lafl: der Zielen te vergrooten,

pat alles fien ick aen^als ghy der kind'ren kooten,

En minder fpeeltuygh, daer fich 't knaepjen me ver-

maeckt,
In -z,! jn onwijsheyt , eer 't tot deftigheyt geraeckt

:

Maer Godt fy lof» wy zijn die kindtsheyt al ontwalTen,

h Vermaeck des kinderfpels en foud* ons niet wel pafTen,

Voor 's vaders oogen , die ons tot wat hooger riep,

Toen hy de Ziel lbo fchoon tot zijn vrindinne Ichicp,

Hy felver is den fchat der Ziele, en die hem vinden,

pie achten 't al met my voor ydelhey t en winden*

Goddelyk Antwoordt.

Soecl^t de dingen die hoven s[ijn y daer Chriftus isfittende

aen de rechter [handt'] Godts : Bedencl^t de dingen die

Boven sim , niet die op de aetdefijn. Col. ?. vers z.

.
" Ydd'
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Ydethen der idelhedtn, feyt de Predilitr, ydelbep der
yielheden, het is al jdelbeyt. Pred. i.vets2

u Op



i?6 JESUS en de ZIEL.

Op het XXXI. Sinnebceldt.

De woorden der opperJleWijsheet ; endz van deydelbeyt

aller uyttvcndtge dingen,

PRov»l.vers2o. De opperfte wijsheytroept overlup daer

buiten ; Jy verheft hareflzmme op de [Iraten,

Sy roept in het voorfte der "woelingen; aen de deuren der

poorten fpreecl{t jy hare redenen in der (ladt,

Ghyjlcchte , hoe langefultghy de flechttghejt heminnzn ?

ende de [potters voorfich de fpotterye begeeren} ende de fot-

ten wetenschap haten ?

K^ert u tot mijn befiraffinge : Siet , ick^ fal mijnen geeft

u-lizden overvhedighlijk uytftorten', icl^Jal mijne woordm

u bekent makj^n,

Dewijle icl^^geroepen hebbe , en ghy-lieden ^eweygert heb-

bet s mijne handt uytgefireckjthzbbe , ende datr niemant en

ipas die ofmercl^te :

Ende hebbet allen mijmn raedt verworpzn 5 ende mijne

bepraffmge nietgzwilt

:

S 00 fal ick^oockinulieder verderflaccbenx ic^falfpot'

pn, wanmer uwc vreefe H^omt.

Wanneer uwe vrefe l{otntgzlijcl^ ezn verwoeftinge , ende u

verderfaen l{omt als een wervelwindt ; taanneer u benauwt"

beydtenanshft overkomt '.

Danfullenfy tot my roepen , mazr ick enfal niet antwoor-

den : (y [uilen my vroegh foecken , maer en [uilen mj niet

vinden x

Daerom dat[y de wetenfchapgebaet hebben , endz de vree-

fe des H £ E i^H N niet en hebben verkoren,

Sy en hebben m mijnen raedt bewilliget : aile mijne be*

ftraffinge hebbenfy verjmadet.

So fullenjy eten van de vrucht hares weghs , ende fich

ver^adigenmet hare raedtjlagen.

Want
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Want de af-l^eerin^e der (lechten (alje dooden , ende de

voorjpoet der fottenjalje verderven.

Maer die namy hoort
^
faljel^erwoonen: ende hyjalgC'

ruft s^ijnvan de vreefe des quaedts^

Ydelbeyt der ydelheden , Jeyt de Vrediksr ,
ydelhcyt der

ydelheden^hct is al ydeiheyt. Pred. i.v.2.

ic^ Jagh alle de wercktn aen die onder de Sonnegefclie-

den : endefm^het was al ydclbep» ende quellinge des gzeftes,

Pred. i.v. 14.

Pred, 1. V. 4. IcJ^maecktemigroote werelden , ic'{ bcude

nty buyjen^ ick^flante my wijngaarden,

lek maeckfe my hoven ende lusthoven , ende icl^ plantede

hoornen in dejelve, van allerlei vrucht.,

Icl^maeckte my vijvers van wateren , om dacr mede te be-

wateren het tvoudt dat met bomen groende^

Iel{hreegb knechten en maz%bden y ende ick^jaddekindz-

ren des huys : oockhadde ick een groot befit van runderen en-

de fchapen , meer dan alle die voor my te \erujale7n geweejf

waren.

lek, vergaderde my oockfilver cvdc g^udt ^ ende kleyno-

dien der Koningen^ ende der laudtjchappen : ick^bcftelde

my Sanders ende Sangereffcn , ende welluftighedtn der mcn-

fchen kinderenJnarenfpel^ ja allerleyjnarenjpel^ i7c,

Doen wende ickmy tot alle mijne yoerc^en , die mijne han-

den mygemaeckt hadden , ende tot den arbeydt die tck wer-

kende gearbeydt hadde: Jlct het was al ydelheyt y ende quel-

lingd des geefies > ende in haer en wasgeen voordeel onder de

Sonne,

Alles wat Godt niet is, ofte omGodrs wille niet en

gefchiet, is ydelheyt. Alle wc: ken en woorden die niet

om Godts wille, en tot zijndcr eere gcfchieden , die

2ijn verlooren. Alle dingen te verlaten om Godt te ver-

krijgen , datisdewaicwijsheyd, wantGodc is het ee-

njge goede.

I f D^



igS JESUS en de ZIEL.

De Ziele roemt de geeftelijcke fchoonheyt boogh boven ds
'wereUjche,

WY zijn foo flecht niet als ghy meent,
Dat wy geen fchoonheyt fouden minnen,

Al ons vercierfel is van binnen,

Niet van een worm of vee ontleent.

Wat hoorden meefl: te zijn geprefen ?

Ghy ciert een haeft verdwijnent beeft,

Wy eieren fchoon een eeuwigen geeft,

Met hooge verwen , uyi Godts wefen.
't Sijn geeft gedachten foo ghy 't acht,

Geen dromen noch geen beufelingen,

IVIaer ware v^efentlijcke dingen,
Die grijp'lijck zijn, beftacnde uyt kracht,

6 Sacht ghy 't kleedt, het lijf der Zielen,

Soo dan en klaer als kriftallijn,

Doorvloeyt van d'eeuwige fonnefchijn,

Ghy foudt voor defe fchoonheyt knielen

;

Wy ruyidea met geen Koninghs wijf.

De Sijde, 't Purper en Scharlaken,
En konnen haer foo fchoon niet maken,

Al was 't van goodt en peerlen ftijf.

Daerom ó menfch ! ghy zijt bedrogen.
Of ghy geen fchoon van buyten fiet.

De ware lèhoonhcyt kent ghy niet,

Een duyfternis bedeckt uw oogen,

Goddelijk Antwoordt.

DEx Ksnincks dochter jV geheel -verbeerHickt , iny^en-

digh, Pfalm45.versi4..
Welc'
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Weidser vercierfel j^y
", tikt heldene uyterlijcl^ is [hefiaen-

de] in het vlechten des hayrs , ende omhangen vangoudt^ ofte

•van /(lederen aen te treeden : macr de veréorgen menfche def

hzrten^ in het onverderffelijcl^^ [vercierfel'] eentfachtmoedi-

genenjifikn Geeft dis i{ofteHjGl{ is voor Godt, i.Pct*3.v4»

Op
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Op her XXXII. Sinnebceld»

Van de inwendigz geeftzlijkejchoonbe^t

,

ALs men van inwendige cieraden en fchoonheden
fpreeckt , foo moet ghy niet menen dat het félve

maer gel ijckeniflfen zijn: 6 Neen, het is alles wefcntlijk.

Saeght ghy de fchoonheyt der nieuwe geboorte ,
ghy

mocht u niet hoogh genoeg verwonderen. Een diamant,
robijn, ofandere edele ilccn , leggende in de klare fon-
ncfchijn , is feer doorIuchtigh,glinfterendc ende fchoon.
De nieuwe creatuur , die in den ouden groven mcnlch
verborgen opwaft door het voctfel van het water des

eeuwigen levens» het welckc degantfche Godtheyt ver-

vult endoor denH. Geeft , is doorluchtigh alskriftal ;ly

vergelijckt fich met het eeuwig licht der goddelijcke

Majefteit , van het welcke fy gantfch doorfchenen word»
Wat dit nu voor cene Ichoonhey t is, kan niet met woor-
den uytgefproocken worden , maer Godt kan het j dien

hywilj door 't opendoen der geeftelijcke oogen, wel
laten fien.

Wanneer den menfch met alle oeffeningcn den uy-

terlijckenmenfch treckt in den inwendigen vernuftigen

menfch , en dcfe twee menfchen ( namentlijk de finne-

lijcke krachten en de vernuftige krachten )haer gantfch
eendrachtig opdragen in den allerinwendigften menfch,
dat is

, in de verborgcntheydt des geeftes , daer dat ware
goddelijcke beeldt in leght, en haer dan gantfch indrin-
gen in den goddelijcken ofgrondt, daer in de menichc
eeuwigh was in zijne ongefchapcnheyt : ende wanneer
de barmhertigen Godt denmenfche alfoo vindt in fijne

louterhcyt, en in de blootheyt toegekeert , fo neygt hem
den goddelijcken vadcrlijckenafgrondt, en finckt in den
louteren toegekeerden grondt, en daer over formt hydcn

ge-
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gefchapengront, cntreckthem in de ongefchapenheyt,

dat de loutere geeft !des menfchen alfoo eens met hem
wordt; mocht'et ^ijn dat den mcnfch hem felven fien

konde , foo fagh hy hem felven foo boven maten edel in

Godt , dat hy ganfchelijck meende hy ware fèlver God,
ende lagh hem fcWen hondert duyfentmael edeler dan
hyfelveris.

Eenander magh ïijndure tijdtbeftcdertj

Om 't loggelijfmet cierlijckhey t te kleden,

Op dat het dier in een gemaeckten fchijn.

Het fchoonfte kindt en aengefien fou zijn.

Terw ij 1 de Ziel , die eeuwigh blijft in 't leven^

Met duyfternis ellendigh is omgeven»
En voor het beeldt der godtlieyt, na de doodt
Het flangen beeldt moet dragen > al te fnoodt.

Wy willen maer d'inwendigheyt vcrcieren,

En vleefch en bloedt, dat dier, foo hoog niet vieren

;

Dien efel magh onwaerdigh henen gaen

;

Men magh hem vry befpotten en verfmaen,
Wy willen niet op zijn gevallen pallen ;

Als 't nieuwe beelt maeraen de Ziel magh waflchcn,

En worden tot een tempel toebereyt,

Daer Godt in woont met fijne Majefteyt.

0i
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Ve ziele betracht de KsmnghlijcJ{e regeringe Godtfl

Den hoogen hemel is uw troon.

En d aerde een voctbanck uwen voeten

]a Koningh , wien alle Eng'len groeten,

U palt den Scepter en den Kroon; ^

Gelijck in 't Rijck der Serafijnen,

Soo Ichoon oock in des menfchen hert,

Wanneer dat uwen hemel wert,

Daer ghy als Koningh komt verfchijncnj

Dan wordt het vlecfch uw voetfchabel»

En onderdanigh acn de krachten,

Die op des Konincks wencken wachten

}

En vliegen op zijn hoogh bevel.

Dan worden d'uyterlijcke leden,

Een flaef van 't Koninghlyck gemoedr,

Dan wort de flangh in vleefch en bloedt,

Den gamfchen dagh zijn kop vertreden,

Soo lange tot de fcherpe doodt^

Sijn roofflot üoort en maelt tot affche,

Dan is de Ziel 't gevaer ontwafTche,

En eeuwigh buyten alle noodt.

Goddelijck Antwoort.

Het K^ninckjijcke Godts en l^omt niet met uitzrlijck ge-

laet , noch men jal nietje^^en^ fiet hier t ofte fiet

daer : want fiet, hetY^oninck^ijckeGodts is binnen u Ite-

den* Luc. i7.vers il.

U
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V K^ninckyijc1{e kpmel Uwen willegefchiedegelijcJ^in

den hemel laljoo] oock op der 4erde, Matth. 6. v. 10.

Op



144 JESUS en de ZIEL.

Op het XXX 1 1 1. Sinnebecldu

Van bet BJjcl^ God:.

Daer ftact" gefchrcven •* Den Hemel is mijn troon ende

de Aerdemt]nvoetbanck, Wanneer des mcnfchcn

gemoedt Gods hemel ende ftoel is , foo heeft Godt dat

vleefchin onderdanigheid , ende alfo is 't fi)nc voetbank.

Chrirtus fpreeckt- Maer joeckjt eer/i het J<^ninckiijcl{e

Godts , endefijne^erechti^heyt , ende alle deje dtngenjul-

len u toegeworpen moorden. Matth. 6. vers 3 3*

Dat is , foeckt alleen warelijck Godt, die is alleen dat

ware eeuwige rijck, het welck in der waerheyt ccnyc-

gelijckdienaer Godts gegeven wordt. Ende om dit rijk

bid een ydermenfchdagelijcx in zijn Vader ons, v^elck

gebedcfoo overtreffi: lijk, edel, goed ende nut is, dat

ghy fel ver niet en vireet wat ghy bidt. Godt is 2ijns felfs

rijck , en in dat rijck regeert hy in alle vernuftige creatu-

ren»* alfo 't gene daer wy om bidden, is in der waerheyt

Godt felver met al zijne rijckdommen. In dat felve rijk

wordt Godt onfen Vader , en hier bewijft haer de vader-

lijcke trouw, en zijn vaderlijcke kracht, indien dat hy

warelijck plaetfe in ons vind , om te wercken , zijn edel

werck , daer inne wordt warelijk de name Godts gehey-

ligt, groot gemaeckt, en bekent* Ditiszijngeheylight

werden in ons, dathy ons warelijck beheerfchen en rc-j

geeren mocht, enzijnedel werck wercken fonder alle ^
hindcrnifle ; daer gefchiedt dan fijnen wille in deraerdc

als in den hemel, dat is, in ons, als in hem felven, inden

hemel die hyfclver is.

Het rijcke Godts is bloot, louter Godt alleen , en niet

anders. Want fo de aenkleverigheyt in de fuyvere men-

fchen al te famen afgeworpen wordt , daer gefchiet dan

wacrlick den wille Godts inderaerdcn , als in den He-
mel,



HET DERDE DEEL. 14}

mei, alfoo als 't de Vader in eeuwigheyt gewilt heeft in

den hemel, dat is in fijnen Soon : Dat is, wanneer de

menfche aUoo ftaet, dathy niet anders en meent, be*

geert, nochenwil, danden willeGodts, foo wordt hy
felver Godts Rijck , en Godt regeert wacrlijckin hem.
Daer fit dan de eeuwige Heere in fijnen koninglijkea

Troon , en gebied en regeert gantlchelijck den men-
fche na al fijnen wille. Dit edel Rijck is eygentlijck in

den alderbinnenfte grond des menfchen.
Indien wy nu het Rijcke Godts willen foecken en

vinden, foo moeten wy onsfelvencn vreemde forgen

verliefen, want Chriftus de Soone Godts heeft gefpro-

ken.' Dk^jnzkleverliefl ^ diefalje behouden. Mare. 8*

Dit gefchiedt in een verloochenen zijns felfs, datis, dat

de menfche hem felventebuytenga, te gronde in al het

gene daer hy hem felven in vindt, van binnen en van

buyten. Dat verleen ons Godt.

K té
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De Ziele neemt alles in gzlatenheyd van de handt Godt

IN wien noch falck een prickel fteeckt,

Doord*oude Adams boofe krachten,

Dar hy lich aeii iijn vyand wreeckt,

Met wercken , woorden of gedachten j

Die doet gelijck een boolèii hondt,

Die mifgedeelt van 't rechte weten

,

Den fteen beftormt met lijnen mondt.
Die hem was na het lijf gefmeten:

Die diersheyt doet geen God'lijck heelt,

Wat hem genaeckt van kruys of lijden

;

Wat hem de boosheyt mede deck

,

Al treft het leec van alle lijden

,

Hyfiet op Godt, in loet en fuur,

Hy neem.t het alles van Godts handen

,

En wreeckt fich aen geen Creatuur s

Hy is vereert met fchade en fchanden

,

£n danckt lijn Schepper nacht en dagh

,

Dat hy lijn Godt in *t lijdent leven

,

Een weynighje gelijcken magh.
Ach Heylantl wilt het haer vergeven,

Al is 't haer quaedt, het is my goet,

Vergeef haer dcfe onwijfe daden;
Soo valt een Ch riften Godt te voet,

En fmeeckt uyt liefde voor de quaden.

Goddelyk Antwoordt.

ICk^fegg: tl dat gby den boofen niet en weder{idct: maer

foo wtc tl op de rechter wange Jlaet^ l^eerf hm oock, de

andere toe, Matth, 5". vers 39.

m
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tPi worden gefebolden , ende my jêgenen i Wj f^ordef^

vervolght ende wy verdragen» i Gor, 4. vers \i.

K t Op
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Op het XXXIV. Sinncbceldt.

Van w^erloofegeUtenheyt , hoe men in alle toeval-

len op Godt alleen moet fien,

SOo een Beer ofte Hondt met een fpies geftoocken

ofte met een fteen geworpen wort , bijt hy met een

grooten grim op defelve, als hadde het de Ipiesoftedc

Iteengedaen. Maerfoofal een Chriften niet doen, maer
alles van Godt gelijk nemen in gcdult, en met met toorn

en grimmigheytlich wreken aen zijn wederparty , oock
niet vloecken die hem beledigt ofte vcrfmaet heeft , maer
fegcnen die hem vloecken. Want gelijck als niet de fpies

cnlleenyets doen kan fonder die, die hem voert, alloo

mogen oock boofe menfchcn , welcke van Godt voor
fpietlen en ftenen gebruyckt worden , niets doen fonder

Godt, niet dat Godt de boofen dwinght boosheydt te

doen, en de vromen te beichadigen, maer hy laet het

hacr toe tot oeffeningh der vromen.

Godt dwinght geen cenighmenfch, maer dewijl buy-

tenGodt geen Musken op der aerden valt, en geen hayr

van ons hooft, foo lullen wy alle dingen gelijk van Godt
nemen, hetgoedüen hetquade, het foetc en het fure,

vanGodtfullenwy het nemen, en niet van den fpies of
fteen , dat is vaa boofe menfchen , want fy konnen niets

doen fonder de roclitinge Godts.

Nu IS hier een nodigh punél: te bemerken , in dewel-
ke veel menfchen dooien : boofe menfchen konnen my
niets doen fonder Godt , oftefonder Godts wille. Alfoo

wanneer my yemandt feer befchadighdc aen mijn lijf,

ofmy verwurghdcn , dat hadde Godt wel van eeuwig-

hey t voor gelien , doch door fulcke vooriieningh , waer
den doüdtflager niet gedwongen geworden, als hadde hy,

het moeten doen i want het was niet noodtwendigh
want
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want hy kan het wel niet doen. God dwingt niemant tot

boosheyt i deeygen boofc wille doet het londerdcn wil-

le Godts, alfoo gefchi-di allebooshcyt tegen den wille

Godts, ende daer mag toch nietgclchiedcn fonderGod.
Godt verhenght hei ende Iaat het toe dat'er boosheyt gc-

fchiedt, maer niemant dwinght hy daer toe.

Wanneer nu een boos menlch n bcfchadight, fulcx

weetGod,ende heigelchiet fonderhem niet. God weet
alle dingen en fier alle dingen» en verheught oock alle

dingen, want hy dwinght niemant, daerom (alder groote

grouwelijcke rtratfe volgen op de boofen.: maer indien

Godtdoor ziine voorfieningh gedwongen had tot boos-

heyt, ló {ouden de boofen onbchoorli)ck geftrafi worden;
want als dan hadde God de fchult en niet den menfch , die

gedwongen waer geweeltom boosheyt te werken.
Defe boolè menfchen zijn anders niet dan fpietfen,

fl©cken endenen, daer mede Godt de vromen laet ge-

worpen worden. Daerom falhyfe ook billick in dat eeu-

wige vuur werpen., daerheöbenly draf genoeg. Daerom
hoeven fich de vromen aen hacr wederparty niet te wie-
ken: ja fy Tullen medelijden hebben met hare vyanden

,

ende voor haer bidden : Ach Vader vcrgczjt het haer^ fy

wten met wat fy doen^ rel^cnt haer de (e jonden met toe,

Wy fullenons meer erbermen over onfc vyanden, dau
over ons felvenj wydielchade lijden, want wy hebben
loon in den hemel , maar fy fchrickclijcke pijn in der hel-

len:daaromfullenwy voor haer bidden datfylich moch-
tenbekeren; het isaltijdtberei onrecht te lijden, danon-
rechttedoen. Chridas fegt-* Wederjlreefihet quademet

^

maer overwint dat hoo]e met het^oede , oeeft u yemant een

fla^bopde rechter wayigc biedhem de Imker ool^acn. Neemt
uyemam den rüc!{^ Uct bem occk^den mantel ^ endefoou ye-

mant dwinght een mij Ie met hem tegaen ; fo - -^t twi e mijlen

met hem. Want wie God wil dienen en gelaten zijn, die

moet boofe en goede creaturen fich gela-en en onder-
worpen zijn. K } Vc



Ijo JESUS en de ZIEL,

J)e Ziele omheiji het arme en lijdende leven

jjESU CHRISTI.

HOe minder trooft aen alle dingen,

Hoe meerder trooft aen 't eenigh goedt.
Dat als een weibron door komt dringen,
En laeft den dorft van 't heet gcmoedt.

Wegh geldt en goedt en aertfche fchatten,

Wegh eer en aenfien en gemack>
En al waer 't vleefch fich in wil vatten,

Ghy zij^ den Geeft een laftigh pack.

ó Wfikom kruys en bitter lijden,

Verachtingh, oneer, fpot en fmaet,
Verfchovenheyt van alle zijden,

Vergceten armoedt, ftrijdt en haet,

Ghy moet aen mijne tafel eeten.

En overnachten in myn huys

,

pie and'ren wil ick gantfch vergeeten

,

En houden voor een fnoodt gefpuys

:

Uw goede vriendtfchap magh wel duuren a

Soo lang ick woon in 't aertfche lijf:

Ghy fchcyt my van de creaturen

,

En maekt dat ick vereenight blijf

Met Godt, mijn lief, mijn overfchoone j

^ By wien 't my eeuwigh luft te woonc.

Goddelyk Antwoordt.

GEIijc!^ j^hy ^emeynfchap hebt aen het lijden Chrifli

[ alfoo J vcrl?U;dt u : op dat gby oocl{ in de openba-
rin^e fijner heer/ijc/^heyt u moght verblijden ende verheu-
^^», I Pet. 4* vers 13

Indien
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Indien ^hy verdraegt ah ^hy weldoet, ende \^daei

over ] lijdet , dat is genade by Godt, fVant hier toe j^ijt

ghy geroepen , dewijle aock, Chrijlus voor ons geleden heeft ,

ons een exempel nalatende , op dat ghy :(ijne voetjïappen

foudet navolgen, i Pctr. 2. vers 21.

K4 Op



ï5i JESUS en de ZIEL.

OphetXXXV, Sinnebeeldt .

Van het arme en lijdende leven Chrtdi,

ALle benautheyt der armoede wort licht door het

vuur der liefde verflondcn. Het is den liefhebber

jfoet arm te worden met den Soone Godts. Aile laft is

licht die de liefde gebiedt te dragen, en niemant fal den
arbeyt fwaer wefen , indien hy met broodt der liefde

ghcfterckt is, óHcere ghy hebt wel ghefproocken , ick

bidde u laet gefchieden als ghy gefeght hebt. Ghy hebt

goeden raedt gegeven
,
gceftoock fterkehulp. Laet het

al te famen foet worden wat het vleefch fchijnt fwaar te

wefen, ende laet den lafl licht wórden die te vooren on-
vcrdraeghlijck fcheen. Laet mijn vleefch fich verheu-

gen inden levcndigen Godt, en mijnen Geeft in Godt
fijnen Salighmaker. Och hoe goedt is Ifraëls Godt den
genen die oprecht van herten zijn.' óHeereick fal u lief-

hebben, mijn fterckheyt, mijn vaftigheydt, mijn toe-

vlucht en mijn verlofTer. lek fal oock lief hebben de
heylige armoede , de ootmoedigheydt en lijdtfacmheydt,

navolgende uwen wegh, enden wegh uwer heylige ge-

boden, lek fal voortaande armoede voor alle rijckdom-
men houden, de ootmoedigheyt voor alle glorie ofte

eere, ende de lijdtfaemheyt voor alle ruft. Laet my hier

forgh voor dragen, en laet myalle dingen behagen die

den geeft foeckt: want het vleefch en baat niet met al.

Laatmy hier vernoegingh in hebbeu foo als in alle rijck-

dommen , en den moet van *t hoovaerdigh leven en roe-

re my -niet; wantfyfüllen vallen als haren dagh komen
fal , ende haer eynde fal fonder eere zijn , maer ick fal my
in mijn Heere verblijden , ende in u , ó Godt mijn Salig-

maker, lal ick my verheugen, want ghy xijtmyeenen
fpiegel der armoede , der ootmoedigheyt , ende der lijd -

(aenihcytgcwordfn. Mea
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Men feght : Het plagh den ellendighen een trooft te

ïijn , wanneer hy een medegeiel heeft in 't lijden. Wie is

dien medegefclfoo goedten godivruchrigh, dic mctde

ellendigen weet medelijden te hebb-n ? dat is Jelus

ChriftusonfenHeere, dievüor ons geleden heeft cnde

hekruift is geweelt.

Het is voorwaer eengroeten troeft voorde gene die

droevig, en op verfcheyde manieren ghepijni,t;ht lijn,

dat Chriftus oock verfocht, droevi^h , cnde met vetl

fmarten voor ons gepijnight is gewecft.

Het dunckt veel menfchen een hart woort te zijn, als

menfeght: Verloochent u felven , neemtukruysopen
volght Jesum na. Maer'tfal noch veel harder om ie

hoorcn zijn in 't jongfte gericht ; Gaat van my ^y ver^

'vloeckten tn U eeuwige vuur. Want die nu gaern hooren

fpreken van 't kruys te dragen, ende dat volgen, dieful-

len dan niet vreCrn voor dat grouwelijck woort der eeu-

wige verdoemenis.

riet teken des kruys fal in de lucht zijn , als onfen Hec-

re ten oordeel fal komen. Ende dan fullen alle de dienaers

des kruys. die haer felven hier met Chrifto ghekruyft

hebben, tot den felven Rechter Chriftum met een goed

betrouwen komen.
Waerom ontliet ghy u dan nu het kruys te dragen ,

door't welckemen totheteeuwigh Koninckrijck komt
in 't kruys is de faligheyt gelegen , in 't kruys is het Icven^

in't kruysleyt het befchermen teghen de vyandcn, ia

't kruys leyt hetinftorten der hemelfche foetigheyt , in

'c kruys is de kracht des herten, in 't kruys leyt de blijdt^

fchap des Geefts,

K f De
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De Ziele op de borf fefu,

SChoon alle duigen t'famen fwooren,
Dat fy mijn rufte wouden ftooren

;

Het was vergeefs gelijck ghy ziet

,

Sy roofden mijne rufte niet.

Het minder moet voor 't meerder fwijgcn
Het klcynfte moet voor*t grootftc nijgen,

Jck ruft foo veyligh en loo {ï)et

InGodt, mijn lief, hethooghftegocdt,
En die is groter dan fy alle

,

Hoc fou my dan de ruft ontvallen?

Al ftaet de gantfche creatuur

In barens nood , in vlam en vuur

,

En baert veel jammers en veel fmarte,

Wy leggen ftil op Jesus herte,

Dat is een plaets daer alle quaet,

Hoe groot en fterck voor overgaet

:

Een plaets van v^aare vrede en vreughden.

Den loon der onvervalftc deughden.
6 Diepfte Liefde uyt Godts gemoet

!

Mijn Jesus, ach wat 2ijt ghy foet I

Goddelyk Antwoordt.

VRede late ick n , mijnen vrede gzve icl^ u : niet ge-

tijkerwijs de wereldt [hem] geeft ^
geve icl^ [heni]

«. Uw hertz en worde niet ontroert , noch en :(ijt niet ver-

fi^ght, Joan. 14. vers 27.

De



HET DERUE DF.EL; ij;

De Heere is mijn licht en ïe mijn heyl^ voor trien fottd

icJ{ vrefen ? Oe Hecre is mijn Icvens-krasht , voor tvien

[oude ick vervaart fijn. Fiklvn» 17. vers i.

O



3f6 JESUS en de ZIEL.

Op het XXXV L Sinnebeelck.

Van de ware rupe,

ÏOhanncs lagh op de borft van onfen allcrfoetften

Hccre Jesus , als die een liefhebbende Ziele keil
ibo onrvonckt haer het gemoedt.

6 .' Hoe foet is het te ruften op het hcrtc ] E s u ! J E-

s u s is de eeu wii^e \\Q.iÓQ des Vaaders , en de eeuwige we-
fentli;ckefachtmoedigheyt , de toorn en de geftrengheyt
wordt van hem verslonden, en alle ongeftuymheydt 'moet
fich Voor hem nederleggen.
Wie op defe heylfame plaets begeert te ruQcn , die

moet alle valfehc ruft op creaturen geveft, verlaten^

Ghy zijtfecr verdoolt fooghy ergens rulle ibeckt ak
in Godt.

Wie in Godt ruft , hoeft niets te vrcfen , want Godt is

meerder dan alle creaturen. Maer wieineenige crea-

tuur ruft, ftaetghedurigh in vrefc , dat hem zijn ruft van
een andere creatuur lal vcrftoorteu verbroken worden,
eudc oock, waer noch vrees is daer is geen ware rufte.

Pfalm9i. Die m dejchml'plaetje da alderhoo^hjlenis
g^jeten^ die (al vernachten in dejchadutve des almacht x^^en.

^ckjaltotdzn Heere lez^gen'^ mijne toevlucht^ ende mijn
huY<yJjt : mijn Godt op melc/^en icl{ vertrouive^

H'ant hy jal u redden van dcnjincl^des Vogelvangers :

van de jeer verderflijc'{epe{lilentie.

Hy jal u deelden metfijne v/ercl^en , ende onderfijm vleu-

felenjult r>^hy i^etrouwen : :(ijne waerhejt is een rondaje ende
éeticIjeUcr.

Ghy cnjult met vrefcn voor dinjchricl{ des nachts : vcor

den pijl die des dae^^hs vlienht .

Vuorde Prftilcmie diem de donckcrheyt tvandclt : voor het

'Verderfdat op dcnmiddagh vcrwoeft,

Am
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Aen uwe :{ijde Juiknder duyfent vallen , ende tien duy^

fent aen uwe rechterhandt : tot u en (al het nietgena'^en,

Alle^nlijcl^jultghy bet met uwe oogen aenjchouwen : ende

gbyfult de verifeldtnge dergoddcloofin fien,

fVantghy Heere ^ :(jjt mijne toevlucht: dm aldcrhocgh^

Jien hehtghygeflelt tot u vertree l(,

TJzn ('algeen cjuaedt wedervaren > nochgeen plagefal uuf
tente naderen.

Want hy jal fijne Engelen van u kyzelen , datfe u bewa-
ren in alle uwe wegrn.

Sy[uilen u op de handen dragen , op datghy Wïoen voet aen
genenfleen enjiootet.

Op dm felItn Leeuw ended*Adderfult ghy treden^ ^hf
fu/t denjongen Leeuw ende de Draf{e vertraden,

Dewtjlhymyjeer bemmdt ^ [JpreeclitGodt^ foo fal icj^

hem ttyt helpen : Icl^Jal hem op een hooghte [tellen , want hy
kent mijnen name.

Hyj'al my amroepen , tnde icl{ [al hem verhooren : in de
benautheyt jalick by hemj{ijn^ ick^[alder hem uyttrec/^en^

ende jal hem vereerlijken.

Icii/al hem met lancf^hep der dagen verfadtgen^ cndeip^

[al hem mijn heyl doenfien.

0r
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De Ziele hezfi hazr herte met ^efus verfegeldt

EEn ander fegel met ï,ijn ringe,

Een groote fchat van aertfche dingen,

Die dierbaer is en hem bchaeght,

Voor een ontrouwe knecht of maeght.

lek heb den Soon uyt Godt den Vader,
Dien levendigen bron en ader,

Der dicpfte liefde en vriendelijckheyt.

Het eeuwigh licht der Majefteyt,

De foetfte J e s u s , Heer der Heeren,
Wien alle faerge geeften eeren

En dienen , fonder dwang of wet

,

Soo duyd'lijck op mijn hart gefet

Gelijck een zegel; dat de dingen,

Die wy foo mildt van Godt ontfingen.

Ons nimmer mochten zijn ontvoert,

Door hem die op dien fchatkift loert.

Om fich daer meefter van te maken.
Den roover durft ons niet genaken,

Als hy dat hooge fegel fiet,

Want dit gebraedt en fmaeckt hem niet»

Goddelyck Antwoort.

SEt my ah eenfe^cl op u hcrte , alf zen fegel op uwen

arm: want de liefde is flercl^ ah de doodt: deyvzris

hart ah het graf: hare l^ookn ts^ijn vurige kpolen , vlam'

men dts Heeren, Cant, 8» vers 6»

lek
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lcJ{^ hm ma Chrijio geksuift. En icl^ leve [doch] niet

meer ick» maer Chrtflm leeft in my : en^igene icl(_ nu in

het vhefch leve^ dat leve icl{^ door bet gelove des Soons

Godts . die my liefgehadt heft , en hem felven voor my
Qveriegeven heeft* Gal . 2» vers 20.

Op



i6o JESUS en de ZIEL.

Op het XXXVII. Sinnebceldt.

Van de verfegelinge des hettzn,

SEtmy aJs-een fe^elop uherte, CanU 8. vers^. Merkt
6 Godilievende Ziele, hoe den allervriendelijckften

Bruydegom Jesus Christus, gebenedijde in der

eeuwigheyt, felvcrudatgebodc van hem liefte hebben

Yoorichrijft , ende van u begeert dat ghy altijdt aen hem
gedenckcn fait, en nimmermeer zijn gedachtenis ver-

geten. Soo vordert nu den Bruydegom door defe woor-
den die bewaringe des herten i wanthet herteis eenkift

der hemeliche (chatten , daer in de genade , liefde , wijs-

heyt en den heyligen Geeft felve uytgegoten word , cnde
inwoont. Maer dewijl daer niet onbeftandigers als des

menfchen herteis, foo heeft het een feer groote bewa-
linge van noden , daerom Ipreeckt de Bruydegom : Set

my als een[egel op u herte , oj> dat icl{ datfeher heware , met

al het gene datghy dazrtn heh; foo dat de vyanden niet

en durven aenrocren het geen dat fy met fulcken fegcl

bewaert iicn.

Daerom fct men een fegelop de dinghen, datfe niet

met voordacht gheroof t fouden worden. Soo wordt nu
des Bruydegoms (ègcl op trcr+rérte gefet, wanneer het ge-

heyrnenis fijns gelóofs inde bewaringh onfer gedachte-

nis in gedruckt Wordr , op dat den ongetrouwen knecht»

namentlijck den Duyvcl , door verlbeckin^h niet fou

durven indringen , wijl hy (iet dat het herte met het ghc-

loofverfegckis.

Wy moetenden Bruydegom in 't herte dragen, endc
genoeghlaem daer in graveren, opdat wy met Paulus

fprckenkonncn : IVanttc^drage de iitteeci^enen des HtC'

ren 'feju m mtjn Itchaem, Gal. 6. vers 17. dat is , ick ben
een lijfeygen knecht Chrifti, een foldaet en i ijn hertelij-

ke
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kc liefhebber , en daerom draeg ick 2yne littekenen aeii

mijn iichaem aen gebrande of ingegraven , dat ick rne-

nighvuldigh, inwendigh, en uytWendigh wete i dat ick

methetherte enwerck tegenwoordigh niet mijns felfs,

maer ChriÜi zy , ende dat hy als den ghekruyftenin my
leve, want ick ben met Chriiioacn 't kruys gehecht, en

drage altydt dat fterven des Heeren f e s u in myn lic-

haem om, op dat oock het leven des Heeren J es u in

myn Iichaem openbaer worde. Gclyck als men nufegt,

dat de knechten des Antichriftus dat teken des diers lul-

len hebben aen haren rechierhandt, ofte aen haeryoor*

hooft : alfoo fuUen die met Chriflo vcreenigde zielen*

dat teken deslevendigen Godtsniet alleen aen de voor-

hoofden , ofte aen de handen , ofte andere leden des

lichaems, maer inwendig in het herte drageri, delghc-

Ivckswy gedragen hebben het beeldt des aertfchen, alfo

fuUen wy oock dragen, het beeldt des hemelfchen.

Ons herte moet fijn gelyckeen penningh des hoogh-

ften Koninghs, die met zyn beeldt getekent is. Onlèii

Heylam will , dat wy hem voor een fegel Tullen hebben in.

onfe bctrachtingh en wereken , en 2yn teken foo wel on-
fe woorden als wereken indrucken ; want alfo fuUèn fy

Konincklycke en niet valfche munten 2yn > als de welke
met des Koninghs beeldt zyn getekent, gelyckalsnude
penningen haer waerdigheyt hebben van des Koninghs
beeldt; alfoo hebbende werken en gedachten, deWelke
van het herte komen , haer vcrdienften alleen van Chti-
llo; en alfo veel een herte gelykvorming is fijn Heere-,
wiens beeld het draegt , alfoo veel fal het aennemelyck
voor Godt zvn.

Vc
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Ve Ziele fec haer betroutven in de wonden Chrifli.

Wie is dien Steenrots , in wiens kloven 'c Duvfjen

fchuylt,

Wanneer den Havich hees vd^n moert en bloed tdorft huyit ?

En wieis'cDuyijen? achmynJEsus, myn beminde?

VVaertgliyden Steenrots nier, ickwifthem nooyt te vinden.

En is myn atmcZiel het weerloos Duyfje niet,

Datfchuw voer d'eeuwigc doodt, in uwe wonden vliet?

Och ja, myn eenighheyl, want buy ten uwe wonden,

Wiertick van d'Adcaler desafgrondtshaelk verflonden,

waer (oud' ick heen? Helaes, hyareepmy met een vlucht,

En ftrooydcn al t« wreet, myn pluympjes in de lucht.

Al myngerechtigheyt (bu my niet mogen baten,

Myn krachten (ouden my begeven en verlaten,

Daerom myn Gcdt, myn lief, «hy zyt den waerden fteen

Myns heyls, daer ick verfchuyl,' «hy zijc het maer alleen
,

Ghyzijthet Al, en ick het Ni et, mijrifchooniteHeere,

Laet my uw fterckheyt en mijn (wakheyt daeglijcks leren.

Mijn God, mijn fchoonfte lief, mijnjESus, almijngoct»

Uw liefde-tekens root van 't hey I igh hemels bloet

,

Uw liefdc-tekensin uw voeten en uw handen,

Doen 't vunr van wederliefde in mijne Ziel foo branden,

Datick wel hertelyckwenfch om d'uyterlijcke doodt.

Op dat mijn geeft fich gantfch in uwen Gcefl: vergoot.

Als 't water eens Riviers, datuyr de Zeeontfproccn,

Niet ruil: eet 't weder in zyn ooripronck is gevloten.

Goddelyk Antwoordt.

VErUtet de Steden ^ en woont in de Steenrotfe^ ghy

inivoonders van Moab, En wordt gelycl^ een Duyve^

die in de tnondt eens hoogen bols nejlelt^

Qh
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Gy ^ijt myn Stcenrot:{eende mijn Burcht) kydtm^dan
ends voert my om utpes nacms wille» Pfal. 31. vers 4

>

Op
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Op het XX X V 1 1

1

. Sinnebeeldt.

Van de wonden Chrijli.

TT Omt Jaet ons met de liefhebbende Ziele , in alle

IXaenvcchtinge , ellende en jammer defes levens, onfe

toevlucht nemen tot de holen des Rotfteens : tot welck

een Rotftecn ? JEsus Christus onfen Heere •*

Want defe is de Rotfteendie door Mo(es,dat is,doorhet

Joodiche volck > met de roede des Kruys geflagen , over-

vloedigh water van fich gat; invoegen datmen niet al-

leen wateren ) maer volgens hetgetaygeniirederheyligc

Schrift, oock Oly uyt dele alderhertfte fteen vermocht

tefuygcn. Derhalven den Propheet kremias oock fey-

de; Verïaet de jhdcn , dat is, 't gherucht en de onruft

des volcks, en woont m de Sieenrotjc , ^hy mwoonders van
lAoab^ en wordt zelyck een Duyve j diein de mondt eemhoo-'

^en fjols nejlc/t : Dat is, in de open zijde Chrifti. Dit is

den Steen , welke den Patriarch jacob tot een teken heeft

opghericht, endacrhy Oly op goot , tot een bewijs der

overvloeyende genade en Godtfdienftigheyt. Wat kan
ons in defe Steenrots ontbreken, wantwy alhier voor al

onfevyanden feker envryzijn: Hier kan de oude flan-

gc: dat liftigcenkromdraeyendelerpent niet ghenaken:

Hier zijn Wy van der aerden opgenomen, en op den weg
des hemels gcftelt ; al vecht ons de werelt aen , al dreyghc

ons de vyandt , al klaegt het vleefch , ^v'y en hebben voor-
Waec voor nicis te vrefen , nademael wy op denRot-
flcen gefondeert zijn: nergens konnen wyfoo feker en
vrv zyn als inde wonden on(ès Heercn,

Watmy ontbrcecktaen myn fclve, dat hale ick vry-

moediguythet binncnÜemyns Heeren, want zyn bin-

nenftc is vol en overvloeyende van genaden , en 't en ont-

breeckt hcmacn geen gaten totnyivloeyingc, fvn han-

den
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den en voeten heeftmen doorgraven , ende^ijn zijde met
een Lande doorftcken, foo dat ick door defc reten ho-

nighuyt den Rotfteen, en Oly uyt eenbarden fleenkan

fuygen, dat is, ick kan hier door fmaken enfien, hoe
vriendelyck den Heere zy» Hy dacht over my gedachten

des vredesj en ick en wiftc het niet: maer delpycker
die hein lijn lichaem heeft doordrongen , ismyeenfleu-
tel gheworden, omtefien den wille desHeeren. Hoc
en iuude ick 't niet ficn; De fpycker roept , de wonde
roept , dat Godt waerlyck in Chrillo fich met de wereldt
isverfoenende. 't Yfer is hem door de Ziele gedrongen^
en is hem tot aen 't herte gekomen , invoegen dat hy nu
niet anders en kan , als medelyden hebben met onfe
fw^ackheden. De heymelyckheyt fijns hertenis door de
gaten deslichaems openbaer geworden ; diegroote ver-

borgentheyt der Godtfaligheyt is ontdeckt ; die inghe-

vv^anden der barmhertigheyt onles Godts, metwelcke
onsverfocht heeft den opgangh uyt der hooghte, 2yn
aen den dagh gekomen > ende hoe en foudenle door de
wonden niet her voor komen? want waer infoude het

klaerder als in uwe wonden fchynen konnen > dat ghy
Heere vriendelyk en goedertieren zyt, ende van groo-
te barmhertigheyr.

Lpnginus heeft my de zyde Chrifli met de Lancie
geopent , en ik bender ingetreden. Hier woon ick feker

,

hier vermaak ick my » hier rufte ickfoec , hier weyde
ick met luft.

L 2j Ve
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Dc Ziele in verlangen om ontbonden , en met

Chrifio te :{ijn,

WIc vracght wat my beweegt om wel gemoedt te

'zingen

,

paer vc^l ellenden en veel krankheyt my bedrinc;en

ó blindt vernuft! datkruys, dien tegenfpoet en firyt,

Is felf de weibron van myn vreugde en foetigheyt.

"Niets is'er dat my houd van God, myn lief, gefchcydcn

Als eenen ouden muur, dicftaet noch tufTchen beyden.

Myn vleefch den ouden menfch,als ik die fie vergaen,

Van dag tot dag , wil ftorm en onweer op hem flaen

Dat weckteen vreugdeinmy, fo langtot hy tegrondc,

Poor llag en ftoot gekrenkt , niet meer en wordt ge-

vonden ;

Dan valickGodt, de bron, daerickfoofcernadorft,

Ind'armenveyligt'huysenruftopzyneborfl

;

Daar klopt dat liefryck licrt, dat mcnfch wiert op der

aerden,

En d'afgevallen Ziel tot erfgenaem hcrbaerden.

Dan fmclt myn geeft als was in J e s u s liefden-vuur ,

VVy worden gantfch vereent , wat hy is van natuur

,

En van alle ceuwigheyt, dat worde ick van genaden

,

Soo kan den honger desgemoedts fich recht verfaden»

ó Blinde wereltwaeckt , befchout wat dat ghy doet,

Hocghy om roocken wint verlieft het hoogftegoct.

Goddelyck Antwoordt.

Die overwint , ick fal hem geven met my te futen in
mijnen troon

y gclijck, als icl{ overwonnen bchbe, en-
(ie ben gcfetenmetwjncn V^4er in fijnen troon. /\poc. ?. J
vers 2 ï. 1

HeM
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Het leven is my Chrtjlus , endehetflervenis [my^geyoin.

Phil. I. versiu
Ick^wordevan dej'etweegedrcngen ^ hebbende begeerte om

ontbonden te worden, en met Chrtfio te ;;;>», ïVant [^dat^ ff

[eer verre het bejle. Vers 23.

L4 Op





Van 't Ewige

VADERLANDT'
en deflelfs

VREUGDE.
Wanneer nu de Godtlievende Ziel, den wegh van

h^er Pelgromfchap , door de gcvarelyke wilde

Woeftynedeferwereldt, tcneynde gekomen is, en dat

den ouden fcheydtsmuur haars uytterlyken Lichaems

,

van voor haer aengelicht is weg gevallen, dan gaetzy

weder in haer eerfte en rechte vaderlandt , daar zy uyt

gefproten is, [doch in Adam uyt gewandelt was] by

haer alderliefile Vader t'huys, om met alleheylige En-
gelen in ewigheyt voor lyn aengeficht te fpeelen.

Om dan wat te feggen van het falige Vaderland des

felfs wcfen* vreugde en heerlykheyt,fofullen wy noch
ten cyndeeen Roofenhoetje vlechten, van verfcheyde

hooggekleurde Bloemmitjes ,
gelefen uyt de Zielver-

quickende Rofengaerde van een hoog verlichte vrindt

Gods, die uyt hoge en diepe Goddelykebefchouwelyk-
hcyt aldus fpreekt:

Souden wy dan aenGodt blind zyn? den Geeft Chri-

fti , fiet door en in ons wat hy wil: en 't geen hy wil dat

licn en weten wy in hem; buyten hem weten wy niets

van Godt, Hy doet Goddelyke wercken , en hy ziet

wanneer, en wat hy wil : niet wanneer Adam wil.

wanneer Adam 2yn boosheyt garen wilde uytfchudden,

om fich met hoogmoedigheyt te laeten fien.

Oneen: hy verbergt fichaldaer? hyliet niet in ons,

in het licht de vreugde , in Godt : maer m 't kruys

,

in verdruckinge , in 't lyden en fterven Chrifti , in

Chrifti vervolging en verfmaeiheyt , in groote trcu-

L 5
rig-
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,

jigheyt: daer fiet hy in: en laet den ouden Efcl
beven > en 't kruys Chrifti dragen , dat is zijn Ampt.
Macr , op ^^w wegh door den doot Chrifti , fiet den
nieuwen Menfch tot inde Engelfche wcrelt, die is

hem lichter en klaerder te begrypen, als de Acrtlchs
weereldt, het gefchiet natuurelijk.

Niet met inbeelding: maer met fiende oogen, met
die oogen die de Engelfche weereldt fallen bcfitten ; te

weren metde oogen van het beeld der Zielen.

Met den Geeft die uyt het vuur der Zielen uytgaet

:

den felven Geeft iiet in den Hemel, die fiet Godt, en de
ewighcyt; en geen andere, die is ook dat edele beek
iiaeGodts gelijkenis.

Macr wanneer wy willen fpreken van het Paradijs,

en defi:elfs vreugde , en hoogftc weelen, wat dat zy
foo hebben wy geen gelykenis in dele wereld, wy had-

den daer Engelfche tongen toe van doen, en Engelfche

kennifie, en of wy die hadden , foo konnen wy 't toch

met defetonge niet fpreken* Inhetgemoet; foodcZicl
<^>pden Paradeylen Bruytwagen vaert, wort het wel ver-

fiaen, maer met de tonge kunnen wy 't niet opheffen
,

nochtans willen wy het ^BC nietweg werpen , enon-
dertufTchcn met de Kinderen fpreken , tot dat ons een
andere mondt onvte fpreeken fal gegeven worden,
De Schepping ofganfche Creatuurelijkheyt is anders

nietals een openbaring des alwêefenden ongrondelijken
Godts, alles wat hy in zijn eeuwige onaenvanckeÜjke
Gebaring en regement is, dat felve is ookdefchepping,
maer niciinde almachtigheyt , eli kracht , maer gelijk

als een Appel op den boomwaft, die is niet felvcrden
boom, maer hy waftuyt de kracht des booms. Alfoo
fijn alle dingen uyt deGoddelyke begeerte ontfprongen
en in een wcefcn gclchapen, daer in den beginne geen
weelen daer toe voorhanden was, maer alleen dat fclvc

Myficrium der cwige gebaring , in welcke een ewigc
volmacktheyt isgcwecft. Want God heeft deCrcatuu-

rc-
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relykheyt niet geboren , op dat h'y daer door volkoniea

wierde , maer tot2yns felfsopenbaringe, alstergroote

vreugde eii hcerelyckheyt : niet dat fulcke vreugde eerft

met de Creatuurelykheyt begonnen heeft : neen vvanc

ly is van cwigheyt in'c grote Myfterio geweell , maer
alleen als een geeftelyk fpeelenin lichfelven. DeCrea-»

tuurelyckheyt of Schepping is dat felve fpeelen uyt fich

fel ven, als een Model ofWcrcktuyg van den ewigcii

geeft, met het welcke hyfpeelt; enhetis even als een

grootc Harmoney van veelderlcySnaren-fpel, hetwelk
al in eene Harmoney geftelt is. Want het ev^ige woord
ofgoddelykegeluytof itemme welke een GeclI is, heeft

lich in formemingenals ineen uytgefproken woordt of

geluyt met de gebaring des grooten Myftery ingevocrt,

en gelyk als het vreugdenfpel in den Geeft der cwige

Gebaring iniich felver is , allbo is oock het werktuyg, als.

die uytgefprokene Form in fich felven, het weick hec

levendige geluyd voert, enmctzyneygen ewigen Geeft

des willens flaet, dat het luyd en künckt, gelyck ten
Orgel van veel ftemmen , met een cenige lucht hewerckc
wordt, dat een yder ftemme, jae een yder pyp haeren

toon geeft, cndaer is dog maer ecnderley luchc welcke
in yder ftemme geluyt geeft, nae dat het Inftrument of
Orgel gemaeckt is. Alfo is in de euwighey t in het ganfche

werk dergoddelyke openbaring maer een enigen Geeft,

welcke den Openbaerder in het uytgcfprookcn geluyt',

als mede in het fprekende geluyd Godsis, welke het le-

ven is dcsgrootcn Myfteri en van al het gene, watdacr
uyt geboren is, hyis den Openbaerder van alle de wer-
ken Godts.

De ftemme Godts voert hacr vreugde door de Crea-
tuur, als dooreen Inftrument geduurig en e wig uyt. De
Creatuur is de openbaring der ftemme Gods , wat God
in de cwige Gebaring fyns ewigen Woordsuvt helgro-

te Myfterio des Vaders eygenlchap is , dat is de Creatuur

in ecu beeld, als een vreugden fpcK waer mee den ewigen
Geeft
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Geeft rpceld. Alle eygenfchappen des grootcn cwigcn
Myftcri der gebaring aller weefènzynindeHcylige En-
gelen en iVIenfchelyke Creaturen openbacr , en ons is

niet alfoo daer van te denken , als of de Creaiuurcn
maer ftille (tonden , en fich over de heerlykheyt Gods
verheugden , en maer in vreugden bitterden : neen
maer gelyk als den ewrigen Geeft Gods in het grote My-
fterio der Goddclyke gebaring van ewighcyt tot ewig-
beyc werkt, endieoneyndclykeen onteibaere wyshcyt
Gods geduurig openbaert

, gelyk als de Aerde gcduurig

fchone Biocmmen, Kruyden en Bomen, alsook Me-
talen en wefèn baerd, en de eene tyt heerlykcr, flarc-

ker cnfchoonderte voorlchyn brengt als de andere ; en
gelyk haeftigin *twefen het eene opgaet, het ander on-
der , en een geduurige genieting en arbcyd daer mede
is. Alfoo is ookdeewigeGebaJing des Heyligen My-
fleri in groote kracht en wederbrenging , daer de eene

Goddelyke vrucht , der groote liefde begeerte neffens

de andere in 't Goddelyke wefen (taet, en het is als een
geduurigh worftelen, en bloeyen der fchone verwenen
ecnlieflyken reuk uyt den Goddelyken kracht, nadeey-
genfchap der Goddelyke natuer , een geduurigen goe-
den fmaek der liefde uyt Goddelyke begeerte. Al het

geen waer van defe werelt een aerdfe geleykcnisenfpie-

gel is , dat is in 't Goddelyke ry k in groote volmaektheydt
in'tgecftelyke weefen-, nietishet maer Geeft, als een
wille ofgedachte ; maer het is wefen , corporlyk wefen,
fap en kracht, maer tegen deuytterlyke weereld alson-

begrypelyk : want uyt dat zelve Geeftelyke wefen, in

'twclck het reyne Element is, ah ook uyt het duyftere

weefen in'tMyftcrio desGrims, als den oorfpronkdcs
ewigen luyibarcn wefcns , daer uyt de eygenfchappen
ontftaen, in defe iichtbare wereld geboren engefchapea
als een uytgefprokcn geluyd uyt het wefen aller wefen»

De Heylige Engelen fyn daerom tot Creatuuren uyt

Godt gemaekt , op dat ly voor Godts herte , welckc is

den
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den Sone Godts , Tullen looven , fingen , en fpelcn Jubi-
leeren, en de Hemelfche vreugde vermeerderen. En
v^^aer foude den Vader haer anders verordeneeren, als

voor de deur van zijn herte ? alle vreugde des Menichen
^

die in denganfchenmenfcheis, ontfpringt uytde w^el-

bron van het herte, alfoo oock in Godt ontfpringt de
groote vreugde uyt den weibron van zijn herte. Daerom
heeft hy de Heylige Engelen uyttich felven gefehapen,

die zijn als kleyne Goden nac het wefen en dequaliteyten

van den ganfchen Godt, op dat zy fulleninde Godde-
lyke kraclu Ipeelen j loven , iingen, op Inüromentcn
llaen, en de opklimmende vreugde uyt het herte

Godts vermeerderen.

De rechte liefde in de Goddelyke natuur ontfpringt

uyt den weibron van den Sone Godts, liet ghy Men-
ichenkint, laet het u gelecht zijn, de Engelen weten
*t voor af wel , wat de rechte liefde tot Godt zy

,
ghy

hebtfe van doen inuw kout herte. Merkt, wanneer de
lieftalige vrindelyke glans en 't licht met de foete kracht

uyt den Sone Gods in dengamfchen Vader lichtet in alle

krachten , foo worden alle krachten met het lieftalige

licht en de foete kracht ontftooken , triumpheerende

,

Cnryk van vreugde. Alfoo ook wanneer dat lieftalige

en vrolycke licht van den SooneGods de lieve Engelen
aenfchynt, cnfchittert haer binnen in haere harten , dan
fteekenfichalle krachten in haren lyveaen, en daergaet

fulck een vrolyken lietóe vuur op , dat zy van groote
vreugde loven , fingen, enfpelen, endatick nog gene
Creatuur uytfprekenkan.

Deperfoon of het corpus van een Koning der Englen
isuytalle qualitcyten, en uyt alle krachten van fijn gan-
fcheKoningryk geboren, door de wallemmende Geeft
Godts, en daerom is h^^ een Koning, dewyl fich fijne

kracht in alle Engelen van zijn ganfchc Koningryk , uyt
ftreckt.

Alle Engelen van een Koningryk, beduyden die veel,

en
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en menigderleye kracht van Godt den Vader , en den
Koning der Englen bcduyt, den Sone des Vaders, of

het herieuyt des Vaders krachten, en hy is ook het her*

te uyt alle krachten, daer uytde Englei^ gemaektzijn:

den uytgang uyt een Koning der Englen inxijn Englen
of dei ntïciring zijner Englen, beduyt Godt den Heyli-

gen Gcefl, Gelijk als die felve van den Vader en Sone uyt-

gaet, en inficiertalle krachten des Vaders, foo wel
alle Hemelfche vruchten en formen, waarvan alles zyii

opllygen heeft, eu daar in de Hemelfche vreugde ftaet :

alfoo is het ook met de werking, of kracht vaneen Je-

rubin ofTroon Engel, dicwerckt in al zijn Englen,ge-

lijkalsden Soonen Heyligen Geeft in alle krachten des

Vaders, ofgelijk alsde Son in alle krachten der Sterren»

Daer van krygen alle Englen den wille des Troon En-
gels, en zijn hem alle gehoorfaem , want zy wercken
alle in zijn kracht, en hy dringt met zijne kracht inhaer
allen» Wantzy zijn de ledematen van zijnen lyvc, gelyk

als alle krachten des Vaders desSoons ledematen zijn,

enhyishaarHerte, engclykals alle Hemelfche formen
en vruchten gelederen zijn van den Heyligen Geeft, en
hyishaer hcrte, waerinzyopgaen, ofgclyk als deSon
liet herte aller ftcrrenis, en alle Sterren zijn geleedren

derSonne, en werken onder malkandcren als een Ster-

re, en de Son is tog het herte daer in , of het fchoon
veele in menigerleye krachten zijn , nochtans werckt
alles in der Sonnenkracht, en alles heeft zijn leven van
der Sonnen kracht, fiet aenwat ghy wildt, hetzy in't

• Vlees of in Metalen , ofin Gewaflen der Acrde.
Alhier fultgy weten dat de Engelen niet alle van een

Qualiceyt zijn, zy zijn ook malkander, inde kracht en
machtigheyt, niet alle gelyk ; een yder Engel heeft

Wel de kracht van al de feven Welgecften in/ich , macr
daer is in yder cenigluis eenQualiteyt defterl<fte, na die

felve Qualiteyt is hy Oük geglorificeert. Want fo als aen
yder placts den Salittcr ten tydc der fchepping geweeft

is
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is, alfoo is ook denhngel geworden > en na dcQuali-*

teyt, die het ftercktc in den Engel is, word hy ook
genaemt en geglorificeert.

Gelyk als de Bloemen der Beemden een yder zyn ver-

ruwe van zyn Qualiteyt ontvangt , en ook zijn naem na
zijne Qualiteyt heeft /alfo ook de Hcylige Engelen: in

eenigen is de wrange Qualiteyt het fterkuc, en die zijn

licht bruyn, en het naeite aen de koude.

Als nu het licht van den Sonc Gods haer aenfchynr,

100 fiinfe als een bruyncn büxcm gans helder ïn haer

Qualiteyt: ecnigezijn van de Qualiteyt des waters, en
dic zijn licht, gelijk den Heyligen Hemel, en als hetlicht

haer aeiifchijnt foo is 't als een Crillalleyne Meer.
In enigenis de birtre Oualiteyt het llcrckite, die fijn

gelyk een koltelijken groenen Steen > die'er uytliet als

eenen blixem , en als het licht haer aenfchynt dan is 't uyt
den roden en groenen , als of een Carfunckel daer uyt
lichtende, ofte alsof het leven daer oorfpronck had:

Eenige zijn van de Qualiteyt der hitte , die zijn de al-

lerlichtlfe
,
geel en rood > en als het licht haer aenfchijnt

dan is 't gelijk als den blixem van den Sone Godts. In
eenige is de Qualiteyt derlicide hetfterkiie, die zijn een
aenblick der Hemelfche vreugde, gans licht, wanneer
het licht haer aenfchijnt j foo is'tals lichtblaeuw, een
liefelijken aenblik.

In eenigen isde Qualityt des Toons, of des geluyts,

het ftercklte , die zijn ook licht, en als het licht haer

aenfchynt, dan is 't gelyk als een opltygendesblixems,

als wilde fich daer iets verheffen.

Enige zijn van de gantfche natuur, als een gemene
vermengging, wanneer het licht haer aenfchynt; d.in

is 't gelijk den Heyligen Hemel die uyt alle de Geelfen

Godis gcformeert is.

iVlaer den Koning is het herte aller Qualitcyten , en
heeft tijn Refier in 't midden als een Weibron

,
gelijk als

de Son midden onderde rianetcn Ibet, en is een Ko-
ning
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hing der Scrren , en een herte der natuur indefe wcc-

teld : alfoo groot is ook Jerubin of Koning der En-
gelen.

En gclyk als die andere fes Planeten nevens de Son
Heer-voeders fijn , en de Son haeren wille geven dat

7y in haer mag regeren en wercken> alfoo geven alle

Englen haeren wille aenden Koning, en deEngelfche
Vorftcn fijn in den raéd met dert Koning.

Maer ghy fait alhier weten , dat ly alleen liefden

wil onder malkander hebben > niemant mifgund eenan-

der fijn geftalteen fchoonheyt, wantgelyk als het in dé

Geeften Godts toegaet, alfoo ook onder haer. Ook foo

hebben ^yalle te gelyck deGoddelyke vreugde, en ge-

nieten al te gelyck de Hemelfche fpyfe , daer is geen on-
derfcheyt in.

Maer in de verwen enfterckte der kracht is een on-
derfcheyt, maer in de volkomenheyt gans niet, want
een yder heeft de kracht van al de Geeften Godts in fich,

daerom , als het licht van den Sone Godts haer aenfchynt

foo vertoont fich de Qualiteyt van yder Engel met de

verweri.'

Ikhebbe van de geftaltcn en verwen maer eenige ver-

haeldt, maer daer fijnder veel meer, dieikomdekort-
heyts wille niet fchryven fal. Want gelijck als fich de

Godtheyt in oneyndelykheyt vertoont , met haer opfty-

gen, alfoo fijnder ook ondoorgrondelyke veelderley

verwen en geftalten onder de Engelen : ick kan u in defe

wereld geen recht gelykenis wyfen ? als de bloeyendc

Aardbodem inde Mey, die is een doot en aerdtsvooi-

beeld.

Wat doen dan de Englen Godts iri den Hemel > of
Ivaerom, oftot wat eynde heeftfe Godt gefchapen?
Dat meugt ghy gierigaerts merken , die in deze we-

reld na hovaerdy , eer , roem > gcwelt , geldt , en
goedt tracht , en dringt den armen zij n fweet en bloet af,

en verpraclt zijn arbcyd, en meept beter te zijn als de

een-
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eenvoudige gemene , waer toe u Godt gefchapen heeft-

Waerom heeft GodtEngellche Vorften gefchi^pcn en

niet alle in gclykheyt!

Siet Godt is een God van order , gclykals het nu in

ïynregementinhcmfelver, dat is, in xyn geboorte, en

in zyn opklimmen gaet , wallet en is > alioo is ook de

order der Engelen.

Gelyk als in hem zyn zeven Qualiteyten , waer door

het ganlche Goddelyke weien bewerckt wordt , en fich

in deze zeve Qualiteyten in een oneyndelyckheyt ver-

toont, en nochtans die zeven Qualiteyten Primus inde
oneyndelykheyt zyn , waer door de Goddelyke geboorte

ewig in zyn ordening onveranderlyk bcftaet : en gelyk

in 't midden der zeven Geeftcn Gods het Herte des levens

geboren wordt , waer van de Goddelyke vreugde op
gaet, alfbo is ook der Engelen order.

DeEngelfcheVorften iijnnade Geeftcn Gods gefcha-

pen , en den Jcrubin na het Herte Godts : zó als nu het

Goddelyke wefen werckt , alfoo ook de Engelen , wel-

ke Qualiteyt in 't wefen Godts opgaet, en lich byfondcr

vertoont in zyn werking als in 't opklimmen des Toons
ofgeluyts, ofdcrGoddelycke wercking, worteling of
kamping, die zelve Engelfche Vorft , welke die Qua-
liteyt het meeftc toe genegen is , begint ook zyn rey

met zyne Lcgionen , metlingen, fpeclen, danfen ^ver-

heugen, en jubileren.

Dat is een Hemelfchc Muiica , want dacr fingt een
yder na zyn qualiteyt-ftemmc, en den Vorft voert den
rey, gelyk een Cantor met zyn Scholieren, en den Ko-
ning verheugt lich en jubileert met zyn Engelen , den
groten Godt ter ecrcn , en tot vermeerdering der He-
melfche vreugde: en dat is in het Harte Godts , als een
hcyligfpel, en daer toe fijnlè ook gefchapen, tervrcug-

de en eere Godts.

Als nu opgaet die Hemelfchc Mnfica der Engelen»
foo gaet in de Hemelfchc Fomp , in denGoddcIykcn

M Salit,
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^alitter op alkrlcygewafTcn, allerley figuren, allerley

Verwen, want de Godtheyt vertoont fich in oneynde-

lyke en ongronderelykcvelerleyeacrt, van verwen, tbr-

incn en vreugde.

Na dieWcl-gceft in de Godtheyt welke fich dan by-

fondcr vertoont met zyn opklimmen en liefde worfte-

len, als ware hy Primus geworden, d'e felveVorft der

Engelen , begint ook terftond zyn HcmcUche Mufica

niet zyn toegenegen Engelen na zyn qualiteyt, met lin-

den , fpeelen , fluytcn en allerley Hemelfche kunft , die

in de Geelkn Godts opgaet.

Macr als het Centrum in't midden opgaet , dat is, de

Geboorte van den Sone Gods fich byfonder vertoont als

eentriumph , daer gaetdan op de Mufica of vreugde van

al de drie Koninglyke regimenten der gantfche fchepping

van de Engelen.

Wathiernu voor een vreugde zyn mag, geef ick een

yder Ziel te bcdencken > ick kan 't in myn verdurven

natuurniet vatten, veel minder fchryven. Met ditgc-

fangcitereickdcn Lcfcr in 't andere leven , daer zal hy

fclver meeaendenryzyn, en dsfen Geeft eerlt geloven,

wat hy hier niet verftaet dat falhydaer in 'taenfchouwen

hebben.

Gy fult weten > dat het uyt geen fteen gefogen is,

maer wanneer een blixem in 'tCentro opgaet , loo fiet

en kent het den Geelt Daerom fiet toe en fpeeld niet te

hoonachtig aen dele plaets , of gv fult voor God een

fpotter bevonden worden, en't lou uwelgaen, als, den

Koning Lucifer.

Wat doen dan de Engelen al fTe niet fingen ? Siet, wat
de Godbeyt doet, dat doen zy ook. Als de Geeften

Gods in haer zelven , eêl en üefelyk in malkander baren,

en in malkander opklimmen , als een liefelyk omhal-

Icn, kuiren en van malkander eeten : in weicke fmaefc

er. reuk het leven opgaet, endecwigc verquicking , zoo

caen de Engelen ook zeer vrindelyk , lieftalig en liefelyk

in
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in hctHemelfchcRefier met malkander wandelen, en
befchouwcn de wonderbaarelyke en licfelyive gcftalte

des Hemels , en eeten van de bevallige en aengenaeme
vruchten des Levens.

Wat fpreken 2,y met malkander ? Siet ^^ prachtige
''

ftoute en hovaerdigeMcnfch , de wereld/wil u hier l^

naeuw worden , en gy d^enekt dat niemant u gelyk zy,

bedenckt u hier, ofgy ook eenEngelfche, ofDuyvel-
fche aert hebt.

B} wien 2al ick nu de Engelen vergelyken? Ickfalfè

met recht by de kleync Kinderen vergelyken, die in de
Mey , als de fchone Roosjes bloeyen , met malkander,
indefchoneBlocmmitjesgaen, die afpluykcn , en ma-
ken daer edele Kransjes van en dragen die in haer han-
den , en verheugen fich , en fpreken geduurig van de
mcnigderley geftaltsn der fchone Bloemen , en nemen
malkander by de handen , als ly in defchoneBloemmi-
tjes gaen , en alffe t'huys komen , zoo laten ly die de
Ouders fien, en verheugen fich, waer over de Ouders
dan oock vreugde aen de Kinderen hebben , en lich mcc
haer verheugen.

Alfoo doen ook deHeylige Engelen in den Hemel,
die nemen malkander by de handen, en wandelen in de
fchone Hemelfchc Mey, en fpreken van de lietelyke en
fchone gewaffen in deHemelfche Pomp, en eeren de
bevallige aengename vruchten Gods, en gebruyken de
fchoone Hemelfche Bloemmitjes , tot haerfpceling , en
maken voor haer fchone Kransjes , en verheugen fich in

de fchone Mey Godts.

Daer is niet anders als een hartelyk liefhebben , een
fachtc liefde , een vrindclykc t'fimcnfpraak

, een lief'

talig gefelfchap , daer den eenealtyd zyn ludaen een an-
der fiet , en een ander eerd. Sy weren van geen boos-
heit , lift of bedrog , maer de Goddelyke vruchten en
liefelyckheyt fijn haer alle gemeen, den een magfc ge-

bruyken als den ander , daer is geen milgunft
,
geen nydc.

M 2. gcca
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geen wedcrwillc, maer hacr herte fyiiiii liefde verbon-
den.

Daer aen heeft nu de Godtheyt fyn hoogfte bchagcHi
gelyk de Ouders aen de Kinderen , dat fijn lieve Kinderen
in den Hemel , fich foo vrindelyk en wel aenftelleni want
de Godtheyt fpcelt in fichfelvcn ookalfoo, den eenen
Welgceft in den anderen.

Gelyk wanneer als den bliiem des levens in 't midden
der Goddelyke kracht opgaet, daer alle deGeellen Godts
haer leven krygen, en fich hoog verheugen, daer is een
licflyck en hcyligomhelien, kullen, Imaken, voelen,
horen, fien en ruyken. Alfoo is 't ook by de Engelen,
als den ecnede andere fict , hooit en voelt, foo gaet in

lijn herte den blixcm des levens op, en den eenen Geelt
omvangt den anderen gelv k als in de Godtheyt.

Alsick hier nufchryve van hetCentro of 'c midden,
dat de Wclbron der Goddelyke Geboorte in 't midden,
2y j lüO is de mening niet . dar in den Hemel een byfon-
dereplaetszy of een byfonder Corpus, daer het vuur des

Goddelycken levens opgaet , uyt het welke de feven
Geellcn Godts uyi gaen in de gautlcheruymte des Va-
ders : maer igkfprcek op eenCorporlyke of Engelfche,
ofMenfchelykowyle, omdcsLeièrsonverftands wille,

op acrt en wyfe , als de Engelfche Creatuuren gcbeeldet

2yn, en foo ais 't in Godt over is.

^
Ghy moec niet denckcn , dat'er in den Hemel een

Corpus 2y , dat maer ioo geboren wordt, dat men by-
fonder Godt noemt ; neen , maer de ganfchc Goddelyke
kracht., die zelver den Hemel en aller Hemelen Hemel
IS, word alfoo geboren , en dat is genaemt Godt den
Vader, uyt wien alle Heyligc Engelen geboren zyn, en
ook in die felve kraclst leven,en allerEngëlenGeeft wordt
in haer Corpus gcduurig en ewig alfoo geboren , daer tpe

ook de Geelt aller Menlchen.
Mercki , des Vaders kracht is A L L K s in en boven

alle Hemelen , en dic felvc kracht baerdt overal het

Licht:
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Licht: nu die felvc Alle Kracht is, en word
genaemt den V a d e r , en het licht , dat uyt die lelve

Alle-Kracht geboren wordi, dat is, en wordt

genaemt, den SooN.
Maer daerom wort'et denSoon genaemt, om dat het

uyt den Vader geboren word , dat het des Vaders Herte

in zyn krachten is, cnals'et nu geboren is « lbo is 't een

ander Perfoon als den Vader , want den Vader is de

Kracht en het Ryk , en den Soon is her Licht en de

Glans in den Vader , en dcnHcyligen Geeft is het wal-

len, ofden uytgang uvt de krachten des Vaders en des

Soons, en formeerd en beelded alles.

Gelyk als de Lucht van der Sonnen en Sterren kracht

uytgaet, enwalmtindefe Weereldt, enmaektdat alle

Creaturen fich baren, en Gras, Kruydt en Bomen op-

gaen , en al wat in defe wereld is , altbo gaet oock den

Heyligen Geert van den Vader en Soon uyt , en wallen,

formeert, cnbceldctallesin dengantfchenGodt. Al!e

GcwalTen enFormen uiden Vader gaen op in het wal-

len van den Hyligen Geeft > daerom is 't een enigen Godr,

en drie onderfcheydclyke Perfonen in een Goddelyk
wefen.

De ganfche natuur des Hemels ftaet in de kracht der

feve VVel-geerten , en in de fevcnde beftaet de natuur

of begrypelykheyt aller Qualiteyten: die is nu gans licht,

en dick gelyk een Nevel , macr gans doorluchtig als een

Chrillallync Meer , dat men door alles kan heen ficn,

maer alfoo is de ganfe diepte of ruyrate, boven en on-
der.

Nu hebben de Engelen ook fulcke Lichamen , maer
droger te lamcngecorporeert, en haer Lichacm is ook
den Kern uyt de natuur, het befte, ofdefchoonfte glans

uyt de na- uur.

Nu op den fevenden Geeft Godts fteunen zy met haer

voeten, die daer is , dick alseeiiNevel, en helderaU

een ChriftallyneZce , daer in klimmen 7y opwars en

M '^ neder-
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ncderwarswaer heen ly willen. Want haer behendig-

hcyt is 7.00 Ihel , als de Goddelyke kracht 2elvcr , noch-
tans is de ecnefnclder als de ander, alles nadat hy van
eenQualiteytis.

in die felvefevende Natuur-geeft gaan ook opdeHe-
melfche vruchten en verw^en, en alles watbegrypclyck
is 9 en het is, als ofde Engelen tuflchen Hemel en Aar-
de in de ruymte fouden vronen , daer ly op en neder
klommen , en wücr ly ooyt waren , daer ruften haer
voeten nis ofzy op de Aerde ftonden»

De Ouden hebben de Engelen met vleugels , de Men-
fchen voor gefchildert , maer iy hebben fe niet van doen>
maer ly hebben handen en voeten gelyk deMenfchen,
inasr op een Hemelfchc aert.

De Heylige Engelen wallen of wandelen in alle de
dl iéKoningryken onder malkander , daer van ont-vangt

dcQ eenen van den ander, dat is, vandefchonegeftakc,
yrindelykheyten deugt des anderen , lyn hoogfte vreug-

de, en evenwel behout een yder fijn naturelyk belii of lo-

cum, wacr in hy tot een Creatuur geworden is, voor
zyneygcndom.

Gelyk als ymand in dcfe wereld van een Bloct vrind

en licfMenfch uyt een ander Land befocht word, daer

hy harrelyk nae verlangt heeft , daer is vreugde en vrin-

dclyk bcncveniren en wel kommen, en een lieve t'fa-

mcnfprack , en den Huyswaert vertoont den Gaft het

allerbefte : hoewel dit maer kout water is tegen hctHe-
inelfche.

Allbo doen ook de Heylige Engelen tegen malkan-
der ; als 't ccne Koningryks Heir tot het andere komt , of

het eene VorftelykeC^ualiteyt Hcir tot het andere Vor-
ftclykeQualiteyt Heir komt, daer is niet anders, als een

louter ontvangen der liefde, een feer lieftalige t'famen-

ipraek,en vrindelyke cerbiedigheyt, een bevallig en aen-

gcnaem wandelen der liefde, een zeer tuchtig en dcmoe-
dig wcfen. een vrindelyk kullen en geleydcn, daCr gact de

liefelykcRyen-dansacn. Ge-
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Gelyk de ]<]eyne Kinderen, als ly in deMey ^ in de

Bloemmitjcs gaen . alwacrderdaii menigmael veel te fa-

men kommen, daer hebben 2yeen vrindelyke tTamen-

fpraek , en pluyken de iilemmitjes veel en menigderley.

Alsditnuisgelchiet, loo dragen zy die in haer handen,

en bej^innen een zeer veriieugelykc Ryen-dans : alz-oo

doen üok de Engelen in den Hemel, alszyuyt vremde
Heiren te zamen kommen.

Sy zyn al te zamen maer Inftrumenten in de groote

Ha: moni der Goddelyke vreugde , m den zang en klank

der krachten, en zyn al te maei arbeyders der wonderen
Godts, als formeerders der krachten, van de Hcyligc

Namen Gods gelyk alswy Menfchen in onzen Mond de

krachten der benfum beelden , en formclyk maeken , tor

luyibare woorden , alzoo is haer arbeyd ook een loutere

beelding der Goddelyke krachten en tormen.

Wantwatzy willen en begeereni dat word door haer

imagincrmg in beelding en formen gebracht, het zyn lou-

ter idecB, op aert als de Goddelyke krachten , voor do

fcheppingder Engelen in zulcke idcas hebben gebceldec,

alzoo is ook haer Namodelling.

In de Goddelyke Pomp zyn voornamentlyk twee

dingen te betrachten, eerftdcn Saliiter of de Goddelyke

krachten , die zyn een bewegende > wallende kracht,

in die zelve kracht walt en word geboren de vrucht nu

yderqualiteyten aerd, als Hemcliche Bomen , en Spry-

tcn^ die zonder ophouden haar vrucht dragen, fchoon
bloeyen en walfen in Goddelyke kracht; zoo vcrheugc-

lyck, dat icklulx niet fpreken of fchryven kan, maar
ick Aamer daar aan, alseenKmd, datlprckenlecrdt,eii

kan 't nooit recht noemen , zoo als het den Geell ic ken-

nen geeft.

De twcde gcflalte des Hemels in de Goddelyke pomp
is 't geluyti gelyk als in denSalitter der Aarde het ge-

luyt is , waardoor Goudt , Silvcr , Koper, Yler cii

idicrgelyke wad y waer van men allerley iaftrumenten

M 4 ten
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^en fchclk of ter vreugde maken kon , als Kloeken , Py-
pcn, en alles wafer fcheld : ook is dat felve geluyt in

alle Crcatuuren, anders was alles ftil.

Nu dior dat zelve geluyt in den Hemel worden alle

krachten beweegt, dat alles verheuglyck waft , en cicr-

lyck geboren wordt ; nu gelyk als de Goddelyke krachten

veel en mcnigerley xyn , alfoo is ook het geluyt veel en
menigerley. Als nu die krachten inGodt opklimmen
7,oü-bewegen zy malkander, en wallen in malkander, en
't is een ftadig vermengen ; als dangaet in de zelve uyt

allerley verwen, en in de verwen waftallerley vrucht,

dan gact in den Salitter op , en 't geluyt vermengt fich

ook, en klimt op in alle krachten des Vaders, als dan
gaetop, flemmcnen fchellen in de Hemelfche vreugde.
5oo gy in defe wereld veel duyfendcrley Inftrumenten
en Snaren ^pcX te lamen bracht, en trockfe alle op het

kunftigde in malkander , en had de allerkunftigfte Mec-
ilcrs daer toe, diefe bewerkten foo was het dog maer als

herblatten van een Hondteecn het Goddelyke geluyt en
Mufica.

Gelyk als inGodt twee dingen te merken zyn, alfbois

fulx ook opgelyke wyfc in den Engel.
Ecrrt is de kracht , en in de kracht is 't geluyt , die

klimt in den Geeft op, in 't Hooft, in'tGemoet, ge-
lyk den Meufch jn de Herfenen , en in 'tGemoet heeft

hy zyn opc Poorten, in 'tHerte heeft hy zynSctelen
oorlpronck daer hy ontfpringt uyt alle krachten. Want
aller krachten Weibron weid in 'tHerte, gelyk ook in

den Menfch , en in h Hooft heeft hy zyn VÓrftelyken
Sroe)

, daer lict hy alles wat buyten hem is , en hoord
alles, en Imaekt alles, en ruykt alles, en voeld alles.

En als hy nu dcnGoddelykenToon en 't geluyt dat

buyten hem is, hoort opklimmen fo wort fyn Geeft gein-
ficiecrt en mctvreugdeaengeftoken , en verheft lichin

zyn Vorftelyken Stoel , en lingt en klinckt feervrinde-
Jykc woorden vanGodtsHcyligheyt, en van de vruchc

ea
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en \ gewas des Ewigcn levens , van de cier'lykheyt en
vcrweü der ewige vreugde , en van 't lieftalige aen-

blickenGods, des Vaders, des Soons en des Heyiigen

Geeltes : ook vandelüfFelyke Broedcrlchapengemeen-
ïchap der Engelen , van de ewigduurende vreugde ^ van
de HeyügheytGodts, van haar V^oiltelykRegemenr. In

fomma van alle krachten en uyt alle krachten, dat ik van
onmacht myner verdurvenheyt in 't Vlees niet fchryven

kan, en was veel liever felver daer by.

HetParadysilaet in deGoddelyke kracht , en is niet

Lichamelix of bcgr} pelix , maet zyn lichamelykheyt is

gelyk de Engelen, daer een helder doorlichtig v^efen is,

gelyk als ware het Matcriaels . en 't is ook Materiaels,

inaer bloot uyt de kracht gefigureert, daer alles door-

fichtig en fchyncnde is , daer het Centrum der geboorte

ook in alle dingen is , vvaer door de geboorte zonder

eynde en getal is.

ick geef u een gelykenis van des Menichen gemoct,

uyt het welckc de gedachten geboren worden van wel-
ke geen eynde noch getal is. Want een yder gedachte

heeti: u^eder het Centrum om andere gedachten te ba-

ren. Alzoo is hetParadys van ewigheyt in ewigheyt:

macr dewyl het Licht Gods cwig is en zonder ophouden
ofverhindernis Ichynt , zoo ilTer in de geboorte ook een

onveranderbaer wezen , daer alles in loutere volmaekt-
heyt opgaet in groote liefde Want dat geeft den Geeft

der kennilTe , dat in Paradys zoo wel gewalFen zyn, als in

dczcWcreldt , in zulk een form, macr niet in luikeen
quael en begrypelykheyt.

Gelykalswyficn dat hier uyt der Aerdcn wafl: , aller-

ley Kruyt en Gras, het welke fijn kracht van de Son en
't Geiterrente omvangt: alzoo is den Hemel ofHemel-
fche Limbus indej^laetsder Aerde, en hctlichtGodtsin

de placts der bonnen, enden ewigen Vader in dcplaats

van de kracht der Sterren. De diepte of ruymte dezes

wcfens in zonder begin en eynde,zyn wyte is niet te berey-

ken, M 5 Als
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Als ghy deïe Wereld aen fiet, zoo hebt gy een voor-
beeld des Hemels : de Sterren beduyden de Engelen,
wantgelykalsdc Sterren onvcrandcrt moeten blyven tot

aen 't eyndc dezer tyd , alloo moeten de Engelen in de
ewjgetyd des Hemels ewigonverandert blyven. i

De Elementen beduyden de wonderlyke proportfi en
verandering van de geitalte desHemels, want gelyk als

fich de ruymietufTchen de Sterren en de Acrde, inhaer
gcÜalte geduurig verandert haeftig is het fchoon licht.

haelt droevig , dan iiler wind , dan regen, dan fnee, haeft

is de ruymte blacuw , dan grocnachtig , dan wit , dan
doncker.

AKo is ook de verandering des Hemels in mcnigcrley
verwen en gellaltcn, maer niet op fulckcen aertalsin
defe Wereld, maer alles naer het opklimmen der Gee-
llcn Godts , en het licht van den Sone Godts ichynt daer
ewig in, maer daer is evenweide cenetyteen grooier
obltygen in de geboorte , als de andere , daerom is de
wonderlyke wysheyt Godts onbegrypciyk.

DeAerde bcduyt deHemellchcnatuurof defevende
Natuur-geeft, waer in de beeldingen enformen en ver-
wen opgaen: de Vogelen, ViiTen en Dieren, beduyden
de menigerley geftaltcn der Figuren in den Hemel.
Dan liilt gy weten , want den Geeft betuygt*et in den

büxem, dat in den Hemel evenwel allerlcv tiguuren op-
gaen, gelyk de Dieren, Vogelen enViften déferWe-
reldt, maeropeenHemclfcheform, klaerheyt enaerd,
200 wel allerley Bomen Spruyten en Bloemen .* maer
gelyk a!s het opgaet , alzoo vergaet 'et ook weder : w^ant
het wordt niet te zamcn gecorporecrt als de Engelen,
niaer het figureert fich alzoo in degeboorte der opltygen-
dequalitcyien in de Natuur-geeft.
A Is een dguur in een Geelt gebeeld^wordt , dat zy be-

ftaer, en zoo de andere Geeft met dezcVorfteldt en over-

windtjZoo wordfc weder gefcheyden of verandert, alles

na den aerd der Quaüteyten, en dat is in God als een Hey-
lig fpcelen. Daer-
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Dacrom 2yn ook de Creaturen , als Dieren , Vogelen,
VilTen en Wormen in deze Wcreidt niet tot een ewig
wefengefchapen, maertoteenvcrgankelyk

,
gelykalsde

figuren des Hemels ook vergaen.

Niet moet ghy dencken dat in de Goddclyke Pomp
Dieren» Wormen ofCreatuuren in *t V lees te voorfchyn

komen gclyk indefe wereldt ; neen, maerick meen al-

leen de wonderlyke proportie kracht en gelchicktheyt

in de zelve.

Als ick nu fchryve van Bomen Spruyten en Vruch-
ten , 200 moet gy 't niet aerds, gelyk ais in dele Wereld
vcrftaen , want dat is myn mening niet , dat in den Hemel
zoude vvafTen een doden, harden, houten Boom ofSteen,
die in aertfe qualiteyt bcflond. Neen • maer myn me-
ning is Hemels cnGeeftelyk, en toch waerelyk cv. ey-

gentlyk alzoo, ick meen geen ander ding, als ick het in

den letter ftel.

De HemelfcheSalitterofkrachten in malkander , ba-

ren Hemelfche verheugelyke vruchten en verwen , aller-

ley Bomen en Spruyten, daer opvi^aftde fchone en liete-

lyke vrucht des Levens : ook foo gaen in defe krachten
op allerley Bloemen met fchone Hemelfche verwen eu

reuck , Haer fmaek is menigerley, een yder na zyn Quali-

teyt en aerd, fecr Heylig, Goddelyk en verheugelyk, want
yder Qualiteyt draegt zyn vrucht, gclyk als in de verdor-

ven moordkuyl en 't duyder dal der Acrde opgaen aller-

ley Bomen, Spruyten, Bloemen en Vruchten, daer toe in

der Acrde fchone Gcftcente , Silvcr en Goud , dai is een
voorbeeld der Hemelfche baring.

Doch ghy fiiltdit weten , dat fich aende eene plaets

haertig een Qualiteyt machtiger vertoont als aen een an-
der, dan fegenviert de twcde , dan de darde , dan de
vierde, dan de vyfde , dan de feftec , dan de fevendc.

En 't is alfoo een ewig worfelen , wercken en vriendclyk

obftygen der Liefde , daer fich dan in dit opftygcn de

Godtheytgeduurigwonderlykcr cnonbegrypclyker, en

on-
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ondoorgrondelyker vertoont, dat alfoo dcHeyligeEn*
gelen haer nier genoeg kunnen verheugen, en daar in niet

genoeg kunnen gaan wandelen , en dat fchoone Te
D fe u M L A u D A Mu s nict genoeg kunnen fingen, naar

yder Quaiiteyt des groten Gods , na zyn wonderlyke
openbaring en wysheyt , en Ichoonheyt en verveen ^ en
vrucht, en gcOalten. Want de Qualiteyten klimmen
ewi^ en altyt Ibodanig op , en by haer is geen begin , noch
midden noch eynde.
A Is nu den Blixem des Levens, dat is, denSoncGodts

in de middelde Cirkel in de Wel gecften Gods opgaat,
en fich triumphcrende vertoont, löo klimt den Hcyligen
Geell ook triumphcrende opwars. In dit opklimmen
flygt ook deHeyligcTriniteyt in'tHerte van deEngel-
Ichc Koningen op, en een ydertriumphccrt oc^knalijn

C^ualitcytcnaart.

J n dit opklimmen v^^ordt het ganfche Hemelfche Heir
alle Engelen triumphcrende en ryk van vreugde, en het

fchooiJcT t Detjm Laudamu sgaatop. In dit op-
klimmen des Herten word het gcluyt in 't Hcrie ver-

weckt , foo wel in den ganlehen Saliiter des Hemels,
daar gaat dan in de Godtheyt op , de wonderlyke en
Ichonc beelding des Hemels in mcnigerley verwen en
aard, en een yder Geeft vertoont lich byfonder, in zyn
geftalte.

lek kan 't by niets vergclyken, als by de aller cedclüe
Steencn, alsjerubin, Smaragden, Dclfin,Onix, Saffier,

I>iamant, jafpis, Hvacinth, Amcthetift , Berill , Sardis,

Cari^unckcl en diergelyken.

In fuik e verwen en aard vertoont lich de Natuur he-

mel Godts in 't opftygen der Gecften Godts: alsdan het

Licht van den Sone Gods daar in fchynt, fo is 't als een
heldere Zee van de boven verhaalde Steenvcrwcn.
Ach ! dat wv toch Menfchm vederen hadden en kon-

den dit na onfekenniftfe in den Geeft uwer Zielen Ichry-

vcn , hoe foudc toch menig omkeren uyt Sodom en Go-
morra.
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morra, uyt Babcl , en het gierige hovacrdige jammer-
dal, dat tog maer angft enquael is, volvrefe, pyneii
verlchricking.

A Is v/y met malkander over dcfe fmalle weg der Vle-
felyke geboorte , op gene groene Ikemdc kommen , daer
den toren Godis niet heen reykt , dan Tullen wy ons over
het geleden leed 5 wel verheugen, ofwy nufchoon des
werelsDwaes moeten zyn en laten denDuyvel, in de
kracht van de toren Godts, over ons heen ruyfen : daer
leyt niet aen gelegen , het fal ons in *t ander leven

Ichoonder aenftaen , al ofwy in dit leven eenKoning-
lykc Kroon gevoerc hadden , want het is hier maer eea
2ecr korten tyd, en 't isnict waerdigdathet eentydge-
nacmt word. Amen.

T O E S A N G.

Qiet Broeders dat is *t Faderland Maer lieve f^rinden die dit h e(i

^Baer onfe Zielen yaren^ Soo fchêgn aen alle klanten.

Na d'opgelojle Levens band, kleinen maer Hoyeniergeweefl
En »verfuchte 'faren. GedienjltF. in 'tverplanten.

Wie [oh om fulcl^ een K^niyigryck^ Het jyngeenBltemenuytmyncront
Ve "Weereld niet verlaten ? Ickjoeb je maer gelefen

Is 'tc^erdfe met maer drekjnjly'^^Om dat i''^die^velruykend vond.

En ivaerdig om te haten ? En aengenaem van trefen,

Dat IS defchone Broederfchap En heh'je hier by eengebrachty

Die wy daer /uilen vinden Gevoeg'lyl^ om t'aenfchonwen,

Gm e'wig ep den hoogjien trap Op datgy van haer/chone kracht
De vrintjchap aen te hinden^ Enjiaeltje mocht behowwen.

En met haer in het Heylig Licht Het tüas eens ^ nders R^ ojengaerd
Q^ls Kindren Godts tefpeleny Daer te kfe quam tefLuy!>CK

Voor V Faderlyke z^emyeficht^ En iaet'feu^ na Broeder aerdy

Soo mild, om mee te delen. Beogen en beruyken.

aJl wat uyt \yne diepte -weld^ Vaert wel 3 in Godsgeleydenhand,
Tot vretigt der Hemelingen

,

Myn Broeders-, e» wyn rrinden

Ingeengetal nog maetgefhlt. Tot dat "Wy in het Vaderland,
Ogroote enjchone di»gen ! Malkander heug'lyc{ vinden,

^ie kan uy? lof yolfmgen ? t>4 M E N.



SANG.
TOON: Amarille mia Belle.

TESus Christus myn waerde !

Ghy :{)t het al , en al yvat il^ begere,

JAyn Bruydgom myn Heere,

Ghy :{yt het al , in hemel en op derde ;

Die UTe ftrysheydt baerde.

Hoe lange duert bet eer ick^ by u fal woomn ?

^efus Chrijiusi fefus Cbriftus , ]ejus Chrijius- , myn J'ehêne l

Als een herte ontvloden,

In ^t dichte woudt , V vervolgen van :(yn plagerf,

Van Honden en van ]agerf,

Uyt heten dorfl , Jchréeut na de tvaterflrome??^

Die van 't geberghte kfimen |

Soo [chreeut tnyn Ziele naer u » o Godt verheven !

Je/«y Chrijius, ]efus Chrijius, Jefus Chripus , myn levet

O verderven en fierven,

Kpfi gy g'^heel myn eygen wil verjlindcnl

Dan Ittt in h hert fich vinden

:

Ec-n levend water omfprongen uyt Godts herte ;

Geen dorfl fou my meer fmerte.

]afoetfie ]efus myn allerjchoonjle Heere^
Laet mynfierven,laet myfierven,lact myfierven,van u lm

RE-
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