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KORT BERICHT i^SiT

AAN DEN

L E E Z E R.

iemant , die in het Hof deezer Zinnebeelden

komt , denkt , dat aldeeze Bloempjes uit onze eigen

Grond gewajfen zyn : de meefte , die het hoogfte van

verw en hetfchoonfte van reuk zyn^hebben wy geleezen

uit de Hoven der Hoogwaardige vrienden Gods ; die

gekomen zyn tot hetfchouwende en vereenigde leven,

en hiergep ïant , tot een verlufiiging des Geejies.

Daar zyn y
er veele , uit een hoog-edelen Grondge*

Jprooten , die zeer zoeten Honing in haar hebben , voor

het hongerig Gemoed , dat als een Honingbytjezich

niet alken in de fierlykheid der bloemen vermaakt ,

maar zyn noodig voed/el daar uit haald.

Daar zyn 'tt om de Ziele uit den flaap der Zonden

op te wekken ; andere om de Ziele te verqtiikken in

haare 'verflagenheid , angfi en aanvechtinge ; andere

om haar op den Oorfprong allerfchoonheden te doen

verlieven. Sommige ruiken van dierbaare waarheid \

fommige van liefde ; fommige lokken de Ziel tot de

vereeniging met God: ook zyn 'er die met haar edele

reuk en verw ons vertoonen een weinigje van het

vreugdenryke Paradys-, een eeuwige luflgaarde der

Engelen en zalige Zielen.
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In deezen Roozenhofziet gy meefi doorgaans Te£us

en de Ziel , in prent uitgebeeld ; maar den Be"

fchouwer moet zich onder 't leezen (wanneer 'er van

de Eeuwige Godheidgefprooken word ) nooit verheel'

den dat wy met deeze premverbeelding iets anders

meenen, als alleen de lichaamelyke beeldelyke Menfch-

heid van Chrifius, in zyne aangenomen Knechtelyke

geftalte, zo als hy hier op Aarden , by ons Men-
fchen, heeft gewandeld^ zichtelyk entafielyk, voor

de uitterlyke Oogen en Handen. Want na zyn Eeu-
wige Godheid en mag noch kan hy niet uitgebeeld

worden.

En, gelyk ik bovengezegt heb , indien gy hier wat
hoogs vind, gelyk 'er in der waarheid aanjornmige

plaatfen iaat hoogs is , zo en meend niet dat ik het

zelve ervaaren heb. O neen ! Maar ik neem het met

vreugde voor dierbaare waarheidaan , en begeere dat

het in my, en in alle Menfchen wezentlyk mag voh
bragt worden: En dat wy zelve, na den inwendi-

gen grond, mogen worden tot een (ierlyken Hof, be-

zet met veeierbande weiruikende Kruiden en Bloemen ;
gezuiverd van allefteekende Diflels , en Doornen , op

dat hy die onder de Leiyen weidet, (Jezus gebe*

nedyd in der eeuwigheid, ) lufi beeft, ombyons, en

inomtewoonen.

J. LUIKEN.

VOOR.



VOORZANG.
K.eer weer ! keer weer ! ö afgeweeken Ziele

!

Zo ver van Huis, verdwaald in een woeftyn;
Daar 't loos bedrog una gaat op de hielen,

En braaid een net van weelde en fchoone fchyn

:

Gelyk in 't woud een Vogelaar gaat dwaalen

Op 't Duirjen loerd , bedrieg'lyk fluit en vleid

,

Om 't looze Net haar over't hoofd te haaien^

ö Arme Ziel ! zo word gy ook verleid.

Van uur tot uur komt gy d'elende nader;

Wat heeft u zo betoovert in 't verftand

,

Dat gy niet denkt aan God, uw waarde Vader,
En 't Paradys, uw rechte Vaderland?

Hoord gy hier t'huis in dit elendig leven ?

Bedenk u recht, of gy u niet bevind
Te zyn een balling , uit goed en land verdreeven

:

Doet de oogen op, en zyt nier langer blind.

Wat zyt gy dol, om in 't verderf te loopen!

Uw Bruidegom, de fchoonfte die daar leefd,

Roept u tot hem, met bei zyn armen open:
Het haagd hem niet dat gy dus dwaaldenzweefd:

Hy had u lief, en tot zyn Bruid verkooren:

Hy kocht u vry; maar niet mee werelds goed:
Een hooger prys was tot uw heil befchooren:

Hy gaf voor u , zo mild zyn eigen bloed.

Is dat gering? Kan dit uw wil niet trekken?

Kan deeze liefde, in uw verkoude Hert,
Geen vlam, noch vonk van wederliefde wekken?
Wat leed hy niet om uwent wil al fmert

!

Die zulk een Liet, en Bruidegom , ja Koning,
Gebeuren mag, zouw die zo flecht en fnood

In eeuwigheid gaan dooien zonder krooning,

Als een Slaavin? Dat jammer was te grooc.

Noch is het tyd om wederom te keeren.

Weeft niet vertfaagd , of iemant tot u fpreekt:

A 4 Mecnd



Meend gy dat God» u nu noch zal-begeeren;

Daar gy zo diep in ongetrouwheid fteekt ?

Weeft niet vertfaagd- Haat gy uw oude leven:

Begeerd gy hem , hy kan u niet ontgaan

;

Hy zal uw fchuld vergeeten en vergeeven >

En neemen u voor zyne Bruid weer aan.

Hy heefc u Liet , ó Ziel , en zal u trouwen.

i
Gy krygt een kroon, en word een Koningin,

Men zaPer lang, ja eeuwig Bruiloit houwen.
Wat doft gy noch op zulk een groot gewin

!

In 't Paradys is 't fchoonder als op Aarde;
Daar gaat en ftaat de fchoone Serafyn,

En vlecht een krans uk deeze Roozegaarde,
Dat zal een kroon op zynen fchedel zyn.

Dat Rooze rood ftaat fchoon by goude haaren

,

Om 't aangezicht , zo vriend'lyk en zo zoet

,

Als of den dag daar uit fcheen op te klaaren

,

Dan loofd hy God , met kracht uit zyn gemoed,
Zo fchoon, ó Ztiel, zo fchoon zyn uw gefpeelen,

Wanneer gy komt in 't rechte vaderland.

Hoe zouw ons niet het aardfe fchoon verveelen ?

Hoe zouden wy 't niet zetten aan een kant ?

Keer weer! keer weer! óafgeweeken Ziele!

Zo ver van huis, verdwaald in een woeftyn,

Daar 't loos bedrog u na gaat op de hielen,

Waar van het eind de Dood en Hel zouw zyn,

JEZUS



JEZUS EN de ZIEL.

HET EERSTE DEEL.

De Ziele door den trek desVaders op.

gewekt terbekeeringe, gaatzonder

ommezien, met rechten ernft,

uit de wereld en uit haar zei-

ven, om te komen in God,
haar eerften oorfprong

en rechte Vaderland.

\Zo waarachtig als'] ik leeve , /preekt de Heere Hee-

re y
zo ik lufh hehbe in den dood des Godloozen !

maar daar in [_ hebbe ik luft J dat de Godlooze zich

bekeere van zynen weg , ende leeve : ,Bekeert u , be-

keeret u van uwe booze wegen \ want waarom
zoudetgy fterven; o huis lfraels PEzech: XXX11I:
vers xi.

A y Dt



io JEZUS en de ziel:

De Ziele door den trek des VADERS
opgewekt.

\L geeft zich hier zo mild in deezen lande >

Voor 't uiterlyke levensvier

,

Een overvloed om zorgeloos te branden >

En vlees en bloed , dat groove dier

,

Zyn aardfe luft , den vollen toom te geeven

;

Noch voel ik vaak , in myn gemoed

,

Een vonkend vuur , een diep verborgen leven >

Dat hongerd naar een hooger goed $

En fpreekt: Wy zyn niet t'huis op deeze aarde;

My dorftet na myn Vaderland,

En Vader die my uit zyn wezen baarde,

Waar tegen zich den Ezel kant

:

Noch tyds genoeg ; weg al te diepe zorgen

:

Volbrengt noch deeze laatfte luft.

Dit dryft het Vlees, van d'een tot d'and're morgen

,

Fn zet den Geeft in valfe ruft.

Nu langer niet. Nu is het tyd van waaken

:

Eer dat de Ziel een Diftd werd,

En nimmer tot genade meer mag raaken,

O Heer ! geeft my een ander hert.

D
Goddelyk Antwoord.

e Goddehoze verlaate zynen ive% , en de ongerecb*

**& Man zyne gedachten , ende hy bekeere z'tcb tot den
Heere 9 zo za[Jjy yem zyner omjermen, Jezaias LV: 7»

Heden indien gy zyne Jiemme hooret , zo en verbar-

det uvie herten met. Hebreen UI: i ƒ.

Ik



HET EERSTE DEEL; ii

Ik.zal opftaan en tof'mynen Vader gaan * en

ik zal tot hem zeggen , Vader, ik hebbe gezondigd*

Luk. XV: 1 8,

O God, zyt my.Zondaar genadig* Luk.XVIH:

6 Op



ix J E Z U S en d e Z I E L:

Op het ï. Zinnebeeld.

Van den trek des Vaders , en hoe de menfcbs

die moet volgen.

wanneer den menfch eenen diep verborgen
wille in zich vind, die daargaarnwoude tot Gods
genaden zich wenden , zo hy maar konde , zo

weete hy, dat die zelve Wille dat ingelyfde, en

in 't Paradys na de begaane zonden ingefprooken

Woord Gods zy : : dat hem : dan noch den God
J ïi H O V. A, sis den Vader, tot Chriftus trekt.

Wantin onze eigenheid hebben wy geenen wille

meer tot gehoorzaamheid.

Maar dien zetve trek des Vaders , als die in gö-

lyfde, ingefproken genade i trekt alle menfchenj,

ook den allergoddelooften , wanneer hy niet

gants een DifteJ is, en den trek eenen oogenbiik

ftil ftaan wil vanzyne valfe werking.

Dat alzo geen menfch oorzaak heeft om aan

Gods genade te twyfelen, zo hy in zich eene be-

geerte vind om zich noch eenmaal te bekeeren.

Die zelve fpaare het geenen oogenbiik meer,

gelyk gefchreeven flaat: Heden wanneer gyde
ftemme des Heeren hoord , zo verhard uwe herten

niet.

Want die begeerte, om zich eenmaal te bekee-

ren , is Gods ftsmme in den menfche , dewelke

den Duivel , met zyne ingevoerde Beelden , be-

dekt en ophoud , dat het van den eenen dag en het

eene jaar tot het andere opgefchooven word , tot

ein-



HET EERSTE DEEL: i;

cindelyk de Ziele een Diftel werd , en die genade

niet meer bereiken kan.

Ziet toe, verftopt uw gemoed en verftand niet.

Wanneer uw gemoed ipreekt: Keeromme, doet

dit kwaad niet, zo weet dat gy van de wysheid

Gods geroepen word ; keert haaftig omme , en

denkt waar gy t'huiszyt,in welken zwaaren dienft-

huize uw Ziele gevangen leit, en vorft naar uw
Vaderland, daar uwe Ziele uit gewandeld is, en

daar heen zy weder behoorden te gaan.

O Ziele! ö eeuwige kreatuur, neemt doch den

tyd der genade waar , terwyl u de deure open fhat.

Ziet een itemme roept u uit den flaap; richt u op,

vryft den vaak uit uw oogen , en ziet dat de Zonne
eerlange zal onder gaan , daar gy hier in 't open

veld noch zo verre van huis zyt. Springt op uw
beenen , en flapt haaftig , zonder omme kyken
voort, eer u de eeuwige nacht overvalt , want de

Zonne der goddelyke genade zoude u niet weerop
gaan , en gy zoud eeuwig in de naare duifternis

gaan waaren. Dat v/as al te grooten jammer

!

eeuwig van licht, van vreugd , van Vaderen Vader-
land beroofd te zyn. Wat is doch de weeldeen wel-
luft deezer wereld ? als een fchaduw gaat ze voor

by, als een rook en damp verdwynt zy , en laat

haar liefhebbers niet over , als een knaagende

worm in 't gemoed, alles moeten zy hierlaaten :

maar dien fchat neemen zy mee in de eeuwigheid.

Om een oogenblik geringe vreugd word een eeu-

wig Koningryk verzuimt. God behoede ons voor

zulk een dwaasheid.

Ds



14 JEZUS en de ZIEL

De Ziele zet zich temen Vlees en Bloed.

oud gy my dan zo gants en gaêr begeeven >

Myn halsvriendin ? ó Ziel , en rooven my
Myn hoogfte goed, myn weelig fpeelend leven ,

£n voeren in een diepe flaaverny ?

Zoud gy uw vriend , uw naafte halsvriend fchenden ?

En maaken tot een iders fmaad en fpot,

En werpen in veel jammer en elenden

;

Bedenk u recht, kan dat beftaan voor God?
Zo fpreekt het V lees , den ouden menfch der zonden.

Hoor , wat ik hem voor eenen antwoord geef:

't Is beter dat gy tydlyk word gebonden

,

Als dat gy my in eeuw'ge banden dreef:

Gy zyt een fchalk, en fpint my maar elende:

Gy meend uw buik , en doet gelyk een beeft

;

En komt gy dan aan uw beftooken ende

,

Wyl gy uw grond hebt in der Sterren Geeft

,

Zo breekt gy af , en laat my heenen vaaren

;

Schynt dan Gods licht niet in myn Ztelenvuur;

Zo moet ik wel in 't eeuwig duifter waaren

,

Wyl ik ontfpringe uit d' eeuwige natuur j

Daarom, ógaft! my is de wacht bevooleq

;

Gyftuift tot niet, ik ben een eeuwig' Band,
Het luft my niet in eeuwigheid te dooien

,

Ik zoek, myn ruft in 't eeuwig Vaderland.

Goddelyk Antwoord.

Y^ndien uwe rechterhand u ergert , boudze af> ende

werptze van u. Matth. V: 30.

Doodet dan uwe leden die op de Aarde zm„ Kol II

I

: f

.

Het



HET EERSTE DEEL. i S

IL

I.L,

Het vlees legeerd tegen den Geeft , en de Geeft
tegen het vlees: en deeze [laan tegen malkanderen.
Gal. V: 17.

Op



i6 JEZUS endeZIEL,

Op het 1 1. Zinnebeeld,

Fan den ftryd tuflen Geeft en Vlees.

D'en ouden Adam fpreekt: ö arme Ziele! waarom
fcoekt gy niet des werelds gunft en vriendfchap? waar-
om .tracht gy niet na tydelyke eere, na welluft en ryk-
dom ; op dat het u in deeze wereld wel ga ? waarom
maakt gy u tot een dwaas der wereld , en zyt ider eens
Uil en voetveeg ? waarom laat gy u van deeze verachten,

welke minder zyn , en weeten als gy ? kond gy ook niet

met de geveinsden daar heen draaven, zo waard gy lief

,

en u gefchiede geen leet j gy waart uws lyfs en goeds
zeekerder, als op deezen weg , daar gy maar des werelds

Uil en Gek zyt.

iVJaar deWïSHEiD Gods fpreekt: Gy myn lieve

Ziele die ik uitverkooren heb, gaat met my, ik ben niet

van deeze wereld , ik wil u uit deeze wereld voeren in

mynryk , daar is louter zachte rufte en welvaaren ; daar

is in myn ryke louter vreugde, eereen heerlykheid : daar

is geen Dryver in : ik wil u verfieren met Gods heerlyk*

heid , en u aantrekken myn fchoon fieraad: ik wil u tot

een Heere maaken in den Hemel , en tot een richcer over

deeze wereld , gy zult helpen oordeelen den Dryver in

zyne boosheid : hy zal leggen tot een fchabel uwer voe-

ten : hy zal zynen mond niet opdoen tegen u , maar zal

eeuwig vergrendeld zyn in zynen grimmigen toorn:

gy zult eeren van myne tafel : daar zal geen misgund

of gebrek zyn : myne vrucht is zoeter en liefelyker

als de vrucht deezer wereld , gy hebt daar nooit

weedom van. Al uw doen zal zyn vriendelyk lachen >

en liefelyk fpreeken : voor u zal verfchynen louter

ootmoedigheid in groote liefde. Uw gefpeelen zyn

doch zo fchoon-, gy zult aan allen vreugde heb-

ben,



HET EERSTE DEEL i 7
ben : Waarom acht gy dat verbreekelyke leven ? Gy zulc

•ingaan ineenonverbreekelyk; dat eeuwig duurt

Zo u dan groote eere voor uwe fmaat o tmoct, waar-

om treurd gy ? Ryil uit als een bloem uit'er aarden uit

uw Dier *

Dat wilde Dier fpreekt tot de Ziele : Ik ben evenwel

uw Dier, en inmy zyt gygebooren, waar ik niet ge.

waflen , zo waart gy ook riet. Maar de Ziele ant-

woord : Hoor, myn Dier, ik ben grooter alsgy; daar

gy zoud worden , waar ik uw werkmeefter- myn hoog-
8

ite krachten zyn uu den wortel der eeuwigheid ; . maar gy
zyt van deeze wereld, en verbreekt, doch ikleeve in

myne f Wel eeuwig, daarom ben ik edeler als gy.

Gy leefd in een grimmigen Wel; maar ik wil myn grim-

mige Wel in 't licht, in die eeuwige vreugde zetten.

IVlyn werken ftaan in kracht , en uwe blyven in de figuur.

Zo ik eens van uontflaageo worde, zo neem ik u mee
weder tot myn Dier aan , maar myn nieuwe lyf, het

welke ik in u baare, in uwen diepften wortel des heili-

gen Elemenis. Ik wil uwe ruuwe uitgeboorte der - r
iet

Elementen niet meer hebben , de dood verüind u: maar

ik groene met myn nieuwe lyfuitu, als een bloem uit

zyne wortel* Ik wil u vergeeten : want Gods heerlyk-

heid, die u met de aarde vervloekten, heeft myne wor-

tel in zynenZoonc weder ingelyfd, en myn lyfwaft in

'theilige Element voor God , daarom zyt gy maar myn
wild Dier , dat my alhier krenkt en plaagt , op welk den

Duivel ryd , als op zyn vervloekt paard. .En of u de

wereld befpot , dat acht ik niet, zydoethstommynent
wille , zy kan my doch niet zien , en kend my ook niet;

waarom is zy dan alzo dol ? zy kan my niet vermoorden

,

want ik ben niet in haar.

* Vlees en bloed ,'jien ouden menfeb. t Levens Welbion*

De



18 JEZUS en de ZIEL.

I

De Ziel betracht den Schepper uit

de Schepfelen,

k zag de fchoonheid , en de zoetheid aller dingen

,

En fprak' wat zyt gy fchoon!toen hoorde myn gemoed;
Datzynwyook, maarhy van wien wy'talonrfingen

Is duizendmaal zo fchoon , en duizendmaal zo zoet j

En dat zyt gy, myn Liet, zoudiku niet begeeren

!

Is hier een Lelyblad , op aard , zo blanken tyn

!

Wac moet , ó eeuwig Goed , 6 aller dingen Hcere,
Wat moet de witheid van uw zuiverheid dan zyn

!

Is 't Purper ook zo fchoon der Roozen , die hier bloeijen,

Bedauwd met Paarlen , als de Morgenzon haar groet ?

Hoe moet het Purper van uw Majefteit dan gloeijen

!

Ruikt hier een Violet zo Heflyk en zo zoet;

Als 'c Welle windjen door de Hoven zacht gaat weiden

,

Zo ik het menigmaal by koeien morgen vond

:

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

Zo lieflyk vloeijende uit uw vriendelyken mond

!

Ik hier de Zon
,
gelyk een Bruidegom gercezen

,

Zo fchoon , en blin kende op het hoogfte van den dag ?

Wat moet uw aangezicht dan klaar en helder weezen !

O God ! myn fchoonfte Lief, dat ik u eenmaal zag

!

Goddelyk Antwoord.

JLalig [zvk] de rein e van herten; Want zv zulle» God
%ï«n. Matth: V:B:

Want



HET EERSTE DEEL. if

III.

Want zyne onzienelyke dingen worden van defchep-

pinge der Wereld aan , uit de Schepfelen ver/laan

en doorzien, beide zyne eeuwige kracht en Godde-
lykheid, op dat zyniet teverontfchuldigenen Zouden
zyn4 Rom:I:zo,

B % Of



ao J E ZUS en de zi el;

Op het 1 1 1. Zinnebeeld.

Van de inwendige en uitwendige dingen.

Dat uitwendige is een openbaaringe van dat inwen-
dige. Wanneer ik fpreek , zo zyn d ie uittèrlyke woor-
den een openbaaring van het inwendige woord dat zich
in myn herte op doet. Deeze zichtbaare wereld is niet
anders als een uirgeboorte van de inwendige wereld ; al

wat wy hier zien dat is ook inwendig in 't onzichtbaars
Gelyk als wy hier vinden licht en duifternis, zo is inwen-
dig ook een eeuwig licht en een eeuwige duifternis , doch
niet veranderlyk gelyk als dag en nacht; maar die dui-
fternis is eeuwig in het licht verborgen

, gelyk ook deeze
uitterlyke duifternis, buiten de plaats der Aarde, altyd
ih het licht der Zonne verflonden of verborgen is, en
blyft doch wezentlyk duifternis, gelyk wy dat aan de
nacht zien , die niet anders is als een fchaduw van de
grove Aardkloot, die de ftraalen der Zonne ophoud,
en dewyl dan het licht daar niet heen reiken kan , zo
word de verborgen duifternis aan ons openbaar. Die
eeuwige duifternis

( verftaat de inwendige) is den toorn
Gods, en de Hel daar in de Duivelen woonen, mits-
gaders de verdoemde Zielen. E n dat eeuwig fchynende
licht is het Hemelryk, een wooning der H Engelen en
Zielen. In de plaats deezer wereld is overal Hemel en
Hel tegenwoordig ; maar na den inwendigen grond.

In Gods kind.-ren is inwendig dat Goddeiyke v/erken
openbaar, en in den uoddeloozen dat werken der pyne*
lyke duifternis.

De plaus des eeuwigen Paradys is In deeze wereld in
den mwendigen grond verborgen , en in den inwendigen
menfeh

,
zo Gods kracht in hem werkt , openbaar.

Van deeze wereld zullen msar die vier Elementen met
het



HET EERSTE DEEL. Zl

het Gefterrreende aardfe Creatuuren vergaan, als dit

uitterlyke grove leven aller dingen : Dio inwendige

kracht aller Wezen blyft eeuwig.

Nu , gelyk wy hier uitterlyk vuur hebben . zo is 'er

ook een inwendig Geeftelyk vuur, het welk is de natuur

ó^s eeuv/igen Vaders; want de ziele is zelve een Magies
vuur , en het licht dat uit haai fchynt is haaren geeft.

En gelyk wy hier water zien , zo is 'er ook een Geefte-

lyk water wezentlyk, het welk is dat water des eeuwi-

genlevens, daar ons Chriftus op nood, opdat ons zie-

len vuur daar mede gelaafd zouïv worden,

Fn gelyk als hier lucht is, zois'erookeen inwendige

lucht, welke is den H. Geeft.

En gelyk als wy hier Aarde hebben, zois'erook een
inwendige Heilige Aarde, welke is de Goddelyke we-
zentheid, die de eeuwige wytre vervuld; die (al is zy

fchoon een Geeft, ) dikker en begrypelyker is als de

klaare Godheid. Oit deeze H. Aarde waiïen allerly

Boomen , Kruiden en Bloemen , niet dat men 't by zulke

dingen vergely kt, maar wezentlyk , gelyk hier in deeze

wereld, maar nietzogrofenbegrypelyk , en doch ge-

formeerd en met fchoone verwen; het'is alles Kracht.

Op Hemelfe , Geeftclyke aard , is het grypelyk en
fmaakelyk.

Indien nu hier zulk een grooten fchoonheid en zoetig-

heid kan gevonden worden , indedingen daar goed ea
kwaad onder elkander vermengt zyn-, als een uitgeboor-

te ofopenbaaringe van het Rykedes Lichts en het Ryke
der Duifternifle , wat zal h et dan zyn ter plaatfedaar hec

goede alleen maar openbaar is ? De moeder en oorfprong

van alle fchsonheid en zoetigheid , tot de welke ons God
roept. Hy wi n iet dat wy op het uitt erlyke bly en ruften;

maar dat wy daar door vorder geweezen v/orden , om
de eeuwigeichoonheidën zoetheid te erlangen.

B 3 De



%% JEZUS ende ZIEL.

De Ziele vind zich zelven.

T<oen ik des werelds heul verloor

,

Hebikmynzelf* in een Woeftyn > gevonden;
Daar deed zich 't yflyk Monfter voor

,

Tezaam gezet van gruuw'len en van zonden.
Nu zien wy 't hoog en diep verfchil

,

En hoe wy zyn het tegendeel des Heeren

;

Wy vinden vlees , en eigen wil >

Die tegenGod en zynen wil begeeren.

Wy vinden Duivel , Hel en Dood,
En alles wat afgryflyk is voor Gode;
Wat raad , in deeze hoogfte nood ?

Wy vinden' t zo : Indien ons God niet nooden ,

En trok , wy dorden nimmermeer

,

Van fchaamte , voor zyn heilig aanfchyn komen.

O wee ! ö ach ! myn God , myn Heer

!

Wat heeft de plaats des herten ingenomen

!

Den Ouden Menfch , dat booze kind ,

Door 't regimeiKkder Sterren voortgedreeven.

Is met den Duivel hoog bevrind

,

Dat zyn 'er twee, die paflen op myn leven.

Ach Slangen-treeder ftaat my by

,

Ik arme Ziel > ik ftryde voor uw eere

:

Ik voor myn God, en God voor my,
Zo zullen wy den vyand noch braveeren

.

Goddelyk Antwoord.

/\/ waaren uwe zonden alsfchariaken, £y zullen wit

vjordenalsfaeeuw. Jezaias I: \%>

Komt herwaarts tot my alle die vermoeid, en belafi ZVt ,

fnikzaluruftegeeve», Matth: XI: 28.

Twift
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IV.

fwifi , Hme, mttmynetwifters;ftryi mtt wy«*

heliryders.

Grypt denfchïU en rondafft , enftaatop tot myntr

huift. PfalmXXXV:i,z.

B 4
Op



*4 JEZUS en de ZIEL,

öp het IV. Zinnebeeld.

Van het vinden zyns zelfs , en van

recht]cbaapen ernft*

W anneer in de Ziek den vork der liefde Gods
openbaar word , zo beziet zy haar zelve, met haar

willeen werken, en word gewaar, dat zy in der

Hellen , in den toorn Gods itaat , en hekend , dat

zy een wanfchaapen Monfter voor God en het He-
melryk is; daar overz) zozeervcrichrikt, dat in

haar een grooten angft op waakt , maar zy zal niet

vertwyfelen. Chriftus. roept haar ter bekeennge,

zy kome maar, zo wil hy ze verloflen van het beeld

dei Slange. Zoek niet wydloopig na den rechten

Men vind de nieuwe wedergeboorte niet in

tw'ift, ook in geener wyzen vernuft : Gy moet

alles wat in deeze wereld is, het zy zo hoog glin-

fterende als het wil , vaaren laaten , en in u zeiven

ingaan, en maar uwe zonden , in dewelke gy ge-

vangen zyt, tezaamen opeenen hoop raapen, en

in de barmhertigheid Gods en tot God vluchten,

en hem om vergeevinge bidden , en om verlich-

tinge zyns Geeltes.

IN iet lange difputeeren, maar ernft: want den

Hemel moet briezelen, en de Helle fïtteien , en

het gefchiedook. Gy moet alle zinnen, met ver-

nuf 1
, en alles wat u m den weg komt , daar in zet-

ten dat gy niet wilt van God aflaaten. Hy zegene

u dan
;
gelyk Jakob den gantfen nacht met God

wor-
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worftelden. Wanneer , fchoon uw geweeten zegt

louter neen, God wil u niet, zo wil ik doch hem,

ik laate van u niet af , men draage my dan in het

graf; Myn wille zy uwe wille,ik wil wat gy Hes-
re wilt ; en of fchoon alle Duivelen om u ftonden

,

en fpraken, verbeid, het is op eenmaal genoeg;

zo moet gy zeggen, neen, myn zin en wille zal

niet buiten God komen * zy zullen eeuwig in God
Zyn. Zyne liefde is grooter dan al mvne zonden,

Hebt gy Duivel en Wereld het fteiffdyke lyf in

uwe gevangenis , zo heb ik mynen Heiland en

w^derbaarer in myne Ziele , die zal my een Hemels
lyrgeeven, dat eeuwig blyfr.

Verzoekt het maar alzo, gy zult wonder erva-

ren
\ gy zult 'er haaffc een in u bekomen , dicu zal

helpen worftelen, kampen en bidden: en of gy
fchjon niet veel woorden kund, daar leid niet aan

gelegen , al kond gy maar dat eene woord des Tol-
lenaars : Ach God, zyt my arme Zondaar genadig

:

wanneer maar uwen wille met alle vernuft en zin-

nen in Godgezet zyn , om van hem niet af te laaten

,

al zoude fchoon lyf en ziele verbryzelen ; zo houd

gy God, en breekt door Dood, Helleen Hemel

,

en gaat in Jezus CShriftits Tempel in [ tegen het

verweeren aller Duivelen ; Gods toorn kan u niet

behouden , hoe groot en machtig die ook in u zy
;

En of lyf en ziele in den toorn branden , en ftonden

midden in der Helle by alle Duivelen, zofcheurt

gy doch daar uit, en komt in Chriftus Tempel

,

daar erlangt gyden hoogedelen en hoogwaardi-
genPaarlen Kroon.

B-jr D$
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De Ziele zynde zeer verliefd op de edele deugd

der zachtmoedigheid.

J? jach' moedigheid , zo breed en hoog te roemen.

o SchooneBloem! Prmfes van alle bloemen ,

Uhebikhet, al waft gy onder \ kruis %

Op eentn bers , zo wyt en ver van huis >

Noch h>iop ik ut- vinden en te erlangen ;

Wy trooiten on& de fteyle en harde gangen

;

Gy zyt Je Bloem die Jezus gaaren ruikt,

Alsiku heb met deezehand gepluikt,

En tot (ieraad op mynen b' ezem draage

,

Dan zai ik eerrt myn bruidegom behaagen :

Myn^Tod, myn Lief, myn Jezus» al myn goed;

Dan hoor ik hem zo vriend'lvk in 't gemoed

;

Want Zal hyco r zyn woorden tot my fpreeken»

Zo móet m my alle onweer zyn geweeken ;

Als itilheid woond in mynen diepften grond,

Dm vloeidGods woord in my, uit zynen mond 5

En eerd m yn »ee't hoe zy haar heeft te draagen

,

Indien zy wil haar liruidegom behaagen.

Zachtmoedigheid die my het hert doorgriefd>

Hoe is myn Ziel op u zo zeer verliefd.

Z
Goddelyk Antwoord.

rA'ig [ %nn J de zachtmoedige : IPant sy tullen het

aardryk beerven. Matth: V: J
Neemt mynjuk op u , ende leerd van my , dat ik zacht'

moedig ben^ en nedrig tan h*-ten ; ende gy Zttlt rufte

vinden voor uwe Ziele* Matth: XI; 29.

Hy
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V.

Hy zal de zachtmoedige leiden in het rechtyende
hy zal de zachtmoedige zynen weg leeren. Pfalm
XXV: 9.

Op
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Op bet V. Zinnebeeld.

Van de Zachtmoedigheid,

D,e Ziele die Jezus den allerzoetfte en vriende-

lykfte Bruidegom behaagen wil , engaarn fchoon

was in zyneoogen, die moet liet hoog-edele en

bovenmaate fchoone Bloempje der zachtmoedig-

heid op naaren boezem draagen.

Dit Bloempje waft niet in haar eigen hof; maar
verre van huis , verre van vleefelyk gemak , eigen

wille, eigen gerechtigheid, en ydele eere, op
eenen hoogenberg, daar waft het onder 't kruis,

in hitte en koude, in regen en wind , en zich ge-

duurig neigende en buigende , laat alle onweer
over hem hecne ruifïen.

Wie nu dit Bloempje begeert te hebben, die

moet het daar gaan zoeken, het is zeer fchoon inde

oogen des Bruidegoms, en daarom heeft hy ons

met zy n gantfe leer en leven daar toe aangemaant.

De zachtmoedigheid is dichte by God ; want
de zachtmoedigen hooren de ftemme Gods , die

de haaftige en toornige menfehen nimmermeer en

hooren: want als de windltormd,datde venfteren

en deuren kraaken , dan kan men niet wel hooren.

Zult gy nu dat Vaderlyke verborgen heimelyk

W oord , dat in den heiligen inwendigen grond ge-

fprooken word , in u hooren , zo moet in u alle haa.

fligheid en ongeftuimighejd neder leggen, en gy
moeteen zachtmoedig Schaapje zyn, en beken-

nen uwe groote gebreken en laaten die ; hoorende

na
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na deeze ftemme met ftille Zachtmoedigheid , dit is

al die geene verborgen , die geen Schaapen zyn.

De Zoone Gods is zelf de waare Zachtmoedig-

heid, die ds eeuwige Vader in de grondelooze

diepte der eeuwigheid vervult, indien \vy dan in

de Zachtmoedigheid ingaan,zo gaan wy in Chnihis,

In het inwendige Ryke Gods is niet als louter

Zachtmoedigheid en ootmoedigheid , daar is geen

grim, geen toorn, noch hovaardy , daarom wie

in dat zelve Koningryk begeert in te gaan , die laate

het hemrechtfchaapenernftzynomalle grimmig-
heid af te (terven, en van Jezus Christus te

leeren Zachtmoedigheid en nedrigheid des herter.

Zachtmoedigheid , ö koele Rron

Des Levens , wellende uit Gods krachten
>

Gy moet myn Zielenvuur verzachten

,

Dat buiten u niet Ieeven kon.

Wel leeven ; maar niet zo het zouw.
Toen Lucifer , een Vorfr. der Kooren

,

Door valfe luft u had verlooren,

Toen wierd hy grimmig , hart en rouw.
Helaas! zozouwhetmyookgaan,

Indien ik niet uitu mogt drinken

,

Het Zielen vuur verloor zyn blinken

,

En 't waare leven was gedaan.

ö Eeuwig licht der Majefteit

!

Zo mild met alle goede gaaven ;

Laat uwe liefde ons eeuwig laaven

Met water der Zachtmoedigheid.

De
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De Ziele b et racht de Deugd der

nedrigheid.

wanncerden Hemel geeft zyn zegen ;

Van eenen fchoonen Zomer-regen #

Zo valt de gaat welovera ;

Alaar al wat hoog is en verheven

,

Daar komt het water afgedreeven >

En vloeit in 't allerlaagfte dal.

Dat is wat fchoons > om my te leeren

:

Zo vloeit de milde Geeft des Heeren >

in 't nedrig en ootmoedig hert

:

6 Nedrigheid, zo hoog te roemen,
Wat draagt uw grond al fchoone bloemen l

Och ofmyn berg een diepte werd

!

Och konde ik klein zyn en geboogen

,

En God in myne Ziel verhoogen

,

Wat zou 'er van die hoogten of

Al lieflyk water in my vloeijen ,

En doenmyn Geeft zo luftig bloeijen ,

Als eene fchoone Roozen-hot.

Daar zouw zich Jezus myn beminde,
Zo zoet en vriend'lyk laaten vinden.

Q
Goddelyk Antwoord.

fp deezen zal ik tien , op den armen ende ver/laage-

nen van Ge e[ie > ende die voor myn woord bcefd. Jezaias

LXVi: 2.

Zalig [zyn\ de arme van Geefte : Want haarer is het

Komngr\k der Hemelen. Matth: V:3«r

Zyt
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VL

I.L,.

Zytmetde ootmoedigheid bekleed: want God we-

der[laat de hovaardige , maar de nedrige geeft hy

genade

Vernedert u dan onderde krachtige hand Gods , op

dathy uverhoogetotzyner tyd. lPetrus V: j,6.
Op
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Op het VI. Zinnebeeld.

Van de ootmocdigheid.

Xn het geeftelyke onzichtbaare wezen, zo men dat be*

tracht , is geen boven noch onder ; maar zo men de
macht-werking otte ordening beziet, zo is God boven
alle dingen, en de creatuur is onder God. Nu zegt den
H. Apollel Jakobus : Alle goede gaaven ende alle vol-

maakte giften is van boven , vanden Vader der lichten

ajkomende i by welken geen veranderinge en is y ofte

fcbaduwe van omkeeringe.

Wie van Godonriangen wil, die moet noodwendig
onder zyn, inrechte ootmoedigheid : Is daar iets dat

nier allemaal onder is, die zal ook niet ontfangen: Ziet

gyiefs opuw zelf, otte op een ding, ofte op iemant>zo
zy t gy niet onder aan , zo ontfangt gy ook mets.

Maar zyt gygants onder aan, zo ontfangt gy volko-

men: Het is Jods natuur dat hygeeve, en zyn wezen
hangt daar aan, dat hy ons geeve, zo wy maar onder

zyn. Zyn wy nier onder, zo doen wy God ge.veld aan

en dooden hem (alzo te fpreeken, mogen wy' taan hem
met doen , zo doen wy het doch aan ons , zo veel aan ons

legt)

Werptu onder God, in rechte ootmoedige gelaaten-

heid , en verheft in God uw herte , in uwe erkenninge

Dat woord Vader is te zeggen een louter baaren , en

het is een leven aller dingen.

Den Vader baard zynen Zoon in de Ziele; want zyn
wezen hangt daaraan dathy zich in de Ziele baare: hy
bsard zynen eenigen gebooren en Zoon in de Ziele , het

7y haar liet ofte leed.

. Daar den Vader zynen Zoon in my baard, daar ben

ik dien zeiven Zoon.
Daar
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Daar wy Zoonen zyn , daar zyn wy rechte Erfgeaaa-
men. Zo legt nu de Zaligheid n-et zo zeer aan 't ïmaa-
ken, noch aan 't lieven, noch aan herkennen, maar
aan 't nieuw gebooren worden ; daarom hoe meer men
zich zelfs affterft , hoe meer men aa'n het rechte leven
verjongt en vernieuwt werd, en dat is dat eeuwig
leven,

W ie in het Psradys wil woonera

,

Daar z veej honderd du'zend fchoone,
'Zo klaar a i s louter kriftaüyn,
Dooryioeit van d

T

eeuwige Zonnefchyn,
Zo vriend'lyk ipeelen voor den Heerc,
Die moet de waare ootmoed leeren.
Daar is geen geeft, hoefchoon, hoe groot,
Hoe hoog, en rykelyk vergood,
Die kleinder fmaad; zy leeven alle

In diepe ootmoedigheid : 't gevallen,
Dat d' een in 's and'ren fchoonheid heeft

,

Vergroot de vreugd > daar hy in leeft.

ö Menfch ! behaagt u zulk een leven

,

Laat vallen , al wat ftaat verheven

;

Laat vallen , ai uw eygen iet,

En word voor God toe ftof en niet

;

Dan zal de Godheid u vervullen
,

En tot een eeuw'ge Koning hullen,
Met eenen koninglyken kroon ,

Dan blinkt gy als de Zon zo fchoon.

De
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De Ziele met Godsgenade aangeblikt.

ch vriend'lyk aangezicht des Heeren!
Heb: gy de gantfe kreatuur

Gelyk vergeeren, deezer uur,

Om u alleen tot my te keeren?

Ach vriendelyke levensblik!

Het is my nu, 6 myn beminden

!

Als was'er nergens iets te vinden

,

Als was 'er niets, als gy en ik.

Ik ben myns liefs , en hy is myne.
ö Bloempjes uit het Paradys

,

ó Schoone reuk, ó fchoone fpys,

Nooit moet my uwe kracht verdwynen.

Is dit dte fmalle en fteile baan ?

ó Wereld zaagt gy uit m yn oogen

!

Gy quaamt van uwen weg gevloogen

;

Gy liet den flyk voor 't goud wel daan.

Nu kan ik aardfe vreugde derven

,

Nu gy . ó bron van alle goed

,

Zo lieflyk welt in myn gemoed,
*k Wil honderd dooden om u fterven.

Wat ik hier fpreek zal die verftaan.

Die hier eens heeft te gaft gegaan.

Goddelyk Antwoord.

\Jie myne geboden heeft , en dezelve bewaart , die is

't die my lief heeft : ende dte my lief beeft Zal van mynen
Vadergelieft worden : ende ik Zal hem lief hebben , ende ik

zalmy zelven aan hem openbaaren. Joan: XIV: 2 1

.

Smaakt
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VII.

J.L.

Smaakt, en ziet , dat de Heere goed is : welge-

Mzalig is de man , [die] op hem betrouwd. Pfalm

XXXIV: 9.

Ik bebbe den Heere lange verwacht ; endehy beeft

zich tot mygeneigt
9
ende myngeroepgehoorU Pfalm

XL: 2»

C z Op
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Op het Vil. Zinnebeeld.

Van geeftelyke zoetigheid , ofgenade , en van de

onwysbeid der menjehen.

VJ elyk als men een fpeelend kind , van een gevaarly-

ke plaats , met een ichoonen fïerlyken Appel, of iets

anders, tot zich lokt ; 20 word de Ziele, die zich nu
door den trek des Vaiers heeft laaien bewcegen om naar

God om te zien , van J e z\j S den Zoone met uitnee-

mende zoetigheid gelokt en getrokken; dan bevind zy
iets van het geen zy niet en wilt in den Hemel noch op
aarden ie zyn, en al de dingen der wereld worden haar

klein en van geener waarden. Dit ziet de wereld, en
meend datze dwaas is • maar zy heeft den koftelyken on-

v/aardeer lyken paarl gevonden, die het waard is, dat

men het al om zynem wille verkoopt ; dan gaat haar

eer ft den zin en de waarheid deezer woorden op : het Ko-
ningryke der Hemelen is als een fchat in den akker ver*

borgen. Komt tot my al die belaft zyt en beladen, ik zal

u verkwikken. Item, ik zal my zelven aan hem open-
baaren. Item , ik zal hem geeven te eeten van het Ma nna

dat verborgen is, en diergelyke f]>reuken der H. Schrift

meer , die haar te vooren als dood waaren, en nu be-

vind zy dezelve levendig in haar.

Ach ! ende ach .' over de groote onwysheid der wereld,

dat de menfehen 7.0 veel moeitens aanwenden, over

groote en wilde wareren lyf en leven waagen , om 'm

verre Landen het aardfe Goud in de gebergte te zoeken

,

endathoog-ede'e, en aller dierbaarfte Goud , dat in den
inwendigen grond der zielen verborgen leid , van het

welk een blikjen berer en meerder waardig is , dan al het

Goud der wereld, daten lult haar niet te zoeken.

Word
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Word haar een ruuwen berg aangeweezen , met be-

loften dat hy Goud in zich heeft, zogeloovenzy 't j en
graaven daar na met grooten ievcr en n?arltigheid.

Maar of haar fchoon van menigte, die veel liever

fturven eer zy een onwaar woord wouden fpreeken

,

den berg haares Herten aangeweezen word , met belof-

ten dat daar een onwaardeerlyken fchat van Goud en
Paarlen in te vinden is, voor al de geene die daar mee
ernft na graaven '

y dat gelooven zy niet. En al is 't dat zy
de blyken der waarheid hier van aan andere zien , in haar

hooge vernoegzaamheid en verachtinge aller aardfe din-

gen , zq gelooven zy 't evenwel niet , zeggende : het

Zyn maar inbeeldingen en droomeryen,

Van waar komt dit dan, dat den trenfeh aan het

eene zo veel meer geloof geeft als aan het ander

;

daar hem doch van beiden evenveel blyks der waar-

heid getoond word? och dat komt van zyn groote

grovigheid > dewyl hy zich aan het uiterlyke leven

gants overgeevende, een dier geworden is, dat niet en
tracht als zyn lyf te erneeren; aan het inwendige leven

is hy gants blind

ö Menfch ! woud gy zo veel om het eeuwige doen

,

als gy om het tydelyke doet ! woud gy ver van huis trek-

ken om een edelen hoogwaardigen fchat , ver van het

huis uwes uiterlyken dierlyken levens, ver van uw ei-

gen, booze, verkeerde, van God afgebrooken WH,
en graaven diep nacht en dag in den grond uwes herten,

gy zoud wat vinden , daar gy alle Koningrykendcezer

wereld niet voor naamt.

G 3 &



38 JEZUS en de ZIEL.

De Ziele op haar zelve gelaaten , bevind

haare nietigheid.

f
o dekt een donk're wolk het ftraalend zonnelicht,

Geiyk myn Lietfte nu zyn vriend'lyk aangezicht '

y

Zo lang dat in my fcheen floeg my het hert van vreugden,

Toen was ik fterk , en zong , en fprong langs 't pad der
deugden

;

Maar nu zich eens verbergt dien Ooddelyken fchyn,

Bevindeikmyeen Worm, initofenastezyn.

Zo my maar iets ontmoet , dat dwars legt in myrf gangen,
Voel ik den ouden menlch zich wringen als een Slange.

Dan zet den vyand fcherp met twyfel op my aan

,

En wyft my weder langs den ouden weg te gaan

,

Hoe bange is my te moede! en evenwel, öHeere.
Al fmaakt het my zo wrang , noch geef ik u de eere

!

Gy doet zo recht en wel , dat gy my derven doet

,

't Geen ik waardeere , mee r dan al des we reids goed :

Die ftraf paft op myn fchuld , en menigte van zonden

,

Die ik van dag tot dag heb vaft aan een gebonden.

Schoon ik u dan myn God>noch zien,noch voelen mag,
Zo houd nochtans uw oog op m y den gan tfen dag

;

Houd my ve r borgen vaft , dat :k u niet ontvluchte

,

Maar in gelaatenheid , met traanen en met zuchten

,

Mynfchult beweene.en v^ft vertrouwe,dat uw dood,

£n dierbaar bloed , myn Ziel zal loflen ui t haar noo<J.

Goddelyk Antwoord.

V oor eenen kleinen ongenblik hebbe ik u verlaaten : maar

met groote ontfermiugen zal ik u vergaderen. Jezaia*

LIV: 7 .

Zo wie ik lief hebbe , die bejlraffe ende kaftyde tk. Open-

baaring III: 19.
Ik
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VIII.

IL.

Ik deede myn Liefflen open , maar myn Lief(Iewas
geweken , hy was doorgegaan : myn ziele ging uit

van wegen zynfpreeken, ik zocht hem, maar ik en

vond hem niet, ik riep hem> doek hy en antwoorde

tnynict. Hoogelied V: 6.

C4 Op
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Op het VIII. Zinnebeeld.

Vanpntrekkinge der Genade.

\ n den Hemel is altyd blydfchap , in der Hellen is altyd

droefheid; in de Wereld is 't vooreenen tyd al ie beide

om de goede en kwaade menfchen te beproeven In den
Zomerzynde dagen klaar, eninden Winrerzyn z.y dui-

der; alzo is 't ook met een aandachtige Ziel : a!«Gods

genade komt en haar verlicht, dan kent en verftaat zy
veel verb >rgen dingen ; dan zingt zy en toond blyd-

fchap met groote aandachtigheid, dLzygevoeld. Maar
ten tyde der aanvechtinge, als de genade der aandach-

tigheid ontrokken word, dan is zy in den winter en ia

de koude , in duifterheid des verftands> en in vieeïie

ócs gemoeds: als dan is verduldigheid noodzaakelyken
God aangenaamer, en de deugden waflen in regen-

fpoed, en den eeuwigen loon word door verduldigheid

grooter

De Ziele word ootmoedig en zuiver door geefelen

,

door hovaardye word zy befchaamt, en door idele eere

verdwynt zy. Zo lange als de Ziel in 't lichaam leefd >

word zy in beide geoefïent tot meerder voorrgang in de
liefde van Jezus. Daarom is 't een groote konft, en een
groote kracht , het goed en het kwaad wel te gebruiken.

Daarom myn Ziele looft den Heere altyd ; ioott uwen
God dag en nacht > en hy zal uwen grooten loon aan all«

zyden weezen ; voor God in den Hemel , en op der

Aarden zullen u alle dingen dienen , voorfpoedige en
tegenfpoedige, goede en kwaade, blyde en droevige;

waar van ÓQn A portel Pauius zeid : Enae iy) we ete» dat

den geene» die God lief hebben , alle dingen medewerken
ten goede. Rom. VIII: 2,8. Vrcejl den Heer-e ;

pzyne
heili*
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heilige» . want die hem meezen en hebben geen gebrek.

PfalmXXXiV: 10.

Als gy voeld dar gy dor, koud, en bedroefd zyt in

uwe gebeden en overdenkingen; zo en lult gy daarom

niet wanhoopen , nochte ophouden van Jezus oot-

moedig aan te roepen 5 maar looft en dankt God in de

armoede uwesgeeftes, ende leeft tot uw verrrooftinge

gaarn dit vers : De arme ende elendige , b Heere ! zul~

ien uwen naam e hoven. PfalmLXXIV: 21. Want veel

heilige en aandachtige Mannen hebben ook zomtyds

dorre, ende langen tyd van God veda iten geweeft, op
datzy geduldigheid ende medelyden zouden leeren, door

het proeven van pyn ende gebrek ; en dat zy hun van hun
zelven niet te veel en zouden laaren dunken, tentyde

der aandachtigheid en verheuginge

Ziet op het Lam Gods , en leert gelaatenheid. Onzen
allerliefften Heeie Jeius Chriitus, was voor onzezon-
den in den winter der dorngheid alzo verlaaten van zy»

ncn Vader , (in helpender wyze) en van de Godheid (mee

welke hy doch natuurlyk vereenigd waar) dat geen eeni-

gen droppel zyner Godheid, de kranke doorlydende

Mensheid, een oogenblik te hulpekwam, inallezyne

nooden en onuitfpreekelyk lyden, hy was onder alle

Menfchen de verlaatenfte , en zonder alle hulpe, dat

hiet in der Hellen vaaren. Wie in zulke verlaatene ge-

laatenheid Chnftus konde navolgen, die waar des He-
melryks zeker, In deeze verlaatene gelaatenheid, van
God enallekreamuren, leid verborgen de overwezent-
lyke eeuwige Zomer, de zaligheid. Wanneer het wel
wintert ? danzomerchetookwel.

C f
De
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De Ziel met booze gedachten aangevochten
,

beroept haar op 'J reingeweeten*

\_y Vorft van 't eeuwig duifter ryk,

Al werpr gy my met drek en flyk,

En flym der grove lafteringen

,

En honderd and're vuile dingen,

Dat maakt voor God my niet onrein

>

Zoo lang de levende fontein >

Ontfpringende uit een rein gewceten

,

Die drek , van buiten aangefmeeten ,

Geduurig roer zyn ftraalen fpoeid

,

Zo lang myn Ziel hier over voeld

In haaren gronde en Imerrend lyden.

Zo zien wy haar getrouwlyk ftryden

Voor haaren God en voor zyn eer;

Want liefden zy haar God niet meer,
Dan zouw zy met het vuil vereenen j

En 't lyden was terftond verdweenen:

Dat is het merk, daar ik aan ken,

Dat ik der zonden vyand ben j

Dies meugt gy 'c na uw dunken maaken,
Uw vuilheid kan 'c gemoed niet raaken.

Geloofd zy God in eeuwigheid,

Die my voor uwen lift bevryd.

Goddclyk Antwoord.

\k zal u verlojfenvan alle uwe onreinigbedeti. Ezech.

XXXVI: 29.

Acht het voor groote vreugde , myre broeders , wan-

teeergy wveelerleiverzoekif/ge valt. Jak. 1: 2.
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IX,

Indien ons Herteons niet en veroordeeld , zo hebm

hen wyvrymoedigheidtot God. 1 Joan. lll:£i.

Op



44 J ES US en de z i el;

Op het IX. Zinnebeeld.

Van onreine Gedachten*

JLj n verfchrikt noch en bedroeft u niet , ö god*

lievende menfeh , al hebt gy onreine invallende

gedachten en lafteringen, als gy uwen wille daar

niet in en geeft , en dat het u zeer \ccd is , zo weeft

te vreden en maakt 'er geen geweeten van. Denk
dat gy met uw verlofier Jezus Chnftus befpoogen

word , en lyd het gewillig om zynent wille. Weet
dat hy aan u niet en zal laaten gefchieden , of het

zal u tot groote zaligheid gedyen, is 't dat gyu
daar verduldig ia draagt. Gelyk als het fyn goud,

hoe dat meermaalen door het vuur gaat, hoedac

het reinder en edelder word : zo ook den edelen

menich inzynlyden, verzoekingeende aanvech-

tinge: want hoe die zelve aanvechtingen onrein-

der , boozer , ende onuitfpreekelyker zyn , hoe de

menfche hier door al meer gereinigt en gelouterc

word; want wattegenden vryen Wille des men-
fchen 'is , daar kan geen dood-zonden in gefchie-

den : maar het is den menfche, bereidende tot een

hooger verdienen en genieten in het eeuwige
leven. Paulus zeid : Memant en word gekroond9

dan die ridderIyk ftryd, en daar in volhard tot den

einde toe. Want ik zeg u, wat tegen uwen vryen
Wil is, het zy zo boos ende onrein als het wil,

hovaardigheid
,
gierigheid , onkuisheid . ofte iets

anders, dat en is u niet bevlekkende , maar veel

meer
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meer reinigende, louterende, en bereidende tot

onzen Heere,en tot zynbezondere genade. Daarom
hebt goede moed , zyt vrolyk , en niet treurig noch

zwaarmoedig, of u fomtyds booze onreine gedach-

ten in vallen , zy zyn zo boos als ze willen , en ftoot

u daar niet aan ; want zo zy u tegenuwen wille in-

vallen , zo laatze ook wederom uitvallen.

Ende of u dit aliermeeft toevalt in uw gebed,

ende in uwen toekeer tot God ; laat dat recht zyn

in de naame Gods, en lyd deeze aanvechtinge en

onreine vuiligheid , ootmoedig en gelaaten , dooi-

den wille Gods. Weet dit, demenfche mag hem
hier in zo ootmoedig draagen om de wille Gods,
dat hy daar door totzulken genade komt, dat het

hem geheel vreemr was indien hy doordeezen weg
niet was gegaan. Maar den menfeh en zal hem in

deezen tegenwerp en lyden niet behelpen , noch

met woorden, noch met werken: maar alleen bloot

met God, en hy zal dit draagen met een goeder-

tieren herte, en zich zelven hierom niet pynigen

van binnen noch van buiten. Wanneer't dan den
hemelfen Vader tyd dunkt, zo kan hyu zonder

alle twy fel daar wel van verloflen , en u voor deeze

pynelyke aanvechtinge met hem zelven duizend-

voudig verheugen. Daarom draagt u goedertieren,

en doetde waarheid eenvoudig genoeg, ende wat
opuvalt, zyr daarin u zelven onbeholpen: want
wie hem zelven teveel helpen wil, die word van

God , noch van de waarheid niet geholpen. Die
geene die God liefhebben , zegt Paulus

, gcdeyen alk
dingen ten goede.

De
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De Ziele in verlangen , om met het godlyk

Licht doorfcheenen te zyn.

iJe dageraad , verwelkomt met verlangen ,

Van al wat leefd, doorvloeid de gantie lucht,

En neemt in 't licht de duifternis gevangen,
Zo word de aarde ontlooken en bevrucht;

MynZielis nacht; gy, Jezus, myn beminde,
Zyt dag, waarom kan uweZonnefchyn

Myn duifter niet doorvloeijen, en vetflinden,

Daar wy nochtans dicht by elkander zyn?
De hinderpaal isd'uwe niet, maarmyne,
Wantgy, ö licht! dat alle licht verwint,

En kond niet doen , als blinken ende fchynen

,

Door alles wat gy dun en open vind.

Daar moet een berg , van veelerlei gebreeken

En beelden, door de zinnen in geraakt,

Zyn hoogen kruin tot aan de wolken fteeken

,

Die in myn Ziel een naare fchaduw maakt.

Och was die weg ! dan zouw myn herte bloeijen

,

En als een Beemd , met bloem en vruchten (taan.

Myn fterken God gy moet dien fcheidsmuur roeijen,

Al zoud gy hem met ftorm de kruin in £aan.

Goddelyk Antwoord.

ontwaakt gy die Jl aapt , en ftaat op uit denDooden^
cvde Chrijius zal over u lichte». Eph. V: 1 4.

Die
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X.

Die tnynen naame vree/l, zal de Zonne derge-
rechtigheidopgaan , endedaarzalgeneezinge zyn on-
der zyne vleugelen: endegy zult uitgaan: endetoe-
neemen 9 ahmeftkalveren. Mal. IV: a.

Op
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Op het X. Zinnebeeld.

Van de algemetne Goddelyke Zonnefcbynl

Joannesden Dooper fpreekt : God geeft den Geefl niet

na, maatv : Daar zal men uit verftaan , dat de gaave
Gods den H Geeft zelve zy , en deez,e gaaven moeten
gemeeten worden, niet na hem dieze geeft, maar na
die geene die dezelve onrfangen zal.

Daarom zo die neemende Ziel lourer isenre'n van
alle gefchapen dingen , zo ontfangt zy veel Geefts : maar
zo zy door tydelyke dingen verhindert endenaauw ge-

wordenis, zo onrfangt zy weinig. •

God geefc zynen Geeft niet na maate , maar over-

vloedig en rykelyk en allen gelyk; dat nu zulke gaaven

ongelyk genomen werden en ongelyk veifchynen , daar

is God geen oorz.aake van : rmardemenfehen die zich

ongelyk daar toe fchikken en houden , God en haar naa-

ften ongelyk liefhebben» Gelyk de Zon alle menfehen
gelyk licht ende fchynt , alzo ook God alle zielen ^

maar wie zich bedekt word niet verlicht.

God bied zich my zo volkomen aan , als den hoogden
Engel, en waar ik alzo bereid als hy, ik ontfingeven

zo veel als hy. God draagt zich zelve aan alle kreatuuren

veil , ende een iegelyk kreatuur ontrangt zo veel van

God als zy wil. In fomma, gèlyk als de Zon op goede

en boozen re gelyk licht , alzo ook God mee zynen

Geeft verlicht alle gelyk ; maar de boozen en werden

he: nimmermeer gewaar, ende het word van haar geno*

men ende anderen gegeeven,* maar onderde vroomen

ontfangt een iegelyk na dat hy zich daar toe fchikken kan.

Dat is een kwaad Menfcb* die tegen God zulke leugens

fpreeken durft, en zegt: God geefc den eenen meer als

don
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den anderen , God is geen aanziendef der perfoonen ,

bv «eeft alle menfchen zyne gaaven gelyk, gelyk a's aan

de Propbeeten en Apoitelen, alzo ook aan ons allen;

'eelvk aan Cbnftus zynen Zoon , alzo ook aan ons allen ,

niemanc meer noch minder, het fcbeeld geen hair;

maar dat ik tegenwoordig niet alzo hoog verlicht ben

als Paulus en Éiias , of een van de Apoftelen; daar

heeft God geen fchuld aan ;
maar ik , dat ik my niet

Eants atfterve, my baate en verloochene , en my

van God daar toe bereiden laate ; konde ik in deeze

uure royn zelven atfterven, in geeft en in natuur, in-

wendig en uitwendig , ik ontfinge in een uur zo

veel als de hoogfte Apoftel, want God is gereederom

te eeeven als ik om te neemen En wanneer hy geeft,

zo geeft hy zich zeiven geheel ; daarom moeten de gaa-

ven Gods niet naden geev er gemeeten worden, maar

na den neemer.

Merkt: denH. Geeft werd u niet eer gegeeven, eer

dat ey den ingebooren Zoon Gods zyt. Alles dat Chri-

ftus de Zoone heeft van den Vader, dat zelve hebben

wv ook ; wanneer wy in den Zoone zyn ,
dan geeft

ons God den Heiligen Geeft : buiten deeze geboorte

kunt sy ook den H. Geeft wel ontfangen ,
maar het

blyftunietby, enhetisons, gelyk een menfch die van

fchaamte rood word, en daar na weder bleek, dat is

hem een toeval en het vergaat weer. Maar die fchoone

«oode menlchen, die den ingebooren Zoon zyn , blyit

denH. Geeft wezentlyk by.

D*
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O
De Zielfmeekt om beveftinge en opkweekinge

haares Geloofs.

diepfte liefde Gods , bedenk met dauw en regen

,

Uit uwenW atergeeft des levens , tot een zegen

,

Het boompje des geloofs , dat uwe milde hand,
Zo trc uw lyk in den grond myns herten heeft geplant ,

Dat zyne wort'Jen zich verdiepen in uw wezen >

Om minder voor den wind en donder bui te vreezen ,

Op dat hy wafle , en breed zyn takken uitwaar ts ftrekt.

En laat alle onweer , door des vyands haat verwekt ,

Hoe draaijende en hoe groot , hoe fterk om ftryd te win-
nen,

Van waar hy komen mocht , van buiten of van binnen

,

Slechts over zynen kruin heen ruiten , zo hy wil

,

En groenen onderwyl gelaaten ende ftil

;

Om in zachtmoedig en ootmoedigheid ie draagen ,

Een vrucht der liefde , die de Godheid mog; behaagen.

Zodoec eenjonge boom,door weer en wind zich voor»

Enftaatinrymenfneeuw, de ftrenge winter door

;

Dat alles is hem goed , tot vruchtbaarheid en leven

,

In 't bloeijende faiioen zal hy zyn vruchten geeveo.

I

Goddelyk Antwoord.

k zal den dorjïigen geeven uit defontewe van let Water
des Levens voor niet.

Die overwint zal alles beërven: ende ik Zalhem een

Gvd zyn , ende hy zal my een Zoone zyu. Openbaaring
XXI: 6

i 7.

ik
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2£ gefoöü* ifrff*, komt myne ongeloovigheid té

buïpe. Mark. IX: 24.

Vermeerdertws betgeloove. Luk. XVII: ƒ•

D % Op
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Op het XI. Zinnebeeld.

Van den boom des Cbriftelyken Geloofs.

J~"J. et vernuft, dewyl het God niet kan fchouwen,
moer in de hoope ingedwongen worden, daar loopt dan
den twyfel tegen het Geloove, en wil de hoope verftoo»

fen ; daar moet dande ernftige Wille met de rechte F eel-

tenis regen dar aardfe vernuft ftryden > daar doet het zeer,

en. het gaat dikmaais treurig toe > inzonderheid wan-
neer het vernuft den loop deezer wereld aanfcbouwt,

en alzo haaren Wille geeft , gelyk als dwaas tegen

den loop deezer wereld bekend , daar heet het : zyt

nuchteren, waakt, vaft en bid, dat gy dat aardie ver •

nurt moogt verdooven , en gelyk als dood maaken , daC

Gods Geeft plaats in u vinde: wanneer die zelve ver-

fchynt, zo overwint hy haaftig het aards vernuft, en
blikt den wille in der angft met zyne liefde en zoetigheid

aan , daar dan elk een reis een fehoon ipruitje uit den
boom des Geloofs gebooren word . en zo diend alle

droefheid en aanvechtingen de kinderen Gods ten beften;

want zo menigmaal God over zyne kinderen gehengt>
dat zy in angft en droefheid ingevoert worden , zo ftaan

zy elke reis in de geboorte eenes nieuwen fpruits uit den
boom óqs Geloofs : wanneer den Geeft Gods weder
verfchynt> zo voert hy elke reis een nieuw gewas op >

waar over zich die edele Beeltenis zeer hoog verheugt

>

en het is maar om den eerften ftorm te doen , daar den
aardfen boom moet overwonnen en dat edele koorn in

Gods akker gezaaid worden, dat den menfchleere den
aardfen menlch kennen; want wanneer de Wille Gods
licht ontfangt, zo ziet zich denfpiegelin fcichzelven,

de eene kracht in her licht ziet de andere : alzo vind z ;ch

^en gantfen menfeh in zich zelven , en bekend wat
hy
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hy is , hec welke hy in het aardfe yernuft niet kan

bekennen. /-. •

Alzo zal niemant denken, dat den boom des Utm-

ftelyken Geloofs in het rykedeezer wereld gez.ien ofte

bekend word, het uiterlyk e vernuft kend hem niet: en

of dien fchoonen boom al fchoon in den inwendigen

menfche ftaat, noch twyfelt het aardfe vernuft wel;

want den Geeft Gods is haar als een dwaasheid, zy kan

die niet begrypen. Of het fchoon gefchied , dat den

H. Geeft ïich in den ukerlykcn fpiegel opent , dat hec

uiterlyke leven daar in hoog verheugt en van groote

vreugde fidderende word, en denkt: nu heb ik den

waarden gaft verkreegen , nu wil ik het gelooven , zo is

doch geene volkomene beftendigheid daar in ^ want den

Geeft Gods verblyft niet altyd daar in de aardfe Wel des

uiterlyken levens, hy wil een rein vat hebben , en wan-

neer hy inwaarts in de geboorte des lichts wykt 5 als

in die rechte Beeltenis , zu word dat uiterlyke leven

kleinmoedig en verfaagt ; daaiom moet het edele Beeld

altydin ftrydzyn , en tegen dat uiterlyke vernuft leeven

,

hoe meer zy ftryd, hoe grooter waft den fchoonen

boom; want zy werkt met God. Want gelyk als een

aatdfe boom in wind, regen, koudeen hitte watt; al-

zo ook den boom des beelds Gods , onder kruis en

droefheid, in angft en kwaal, in fpot en verachting,

en groeit op in Gods Ryk , en brengt vrucht in

geduld.

D 5
Dt
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De Ziele baar alleen tot Cbriftus houdende*

1 heeft een duifternis, door lift en twift verwekt,

Des werelds Pel'grims weg , zo zwaar en naar bedekt,

In welken nevel noch aan deeze en geene zyden

,

Dwaallichten waaren, die den Pelgrim vaak verleiden

>

Noch heb ik goede moed en hoop , wyl ik vertrouw,

Zo ik myn oogen recht en Hecht op I e z u s houw >

Fnzet myn voeten net in zyner voeten treeden

,

En voort ftap in zyn licht , dat ik met goede vreden

,

NToch eind'ling komen zal ter plaatfe daar ik wens

>

In 't rechte Vaderland van d' afgedwaalde roenfch :

Al komt 'er dan zomwyl een yflyk monfter waaren

»

Fn jaagt me een doodfchrik aan j en doopt in zweet myn
haaren >

Te dichter houd ik my aan Jezus, al myn heil

;

En valt de fmalle weg doorgaans wat fcherp en (leil

;

Met doornen dicht bezet > daar vlees en bloed voor
vreezen <

Te zoeter zal de ruft in 't ander leven weezen»

Goddelyk Antwoord.

I k ben het lieht der wereld : die my volgt en zal in de

duijternifle niet wandelen , maar zal bet licht des levens

hebben. Joannes VIII: i *•

Wandelt terwyle gy het licht hebt, op dat de duifler-

nijfe u niet en bevange. Ende die in de duijlerniffe wan*

delt , en weet niet waar by heenengaat.

Terwsle gy het licht hebt, gelooft in het licht , op\dat

iy kinderen des lichts moogt zyn. Joan. Xib 3?> 36.

Uw
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XIL

Uwword is een Lam.pt v*or mynen voet, ende

gin Licht vqot mynen pad. PfalmCXIX: ioj.

D4 Op



f6 JEZUS en de ZIE L.

Op het X 1 1. Zinnebeeld.

Van de veilig/le weg om door de duiftere wereld

> te gaan in 'r eeuwige Vaderland.

\Jc Heere fpreekt : Wie my navolgt , dit en wandelt

niet in de duifternis. Dit zyn Chriftus woorden , door
welke wy vermaand worden, dar wyzyn leven en zeden
navolgen moeren , indien wy waarlyk verlicht en van
alle blindheid des herten willen verloft worden. Daarom
Zy onze hoogfte viytigheid , Chriftus leven te overden-

ken. Chriftus leere gaat aller Heiligen leere te boven

:

en de menfehen die den Geeft Gods hebben , vinden daar

in dat verborgen Hemels brood Maar hetgefchied dik--

maals dat veel menfehen kleine begeerte en vuurigheid

bevinden van 't geduurig hoorendesfcuangeliums, want'

zy ht bben den Geeft van Chriftus niet. Maar wie Chri-

ftus woorden recht en volkomen verftaan wil > die moet
zich bevlytigen met al zyn leven Chriftus gelyk te wor-
den.

ó Arme verlege Ziele, (taande in 't midden der me-
nigerhande verdeeltheden deezer ftrydendeennydendc

wereld , daar de eene roept hier , en een ander daar

,

niet weerende waar gyu in dteze duifternis heenenkee-

ren zult, houd doch uwe oogen op het Lam Gods , volgt

hem op de hielen, en zet uwe voeten in zyne allerheilig-

fte voetftappen ; leert van hem zachtmoedigheid en oot-

moedigheid ; leert van hem liefde , goedertierenheid >

gehoorzaamheid en lydzaamheid tot 'er dood. Verlaat

alle dingen met u zelven , neemt uw kruis op , en volgt

hem door een geduurige dood uwer begeerlykheden in

waare armoede na ; tot deeze dingen hebt gy geen licht

eens geleerden Dodtors van doen , zo uwen wille maar
in der waarheid tot God alleen geneigt is.

Een gecdhertig menfeh vraagden een waaren vriend

Gcds,
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Gods , welke den allerlourerften weg waar , om tot het

naafte einde te komen ? waar op by antwoorde : de naafte

en zekerde weg hier toe , is dar lyden onzes Heeren

Jezus Ch r 1 s t us , darde menlche mee groote dank-

baarheid en lietde 't zelve in hem draage , en zich daar in

verbeelde , alzo dat de menfche met alle vlytigheid

waarneeme waar in hy noch gebrekkeiyk leefd , en in

welke dingen hy Chriftus leven ongelyk zy, dat hem
noch roerd met liefen leed, die zelve gebreken zat h y uit

liefde affterven , den hoogwaardigen dood van Chriftus

tot een vergeldinge, en zyn wille en lult verkaten , in-

wendig en uitwendig.

Dit behaagt (ïod boven alle dingen, die hy vanden

menfche eiflfen begeert. Wie deezen Weg ging, die

zoude de Heere zonder alle twyfel vorderen , in deal-

iernaafte en verborgenfte wegen , in zyn heimelykfte,

bezonderfte ,inwendigfre , zaligfte luilteren , waar in

zich niemant zetten moet, voor dat hy deezen weg eer tl

heeft gegaan; door dit derven der natuur inwendig en

uitwendig aan geeft en aan natuur.

Zo wie in dit fterven hem zelven het aliergrondelvkfte

en waarachtigfté uitgaat , in dien zelven ontdekt zich de

eeuwige Waarheid het allerbloot (te en allerklaarfte , en

hy word gevoerd in de verborgen duifterms in dat ftil-

zwygen, in den diepen afgrond, daar de waare rufte is

in God.
Wat loopen wy lang gints en weder 3 zoekende een

weg daar wy met onze eigen wille , met den ouden

Adam door in 't hemelryk mogten ingaan, zo lang als

wy den dood vreezen zullen wy van 't waare leven ver-

fteeken blyven , een geduurige dood is derechte weg tot

God en't eeuwigleven.

Ds D*
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De Ziele gefladig tegen denftroom der

zonden oproeijende.

1 ben ik moede en mat geroeid >

Op deezen ftroom der zondelyke luften

,

Die ftaadig na beneeden vloeid,

Noch denk ik niet te beiden, noch te ruften;

Want deed ik dat een kleinen tyd,

Ik zag myn werk verydeld en verlooren >

Wy bleeven altoos even wyt,
En kwamen nooit ter plaatfe daar wy hooren.

ó Wyze Stierman geeft my kracht

,

En houd het roer des levens in uw handen,
Terwyl wy roeijen dag en nacht >

Door wind en ftroom, zo Jange tot wy landen f

• Aan 't hoekje daar wy moeten zyn;
't Volbragte werk laat zoet en veilig ruften

,

Te vroege ruft baard rouw en pyn,

E fi veel verdriet, dat laat ons nimmer luften.

Roei aan myn geeft, roei aan met moed,
Gefhdig werk komt noch wel eens ten ende;

Na 't bitter proeft men beft het zoet >

De vreugt is fchoonft naar droefheid en elende.

Roei aan myn Geeft , roei aan met kracht

,

Tot gy de reis hier hebt voibragt.

W
GoddelykAntwoord,

ie volherden zal tot den einde , die tal zalig

de*. Match. XXIV: 13.

Een
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XIII.

Een ding[doeik,~\ vergetende het geene dat achter

is , ende (trekkende my tot het geene dat voorenis ,

jaage ik na het mt tot denprys der roepinge Gods 9

die vanboven is in Cbriftus Jezus* PhiLIII: 14.

Op
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Op het XIII. Zinnebeeld.

Van den afvloei/enden ftroom der Zonden , tn

boe de Ziele daar tegen op moet roeijen.

D e wereld is een vloeijende ftroom , die met
al haare welluften , begeerlykheden, voorspoe-

den en tegenfpoeden , alles wat op haar vaart, ge-

duung nederwaarts dryft. Op deezen ftroom be-

vind zich de Ziele in den ouden fchuit van 'c ver-

dorven vlees en bloed , daar is haar de wacht
bevoolen , om zonder ophouden tegen deeze fterk

dryvende rivier op te roeijen, indien zyeensbe*
geert te komen aan het hoekje van waareruften
vrede MaaYoch ! wat koft hetalzweetsen fchrik-

ken ! wat waaid 'er menigen ftorm over haar ! wat
doet zich menigmaal een duiftere lucht op , zwan-
ger van blikfem en donder ! wat floot zy dikmaals

op een verborgen klip! wat vallen 'er niet al regen-

vlaagen op haar , en hoe word zy zomwylen zo nat

van de overilaande baaren , doch dit alles getrooft

zy zich , door de vafte hoop op een zeer goed en

heilzaam einde En zomtyds komt 'er ook wel
een bezonder fchoone en vriendelykc zonnefchyn,

waar door zy verkwikt word , en grypt een nieu-

we moed ; ondcrtulTen houd de Heere het roer

in zyne handen , en behoed haar voor ondergang

:

want buiten de beftieringe Gods , was doch al

haar moeiten en arbeid verlooren ; maar zo lange

als
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als zy naarftig roeid met de riemen van goddelyke

begeerten, bidden en fmeeken, en haare krach-

ten getrouwelyk aanlegt , zo vvykt de goddelyke

beftieringc niet van haar , tot dat hyze gebragt

heeft in behouden haven , daar een eeuwige rulle

voor haar is bereid.

Maar wie nu op deezen ftroom des werelds te

onluftig en te traag is om te roeijen , die word
geduung zonder itilftaan neder- gedreeven , en

terwyl hy zich vergaapt aan het zwemmen der

vilTen , aan bet vliegen der vogelen , aan de
Juftige en vermaakelyke oevers, boomen, bloe-

men, bergen en gebouwen, zonder bekommert
te zyn waar hy noch belanden zal, zo komt hy
aan het einde, en doet een vervaarlyken val inden

afgrond der Hellen. •

Och! dat wy alle wyswaaren, en ons begaven

na dat einde daar ons de goede God toe gefchaapen

heelt. Och ! hoe veel beter is 't hier te arbeiden ,

en namaals eeuwig te ruilen, als hier den tyd te

verwaarloozen , en namaals ce zyn afgeicheiden

van God, van alle goed.

De meefte en grootfte nood van allen die de
verdoemdentiebben zullen , isdeeze, naamelyk,
dat zy van God gefcheiden zyn: want wie dat

voelen zal van God gefcheiden te zyn , die zal hel-

fe pyn voelen. God is wezentlyk alle goed; en
daar is geen goed dan God , en die van zulks be-

roofd is, en heeft niets. Daarom iprecktmen; hy
is arm die ter Hellen vaart.

Den Spetter zegt ; Ik hoorde wel veel van de

Helle,



.6% jezüs bn de ziel;
Helle , maar ik zag nooit iemant die 'er geweeft

was, ik weet ook geen weg in de gantfe wereld

die daar heene gaat. ó ! Ik zag wel iemant die

daar geweeft is , en op den weg wandelt gy den
gantfen dag. Dat een blind gebooren tot u zeide

:

ik hoorde w el veel van de nacht , maar ik heb hem
nooit gezien, zoud gy daarom wel twyfelen or.

'er ook een nacht was? ja al was het gantfe land

vol zulke blinde, en gy waart alleen maar zien-

de, zo zoud gy daar noch niet aan twyfelen. Gy
7yt blind aan de eeuwigheid. De Hel is overal

tegenwoordig j zo u in 't fterven het licht der

Zonne ontgaat , en gy 3ict licht Gods niet in u
hebt fchynende, zo ftaat gy midden in de eeuwi-

geduifternis.

JE«
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JEZUS en de ZIEL.

HET TWEEDE DEEL.

De Ziele , door een getrouwe voort-

gang langs den weg der bekeeringe,

is door Gods genade gekomen tot

hetfchouwende leven,enfpreekt

veel hooge en dierbaare

Waarheden , tot ftichting

van haar naaften uit.

De verhorgentheid des Heeren is voor degeenedit

hem vreezen. PfalmXXV: 14.

De
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DfZiele ruftende van alle uiterlyke menigwU
digbeden , waakt met het inwendige

cogedesgemoeds.

jl\ 1 fcbyn ik voor de wereld dood

,

En van het leven afgefneeden ,

Och neen! och neen! dat is geen nood

,

Ikflaapin d' uicerlyke leden.

Ik ruft van al het aards bedryf,

Van alle wereldlyke weelden b

En welluft , voor het dierfe lyf

,

Van menigvuldigheid en beelden

;

Zoilaapik, maar myn harte waakt,

Op God en Goddelyke dingen

,

.Op dat als my den Heer genaakt >

Hy my niet vind in iluimeringen.

Ik llaap > maar 't oog van myn gemoed
Is altyd open en verheven

,

En fchouwd in God het eeuwig goed

,

Het eeuwig licht, en eeuwig leven.

Och ! ja myn vlees flaapt zo maar voort,

En zinkt noch dieper in 't vergeeten

,

Van al wat niet in 't hert behoord

,

En dat den Geeft niet diend te weeten.

Ach ! was met my de wereld dood,
In een vergeetenhe'd der zonden

!

De gancfe menfehheid wierd vergood,

En 't rechte leven wierd gevonden.

W,
Goddelyk Antwoord.

aalt ende bid , op dat fy niet in verzoekinge en

hmt. Matth.XXVI.-4i.

Ik
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XIV.

Ik Jliep , maar myn herte waakte. Hoogelied

V:a.

E Op
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Op het XIV. Zinnebeeld.

. Van het waaken des Geeftes,

\ k/liep , waar myn het te waakte. Hocgelied V: 2.'

Ikrufte van wereldlyke verluftingen, nadien de zin-

nen genoegzaam ingefhapen zyn; maar ik begeer die

toekomende , en zoek de eeuwige dingen , alzo flaap ik,

en alzo waak ik.

De recht vasrrdige flaapt, aangaande het kwaade, en
alle begeerlykheden des vlees j maar hy waakc in de
deugden.

Het vlees moet flaapen , het geloove waaken : de luf.

ten des lichaams moeten llaapen , en de voorzichtigheid

des herten moet waaken.

De Heiligen verachten alle aardfe dingen, enverïaa-

ten het gewoel des werelds gants en gaar, niet omdat
zy lui of traag zyn, maar zy werken inwendig, enbe-
vlytigen zich om in het herteaan te ichouwen,wat dat zy,

en waarom zy zyn gefchaapen , want zy flaapen niet om
d3t zy moede zyn, maarzy ruften van de vergankeiyke

dingen,op dat zy te vryer de eeuwige betrachten zouden.

De Üaap is een evenbeeld des doods , want door den flaap

houd alle werking der zinnen in het lichaam op, en de
menfch komt in een vergeetenheid aller zorgen, de
vreeze word gedempt, de toorn nedergelegt, endebe-
vindelykheid van alle verdriet word argeineeden. Daar

van leeren wy , datdiegeene, welke zegt, dat zy met
het lichaam flaapt, en met het gemoed waakt, boven
rmr zeiven is verheven geworden ; want in die geene in

welken het gemoed alleen leefd , en die van geen bevin-

delykheid bedroefd is , word die lichaamelyke natuur

genoegzaam door een llaap bevangen , en het gezigt

waarlyk door een rulle toegelooken : Alsdan is het oog
der
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der Zielen vry en ontbonden, en laat zich met onder-

fcheidzien Schou<vd alleen die dingen aan, diehuoger

zyn dan de zichtbaare : als dan is het gehoor genoegzaam

doodenafgeitorven, als het geene zyn werkinge yer-

looren heeft. Maar het gemoed houd zich bezig met

dingen , die het vernuft ver overtreffen.

De krachten daar de Ziel mede werkt, zyn recht als

Kamenieren , die haar leiden in dat hoogïte haares zelfs

;

voor de {kapkamer haares eeuwigen Konings. I£n als

de Ziele met haajr krachten opgeheven is, in'thoogfte

boven alle gefchaapene dingen , envriendelyk vanhaar

bemmde word omhelfd , zo moeten de krachten wyken

en ruften van alle werkelyktuden, en de Ziele word

doorvloeid vanden Geeft'^ods, endezaligheid gewerkt

in meniger , ja in duizenderlei manieren, en dan ge-

voeld zy in de liefhebbende kracht een trek des Heiligen

Geeftes ; als een leevende fontein , die vloeid met rivie-

ren der eeuwiger zoetigheid.

AlsdeZielezohoogin het licht komt, dat het ver-

ftand verblind word , gelyk dat ooge van de klaarheid

der Zonne , zo ontfangt zy boven de verftandeiyke

kracht een fimpel ooge, open gelookenindewerkelyk-

heid der liefhebbende kracht ; welk ooge , met een firn-

pel aanfchouwen in die geeftelyke klaarheid ziet, al war

God is eenvuldiglyk. Maar wat den geeft des menfchen

dan gebeurt, en wat hy bekend op die tyd, dat en is

niet met woorden uit te fpreeken , nochte hy en bekend

dat zelve niet volkomen , als hy weder tot zich zeiven

komt.

£» Dt
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De verlichte Ziele/preekt , hoe , ofop. welk een wyze
dat God de zonden vergeeft.

\^J e naare duifternis en word niet weg genomen

,

Zo lang het morgenlicht verbeid van op te komen.
Bedriegt u niet,6 menfch! gy word geen zonden kwyt >

Zo lange als gy noch den ouden Adam zyt.
5
c Is al bedrog:daar helpt geen bidden noch geen fmeeken,

Indien gy niec en wilt uw valfe wil verbreeken

;

Hy troofte u ook wie wil > 't is leugentaal en vals t

Gyhouddenlaftvanaluw zonden op den hals \

^IsChriftus reifd in't hert,dan word de nacht der zonden,

En alle duifternis 5 in 't godlyk licht verilonden

:

£n zo dat wezentlyk niet beurd in deezer ryd
i

Zo blyft uw arme Ziel een nacht in eeuwigheid.

Het gaat 'er zo niet toe , gelyk gy hier wel hoorden

,

Dat een misdaadig menfch , zyn fchuld 's door Konings
woorden

,

Uit gunft vergeeven wierd > daar hy niet beter werd

,

Maar bleef een fchalk,een dief ofmoorder in zyn hert»

Neen? 't moet 'er anders gaan: een brandend vuur des

Heeren

,

Moet d' ouden boozen menfch tot {lof en as verteeren

,

Daar groend een leven uit , dat God in Chriftus mind ,

Van alle fchuld ontlaft en aanneemt voor zyn kind.

Goddelyk Antwoord

\\' aft u > reinigt u , doet de boosheiduwer handelingen

tan voor tnyne oogen weg y laat aj van kwaad te doen.

Leerdgoed] doen , enz* Komt dan^ en laat ons t* zaamen
rechten , zeidde Heere : Al watren uwe zonden alsjehar-

laken , zy zullen wit worden alsfneeuw , al waaren zy
rood als karmozyn , zy zullen worde» als [witte "jwolle.

Jezaiasl;i6? !7> t8.
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XV.

Indien wy in bet licht wandelen ,
gelyk hy in het

licht is , zo hebben wy gemeenfchap met malkande-

ren, en het bloed van Jezus Chriftus zynes Zoons reu

nigt ons van alle zonden, i Joannes 1: 7.

E3 Op



w.

jezus in de ziel;

Op het XV. Zinnebeeld.

Van het vergeeven der Zonden]

anneer Chriftus opftaat , zo fterft Adam. Wan-
neer de Zonne opgaat, zo word de nacht in den dag ver-

flonden, en daar is geen nacht meer, alzo is de vergee-

vinge der zonden.

ó Zoekend en begeerig gemoed , dat daar hongert en
dorlt na het R'yke Gods, merkt d;ch den grond wat u
geweezen word: Het is niet zo een licht ding een kind

Gods te worden
,
geiyk men meent, daar men hei ge-

weeten in de Hiftorien voert, zich alzo met Chriftus lyden

en dood kittelt , daar men de vergeevinge der zonden his-

toris leert , gelyk een wereldlyk gerichte, daar ieman:

zyn fchuld uit genade vergeeven werd, ofhy fchoon een

fchalk iii zyn hert blyft : het is alhier heel anders , God
wil geen huichelaars hebben, hy neemt de zonden op zo
een wys niet van ons , indien wy maar aan de weeten-

fchap hangen , en ons met Chriftus lyden trooften>

daar wy methetgeweetenindegruuwelenblyven. .Het
hiet: gy moet nieuw gebooren worden, of zult niet in

het Ryke Gods komen. Dat zich iemant wil met Chriftus

lyden en dood kittelen, en hem dat toe eigenen, en wil

doch met zynen wille onwedergebooren in den Adamfen
roenfch blyven, die doet even gelyk iemant die zich zei-

ven trooft met deeze gedachten , dat zyn Heer hem zyn
land fchenken zal , onaan^ezien da; hy zyn Zoon niet en

is , en den Heer het zyn Zoon alleen belooft heeft : alzo

is 't hier ook, wilt gyuwesHeeren land bezitten, en tot

een eigendom hebben , zo moet gy zyn rechte Zoon wor-
den; want den Zoon des dienftmaagds en zal niet erven

met de vreye. Den Hiftorien zoon is een vreemdeling, gy
moet uit God in Chriftus gebooren worden, datgy een

hete-
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liefelvken Zoon word, alsdan zyt gy Gods kind , en

een erfgenaam des lydensen ftervens vanChnftusPChriftus

dood is uw dood, zyne opftandinge uit den grave is uw

opftsndinge, zyn hemelvaart is uw hemelvaart, en zyn

eeuwig Ryk is uw Ryk^ indien gy zyn rechten Zoon uit

zyn vlees en bloed gebooren zyt , zo zyt gy een erfge-

naam van al zyne goederen , anders kont gy Chnitus kind

en erfgenaam niet zyn. ,

Zo lange als dat aajrdfe ryk in uw Beeltenis fleekt , zo

zvt ey des verdorven Adams aardfe Zoon : daar helpc

geen huichelery. Geeft zulke zoete woorden voor God

als ev wilt , zo zyt gv doch een vreemd kind , en Gods

goederen behooren u niet toe, tot dat gy met den ver-

looren Zoon weder tot den Vader kcmt , met een recht

berouw en waare boete over uw ver looren errgoed
:
daar

moet gy met den willen geeft uit het aardfe leven uitgaan

,

en den aardfen wille verbreeken, het welke zeer doet,

met het gemoed en den willen geeft zyn waarden fchat

verlaaten, daar toe den willen geeft gebooren was, en

moet in Gods willen ingaan, aldaar zaait gy uw zaadm
Gods Ryk, en word in God, als een vrucht die in Gods

akker waft, nieuw gebooren, want uw wille ontfangc

Gods kracht, Chriftus geeftelyk lyf, verftaat hemelfe

wezentheid , die de eeuwige diepte vervu^ , en daar van

waft u een nieuw geeftelyk lichaam in God , dat den

tyd deezes levens , in 't aardfe grove lichaam verborgen

fteekt ,
gelyk het goud in eenen fteen , alsdan zyt gy Gods

kind , *b Chriftus goederen behooren u toe*

E 4
De
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De Ziele in aandacht ever de nieuwe Kreatuur.

T.oen 't zaadje fturf in '« aardryks fchooty

En fcheen vergeeten en verlooren

,

Toen groenden 't Bloempje door dien dood,
En kwam gdyk een nieuw gebooren,

Uit duiftere aarde in 't fchoone licht»

Om reuk en verwen voor te draagen.

Regroet van 's hemels aangezicht ,

IMet dauw en zonnefchyn in 't dagen j

Zo wall de nieuwe kreatuur,

Als eigen wil gaat in 't verderven,

In dood en graf, al fmaakt het zuur,

Daar groent een leven door dat fter'en;

Een bloem in 't Paradys zo fchoon,

Al zien 't geen werelds blind gebooren,

Hy ftaat voor God en zynen Zoon

,

En ruikt door aller Eng'len kooren.

ó | e zu s lief! 6 ecuwig goed

!

Hoe vuurig luft het my te worden
Een Bloempje aan uw Roozenhoed

,

Daar nooit een lovertje verdorden!

6 Heere Jezus voert my aan

,

Om altyd in den dood te gaan.

V.

Goddelyk Antwoord.

oorzvaar , worwanr , zegge ik , zo temfint met
gebooren en word uit water ende Geejt^ hyen kan in bet

Honingryke Gods niet ingaan» Joannes III: f.

In
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XVI.

In Chriflus Jezus enheeft nocbBefnydeniJft eenige

kracht , noch Voorhuid, maar een nieuw Schep/el

Galaten VI: ij.

Ey Op
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Op het XVI. Zinnebeeld.

Van de wedergeboorte ofnieuwe Kreatuur*

VJelyk een fchoone bloem uit de zwarte aarde , uit

den dood en de verrottinge des Za?ds in een ander ele-

ment , de lucht door het licht der Zonne verklaard, op-
v/aft , zo waft de nieuwe kreatuur het waare beeld Gods >

uit aeduiftere grofheid, uit den dood des ouden Adams

,

niet voor d' uiterlyke oogen , niet in deeze wereld , maar
in het eenige reine element Gods dat inwendig is.

En gelyk de bloem een water in zich zuigt daar hefn

zyn wezen van waft , zo zuigt de orogewende Ziele m,et

zyn begeerte dat water des levens in zich, en daar van
waft hem dat hocgwaarde edele en bovenmaaten fchoo-

ne beeld, de nieuwe kreatuur. Van dit water moetgy
niet denken dat het maar eenegelykeniszy , maar het is

wezentlyk water, doch gy zult het ook niet vergelyken

by dit uiterlyke doodelyke water , of ook niet meenen
dat het een rivier ofvloeijendebeekzy, die hier of daar

aan een bezondere plaats waare, och neen ! dat water
ócs levens is die hemelfe wezentheid, gebooren van de
zachtmoedigheid der Majefteit Gods, en deeze wezent-
heid het water des levens vervuld de gantfe eeuwige
diepte der eindelocze Godheid: zo dat als Chriftus ons

nood op het water des levens > wy niet en behoeven hier

of ginder, onderof boven te gaan, maar wy zullen door
dit uitwendige , doorbreekende onze dorftige begeerte

in dat inwendige, daar God overal-tegenwoordig is, in-

voeren , aldaar is dit water des levens aan alle plaatfcn.

De rechte weg in 't eeuwig leven is in den menfeh ; hy
heeft der Zielen wil in die uiterlyke wereld ingevoert

,

die moet hy nu weder in zich, in die inwendige geefte-

lyke wereld, daar God overal-tegenwoordig is, invoe-

ren.
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ren, en eeten geeftelyk brood, en drinken geeftelyk wa«

ter, daar Van de nieuwe kreatuur toeneemt , en een ge-

Halte kiygt.

Maar hy heefr een gevaarlyke en zwaaren weg te gaan

;

want die omgekeerde wille moet weder in zich ingaan,

en moet doordat fterren en elementen ryk doorbreeken

:

ó hoe word hy aldaar gehouden ! het moet een groote

ernit zyn geen huicheiery , en met den wille in 'c fterren»

ryk , in deeze uiterlyke wereld ie blyven.
"' Och ! in dit net der uiterlyke weelde blyven de meefte

menfchen hangen , verftrikt aan haar verdorve luften en

valfe begeerly kneden , en zy en breeken niet door tot dac

inwendig, tot dat heerlyk Ryke Gods, en om dat zy dac

oude leven niet willen affterven, zo en kunnen zy dat

nieuwe nooit erlangen.

Aan een wedergebooren menfch ziet men uitwendig

geen veranderingen zyn gedaanteen gehalte des lichaams

is gelyk tevooren, en daarom acht het de grove wereld,

die alles na haare plompheid wil hebben , voor rook en

wind; doch om dat de nieuwe geboorte van deeze we-
reld niet en is, daarom en kanze ook van deeze wereld

niet verdaan noch begreepen worden.

Maar de nieuwe menfch is inwendig in den diepen

grond , daar waft zy wezentlyk in den ouden verborgen

,

gelyk dat goud in den groven fteen waft.

Zo u uwe oogen geopent waaren , ten tyde als haar

het uiterlyke vlees en bloed door den dood afvalt , dan
zoud gy dit nieuw fchepfel , dat heerlyke en boven maten
fchoone beeld zien ftaan , als een hoog veriierden bloem

9

door den dood gegroenc en uitgewaïTen , in dat vreug*

denryke ParadysGods.

De



j6 J EZ US en de ziel;

De Ziele wederlegt den ouden Adam,

JL/en ouden menfch , dat grove beefl>'

bezeeten van een fterren geeft >

Die nooit in dieper grond en raakte,

Dan in zyn moeder die hem maakte >

Sprak myn gemoed met ftoutheid an *

Waar is die fchoone hemel dan>
Daarom gy alle vreugd gaat derven»

En zinkt in een geduurig fierven

,

Zo vraagt een man, die nooit en zag:

W aar is de Zon ? waar is den dag ?

Gy zyt het zelf, ó menfch der zonden,
Die ons de oogen houd verbonden

;

Waart gy rein weg met al uw flyk,

Wy zagen God en 't Hemelryk>
En alle Engelen om ons heené

Dat is geen waan; dat weet die geene,

Die eens door gunft van 't eeuwig goed,
Een oog ontlook in zyn gemoed.

Daarom begeer ik u te laaten>

Zo lang ik leef wil ik u haatën >

£n fnyden al uw luften af,

Tot dat gy.my ontvalt in 't graf,

GoddelykAntwoord.

yfljee/l nietgelyk een Paard, gehkeen Muil-ezel, welk
geen ver/landen heeft. Pfalm XXXII: 9.

De dwaas zeid in zyn herte ; Daar en is geen God»

Pfalm LUI: 2.

Eeüttffe kend zynen bezitter, ende een Ezel de kribbe

x.\nesHeeren; [maar] Izraêl en heeftgeen kenn'tffe^ myn
volk en verftaat niet. JeiaiasI: 3.

De
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XVII.

IX. /

De natuurlyke menfcbe en legrypt niet de dingen

die des Geeftes Gods zyn. Want zy zyn hem dwaas-

heid, ende hy en hanze niet verjiaan, om datzt

geeftelyk onder[cheiden worden, i Korinthen II: 1 4.

Op
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Op het XVII. Zinnebeeld.

Van het Paradys, waar het is , en boe men
dat befchGuwen kan.

H et vernuft , het welke met Adam uit het Pa.

radys is uitgegaan , vraagt : waar is dat Paradys

aan te treffen ? is het verofnaby? is het in deeze

wereld , ofte buiten de ruimte deezer wereld

boven de flerren ? waar woont God dan met de

Engelen ? en waar is dat lieve vaderland ; daar

geen dood is ? dewyl geen zon en fterren daar in

zyn , zo moet het in deeze wereld niet weezen

,

anders was het lange al gevonden geworden.

Lieve vernuft , niemantkan een ander daareen

fleutel toeleenen, en of het fchoon is datiemant

daar een fleutel toe heeft , zo fluit hy doch een

ander niet op , een ieder moet met zyn eigen fleutel

opfluiten, anders komt hy daar niet in: want den

fleutel is den Heiligen Geeft , wanneer hy dien

fleutel heeft, zo gaat hy in en uit.

Daar is u niets naders als Hemel, Paradys en

Helle , tot welke gy genegen zyt, daar zyt gy
in deezer tyd het allernaafte by

, gy zyt tuffen bei.

den . en daar is tuffen ieder een geboorte v gy ttaac

in deeze wereld in beide de deuren , en hebt beide

de geboorten in u. God houdu ineenpoorte, en

roept u ; en de Duivel houd u m de andere poorte

,

en roept u ook j met welke gy gaat
3
daar komt
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gy heen. Den Duivel heeft in zyne hand : macht,

eere, vvellu ft en vreugde, en den wortel daar in

is de dood en vuur. Zo heeft God in zyne hand :

kruis, vervolging, jammer, armoede, fmaaten

elende,' en de wortel dier zelve is ook een vuur,

en in het vuur een licht , en in het licht die kracht

,

en in de kracht dat Paradys , en in het Paradys de

Engelen, en by de Engelen de vreugde. Dic'logge

uiterlyke oogen konnen het niet zien , want zy

zyn uit de alleruitwendisfte Geboorte uit

deeze uiterlyke wereld , en zien maar van den

glans der zonne: maar wanneer den H. Geeft in

de Ziele komt, zo baard hy dezelve nieuw in God
,

zo word zy een Paradys kind , en krygt den fleutel

tot het Paradys , die zelve ziet daar in.

Maar het logge lyf kan daarom daar niet in , het

behoord daar ook niet in , het behoord in de aarde

,

en moet verrotten , en in nieuwe kracht, dewel-

ke het Paradys gelyk is, in Chriftus opllaan aan het

einde der dagen , dan mag het cok in 't Paradys

woonen , en eer nier , het moet die derde , die

allerudtwend-igfte Geboorte te vooren afleg,

gen , als deezenruuwen rok , daar in vader Adam

,

en moeder Heva zyn geflaapen , da2r in zy ver-

meenden wyste worden.

De



8o J EZ US en de ziel;

De Ziele betracht de nabybeidGods.

Ïk meende ook de Godheid woonde verre , I

eenen troon , hoog boven maan en fterre ,

En heften menigmaal myn oog,
JVlet diep verzuchten naar om hoog;

Maar toen gy u beliefden te openbaaren,
Toen zag ik niets van boven nedervaaren

;

Maar in den grond van myn gemoed,
Daar wierd het liefelyk en zoet.

Daar kwaamtgy uit der diepten uitwaarts dringen.

En , als een bron , myn dofftig hert befpringen

,

Zo dat ik u, o God! bevond,
Te zyn den grond van mynen grond*

Dies ben ik bly dat gy myn hoog beminden,
IVIy nader zyt dan al myn naafte vrinden.

Was nu alle ongelykheid voort

,

En 't herte rein gelyk het hoord

,

Geen hoogte , noch geen diepte zouw ons fcheiden,

IkimoltinGod, myn lief; wy wierden beide

Een geeft, een hemels vlees en bloed,

De wezenthetd van Gods gemoed

,

Dat moet gefchiên, Och! help getrouwe Hecre

,

Dat wy ons gants in uwen wille keeren.

Goddelyk Antwoord.

W -* oude zich iemant in verborgeneplaatfen konnen ver-

bergen , dat ik hem niet en zoude zien
,
/preekt de Heere ?

en vervulle ik met den hemel ende de aarde ? fpreektde

Heere. |ereroias XX III: 24.

En weetgy niet ddtgy Gods Tempel zyt. en de Geeft

Gods in h heden woont ? 1 Kohnthen III: 1 6*
Hoe-
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XVIII.

Sr

Hoewel hy niet verre en h van een iegelykvan ons*

Want in hem leeven wy , ende beiveegen ons , en zyn

wy. Handelingen XVil: 27,28.
Naby u is het Woord , in uwen mondt en mum

herte. Romeinen X: 8.

F Op



g* JEZUS endeZIEL
Op het XV i 1 L Zinnebeeld.

/ Vtmde oyeral-tegenwoordigbeid
, en

nabyheid Gods.

m.ozes fprcekt: De Heere onze God is een eenigen

ïiod: En op een andere plaats ftaat : Van hem .,

door hem , en in hem zyn alle dingen. Item : den ik

niet die alle dingen vervuld? Item : Door zyn Woord
zyn alle dingen gemaakt , ivatgemaakt is. Daarom
inoet men zeggen, dat hy aller dingen oorfprong

.is ; hyisdie eeuwige onmeetelyke Eenheid, ais tot

een exempel : zo ik denke , wat zoude in de plaats

Jdeezcr wereld blyven , wanneer de vier elementen

;met het gefternte en de natuur weg kwam en op-

hield , alzo dat 'er geen natuur of kreatuur meer
\vas ? Antwoord : Daar bleef die zelve eeuwige
Eenheid , daar uit natuur en kreatuur haaren oor-

fprong ontfangen. Alzo ook wanneer ik denke:wat

is veel honderd duizend mylen boven het gefternte,

ot wat is in die plaatfe daar geen fchepfelis? het

is dieeeuwige, onveranderbaare Eenheid ,- welke

is dat eenige goed, dat niets achter hem of voor
• hem heeft , dat.hem iets geeft , of neemt , ofdaar

van deeze eenheid ontftonde, aldaar en is geen

grond,tyd, noeh plaatfè,en het is den eenigen God,
of dateenige goed , dat men nictuytfpreeken kan.

Alzo verftaan wy dat 'er in de eeuwige diepte

geen plaatsje zyn kan , al was 't zo klein als een

moftertzaadje, daar God niet wezentlyk in en te-

genwoordig zouw zyn, zo is hy dan ook in myne
Ziele,
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Ziele,och ja! en daar over ben ik hoog verheugt,da r.

myn Goden myn Vadermy zo na en in my is, Ach
myn God , myn grond , hoe menigmaal heb ik

in mynconverftandigheid , mee uirgefb ekten halze

na den gefternden hemel gezien , en gy waart zo

naby ! ö Jc/ais, myn fchoonfte lief, nü hoefik u niee

veel duizend mylen van hier te zoeken, want waar

uwen Vader is daar zy t gy ook. En dewy I gy uic

alle de krachten uwes eeuwigen onmeetelyken Va-

ders, aan alle oorden , in de eindelooze diepte der

eeuwigheid, van eeuwigheid in eeuwigheid ge-

booren word, zo word gy ook in den omtrek myner
Ziele gebooren, zo dezelve zich nu maar ledig

maakt van de grovighcden , die zy door de valfe

wille , luit en begeerte had ingezoogen , en alzo de

deure open doet, dan gaat gy, ö aankloppende Je-
zus in , en doorvloeid de gantfe Ziele met het eeu-

wig licht des levens, dat gy zelfzyt. 6Myn fchoon-

fte lief, het luftmy noch langer van u tegenwoor-

digheid te fpreeken , want gy zegt zeiver : Ik en myn
Vader zullen wooninge maaien by de geen e die my lief

heeft. Joan. XIV: 23. Waar nu gy ,en uwen eeu-

wigen Vader ,ó fchoonltc Lief! tegenwoordig zyt,

daar gaat ook den Heiligen Geeft van u beiden uit

,

gely k 'er ook gefprooken word: Weetgy niet datgy

tempelen des Heiligen Geefleszyt , die in u -woont ,zo is

dan de gantfe goddelykc kracht na zyne eeuwige
geboorte in den grond myner Zielen , als een leven-

de fontein , indien ik u , ó zoetfte Jezus, recht

liet hebbe , en alle dingen verlaatende
>
ugetrou-

welvknavolge.

F 2, D*



«4 JEZUS en de ZIEL,
De Ziele [preekt van haar wezen , hoe haar God

gefchapen had , en door welk middel zy
in haar eerjle (tand mag komen,

l": en warer als kriftal , waar op geen koelte fpeelt*

Onriangt zo fierlyk en fchoon het zonnen beeld

;

Zo was de fchoone Ziel , bet edeifte aller dingen

,

Die door de wysheid Gods een wezentheid ontvingen

;

Een vonk van 't eeuwig vuur,doorfcheenen met Gods
licht,

Een klaaren Spiegel voor het eeuwige aangezicht;
Daar 't eeuwig end'loos Een , in hoogte, noch in breete,

Noch eeuw'ge diepten>nooit te gronden noch te meren

,

Zich zelve fchouwde,en vond in een gefchapen beeld>

Dat voor de fchepping in zyn wysheid had gefpeelt.

Dien klaaren Spiegel heeft de valle luft gefchonden
y

Dat kriftalyn gevuld met grovigheid der zonden

;

Dien ftillen zuiv'ren grond beweegiuit zyn akkoort,
Endeed'le Beeltenis zo jammerlyk verftoord.

Wat zal de menfeh nu doen?wat gaat hy beft voor gangen
Om dit verlooren Beeld m 't herte weer te ontfangen ?

Een Wille , uitgaande van het eeuwig Zielen-vuur>
Die dryve , als met een zweep , de gan< ie kreatuur,

Met al haar beelden uit > en fta de Godheid ftille

;

Van alle neig'lykheid , dat hy volbrengt zyn wille.

Daar is geen and're raad > al koft het wee en pyn

,

Het moet geleeden , or het moet verlooren zynr

Goddelyk Antwoord.

[ X e weeten ] dat gs zoudet afleggen , aangaande de
voortge wande linge , den ouden mevjche , die verdorven
word door d° begeerlykbeden der verleidtnge : Rnde datgy
zoudet vemieu wt worden in dengeeft nwesgemoeds. Ende
den nieuwen menjche aandoen , die na Godgefchapen is in

waart rechtvaardigheiden heiligheid. EfeziiV: 22,13^ 4.

God



HET TWEEDE DEEL. 85-

XIX.

IL

Gedzeide: Laat ons menfcbenmaaken, na&Hzen

heelde^ naonzegelykenijfe. Genei: 26.

* 3 °*
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Op het XIX. Zinnebeeld.

Fan de Ziele , want zyeigentlykis.

lod is een louter Wezen, van het welke alle

dingen haar wezen ontfangen. Myn wezen vloeit

zonder middel uit God , en van het wezen vloeit

herleven, en van het leven de zaligheid. Verga-
dert u en alle krachten der Ziele in dat inwendige
der Zielen , dat is , dat wezen , en ftaat (lil , zo zal

God noodwendig inlichten.

Myn Ziele is een fpiegel , daar in God alle uuren

fchynt en licht ,• maar dat ik zyn licht niet gants ge-

waar wórde in myn Ziele, daar ben ik zelve oorzaak

van , om dat ik m y niet onthoude van alle gefchapen

dingen, en myn Ziel niet bloot daar ftelle,zy word
te menigmaal met uiterlyke dingen vermenigvul-

digt , en verhindert dat zyGod in haar zelven niet

zien kan.

Zo de fpiegel voormy gehouden word,moet zich'

myn geftalte en beeld in den fpiegel inbeelden, ik

wil of wil niet: alzo ook indien zich de menfeh ont-

leedigt van alle uitwendige dingen , en dat alle

• krachten in het wezen vergadert zyn , en de menfeh

in een vergeeten zyns zelfs en alle dingen komt , zo

moet God noodwendig inlichten en inblikken in

de Ziele , en een zulken blik is beter dan de heelc

wereld , met al haar goed. In een fpiegel word een

aangezicht gebeeld , en de gantfe geftalte, maarde

natuur en het wezen gaat daar niet in. Maar zo zich

God
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God verbeeld in de Ziel , zo gaat natuur en vve7.cn

daar in. In fomma, die goddelyke natuur vergiet

zich gants in dat bloote wezen der Zielen , indien z.y

louter en rein is. Myn aangezicht met geftake en

form vergiet zich wel in den fpiegel , maar myn na-

tuur en wezen gaat daar niet in. Maar God giet zich

jn de Ziel met natuur enalzyn wezen : alzo isGod
in de Ziele , en de Ziel in God. Den wyn is in het

vat , maar het vat niet in den wyn : maar in de gee-

ftclyke onzienlykc dingen gaat het anders toe. De
Ziele is in God, en Godin de Ziele; God is in

de Engelen, en de Engelen zyn in God; dat

water is in de beek, maar de beek is niet in 't water,

maar zy zyn gefcheiden.

Chriftus fprak , Den V a d e r is in my , ende ik

ben in den Vader , ik en den Vader zyn in w , engy zyP

in ons. Al die geeftelyke wezens hebben geen be-

paaling: de Ziele is in 't lichaam endochaanalle

plaatfen in de wereld , en buiten de wereld. De
Engelen zyn in geen befloten bepaaling, en zy mo-
gen ook aan geene plaats verbonden zyn. God ver-

giet zich noodzaakelyk in de Ziel , zo den menfeh
hem zelver aflterft,zich zei ven verlochent,en komt
in ecnonweetenbeidzyns zelfs en aller dingen.

God eift niet als eene bloote, loutere, lydende

,

afgefcheiden Ziele; daarom legt de zaligheid niet

aan ons doen , of werken , maar aan een bloot louter

lyden , dat ik alle dingen en myn zei ven laate , en

legge my ftil onder God, en laat God alles in my
zyn , en biyve zelve niets; dat is, de nieuwe geboor-

te en rechte bekeering , en dat eeuwige leven.

F 4 De
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De Ziele begeert Chiflus , het brood des levens
,

wezentlyk in haar te hebben.

l5 choon ik het gancfe huis vervuld met fpyze zag

,

En dat ik 5 als een Vee in 't gras, daar inne lag.

Noch bleet ik onverzaad/tzou myn geen voedfelgeven,

De ipys moeft in my zyn , indien ik zoude leeven.

Nu merkt, ó mentenen kind,dit raakt uw ftand gewis:

Schoon de eeuw'ge diepte vol der klaare Godheid is

,

Zo lang het Zielenvuur niet eet van 't godd'lyk wezen

,

Zo lange zal het ook een dorre honger weezen.
Gelyk van 't voedfe 1 dat het zaadje in zich trekt

,

Een fierlyk Bloempje tot zyn lichaam word verwekt '

7

Zo word de vuur'ge Ziel met nieuwheid overtoogen

,

Indien zy 't wezen Gods heeft waarlyk ingezoogen

,

Dat heilig wezen word zo heerlyk om 't gemoed

,

Ken fchoon en geeft'lyk lyf van hemels vlees en bloed,

Daar brand zy eeuwig in , en geeit uit haar verteeren

Een Jichten klaaren Geeft , een ipiegel voor den Heere.

Dit is den nieuwen menfch, die in den ouden fteekt >

, Als 't goud in eenen fteen;wanneer den ouden breekt >

Dan ftaac den nieuwen bloot , voor God en de Eng'len

kooren

;

Zo word,door 't recht geloof,de rechte menfch geboren.

Het recht geloove blyft niet flechts van buiten ftaan

:

Maar breekt door alles heen,en gry pt de Godheid aan.

Die moethaarvoedfel zyn,en krachten wysheid geeven>

Dat is haar brood en wyn , en fpys voor 't rechte leven.

Goddclyk Antwoord.

£ k-ben het brood des levens: die tot my komt^ en zal

geenfms hongeren, en die in mygeloofd > en zat nimmer*

meerdorfien, Joannes Vi: 3f.
Cc



HET TWEEDE DEEL. 89

XX.

Gelyh een hertfchreeuwt na de waterftroomen ;aU
zofchreeuwt myn Ziele tot u, S God.

Myn Ziele dorlietna God, na den levendigen God.

PfaimXUl:x,3.

F S Op
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Op het XX. Zinnebeeld.

Hoe dat ïyy Clrriflus wezentlyk in ons

moeten hebben.

£\ He vochtigheid die van buiten is kan den boom niet

helpen , maar de vochtigheid die hy in zich trekt
,
geeft

hem leven , wasdom en vruchtbaarheid.

Of het overal vol van Chriftui was , en Chriftus was
ofkwam niet in my, zo mogt het my niet helpen, ik

was en bleet een verdorven en vruchteloozen boom.
Dit is een Chriften: die met den inwendigen grond »

gemoed en wille zich heeft tot de gefchonken genade in

Chriflus Jezus ingewend > en in den wille zyner Ziele

geworden is , als een jong kind , dat alleen haakende

is na de borftcn des moeders , dat een dorft na demoe-
der heeft, en des moeders borft zuigt, waar van het

leefd.

Alzo ook is deeze menfch alleen een Chriften
?
wiens

Ziel en»gemoed weder in die eerfte moeder , ( waar uit

des menlchen leven ontfprooten is, als in dat eeuwige

Woord, het welke zich met de rechte melk des heils

heeft in onze,aan God blinde menfchheid geopenbaard,)

ingaat, en deeze moederlyke melk in zyn hongerige

Ziele drinkt , waar van de nieuwe geeftelyke menfch-

heid ontftaat.

Want dat is alleen een Chriften, in wien Chnftus

vvoond, leefd, en is, in wien Chriftus na den inwen-

digen grond der Zielen, is opgeftaan en leevendig ge-

worden, die daar Chriftus overwinninge tegen Gods
toorn, ook helle, duivel, dood en zonden (als Chri-

ftus menfchheid , lyden j fterven en opftanding)in zynen

inwendigen grond heeft aangetrokken , daar het zaad

der vrouwe , als Chriftus in zyne ovetwinning > in hem
ook



HET TWEEDE DEEL. 9*

ook overwint, en de (lange in des boozen vlees will e

dagelvks den kop vertreed , en de zondelyke luft des

vlees dood.

Want in Christus alleen worden wy ten god -

delyken kindfchap en Chriftus erven aangenomen ; niet

door eenen uiterlyken vreemden fchyn eener beionder-

lyk genaden aanneeming, door een vreemde verdienfte

eener toegereekende genade van buiten : maar door eene

kinderlyke , inwoonende , geleederlyke ,
wezentlyke

genade, daar des doods overwinnaar , als Chriftus met

zyn leven, wezen en kracht in ons, van onzen dood

opftaat, en in ons heerden werkt, als in een ranke aan

zynen wynftok , gelyk de Schriften der Apoftelen door-

gaans betuigen.

Dat is geen Chriften, die zich alleen met het lyden,

fterven en de voldoening van Christus trooft, en hem

dat zelve als een genaden gefchenk toerekent , en even •

wel een wild dier onwedergebooren blyft , zulk een

Chriften is een iegelyke goddelooze. Want een ieder wil

gaarn door een genaden gifte zalig worden : den Duivel

woude ook alzo dooreen van buiten aangenoorac gena-

de, wel gaarn weder een Engel zyn.

Maar dat hy zoude omkeeren , en worden als een kind,

en uit Gods genaden-water der Liefde enH Geeft nieuw

gebooren worden, dat fmaakt hem niet : Alzo ook den

tytel Chriften niet, die den genaden- mantel van Chriftus

wel omhangt , maar in de kindsheid en nieuwe geboorte

mag hy niet ingaan , nochtans zegt Chriftus , dat hy an*

ders het Ryke Gods niet en mag zien.

De
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De verlichte Ziele verklaard het uiterlyke vernuft :

het affcheiden eenes rechtvaardigen,

\^/p welk een wyze of eene Ziel

,

Die \iods geboden rein bewaarden,
Na dat haar vlees en bloed ontviel,

Ten hemel vaard van deezer aarden >

Zo vraagd het oude Adams kind

,

Dar alle wysheid heeft verlooren,

Aan God en 't Vaderland zo blind,

Als hier op aarde een blind gebooren.

Wanneer de Ziel zo gants en gaar

Haar zelf ontzinkt, en houd zich ftille,

Dan word de Godheid openbaar,
En woont in haar gelaaten wille

;

Ontvalt haar nu het vlees en bloed

,

Dan is zy mer Gods licht doorfcheenen

,

Als 't yzer met eenen heeren gloed

,

Dat is Gods hand ; waar zouw zy heenen ?

Zy is met heerlykheid gekroond

,

En zelf den Tempel en den Hemel

,

Daar God met zynen glans in woond,
En zynen Geelt met zoet gewemel»

Het hemelryk is zonder maat >

Gelyk als boven zon en fterre

,

Zo wel ook hier, daar de aarde ftaat,

In de eeuwigheid is na noch verre-

Goddelyk Antwoord.

/_j?gget den rechtvaardigen , dat het \hevn] wel gaan

zat ; dat zy de vrucht baanT werken zullen eeten.

Jezaias UI: fo.
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XXI.

IKJ

Zalig zynde dooden, die in den Heere (Ierven y

van nu aan : Ja, zegt de Geeft, op dat zy ruften
mogen van baaren arbeid : endehaare werken volgen

met baar. Openbaaring XIV: 13,

Op
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Op het XXI. Zinnebeeld.

Hoe ''t zich met een vroome Ziek verhoud , in

H ajjierven des Lichaams.

Dat uiterlyke vernuft fpreekt : de Ziele, wan-
neer die van het lichaam icheid , vaart zy dan niet

m den hemel of in de helle
,
gclyk men in een huis

ingaat, of gelyk men door een gat in een andere

wereld ingaat!

Antwoorr. Neen , daar is geen invaaren op zulk

een wyze, want hemel en helle is overal -tegen-

woordig : het is maar een inwendingcdes willens,

ofin Gods liefde , of in Gods toorn , en zulks ge-

schied in den tyd des lichaams, daar van Paulus

ze^t : Onze wandeling is inden hemel. En Chriftus

ook fpreekt : Myne Schaapen hooren myne flemme^n

ik kenne haar,en zy volgen ?ny
t
en ikgeeve haar dat eeu-

wige leven, enniemantzalzeuit myne handfcheuren.

Zo vraagt het vernuft : Hoe gcichied dan zulk

ingaan des willens in den hemel ?

Antwoord, Wanneer zich de wille te gronde

God overgeeft , zo verzinkt hy buiten zyn zelve,

jbuiten alle grond en plaatfe , daar alleen God open-

baar is, weckten wil, zo word hy hem zelve een

niets na zynen eigen wille: alsdan werkt en wil

God in hem , en dan woont God in zynen geiaaren

wille,daar doorword de Ziele geheiligd , cat zy in

de goddelyke rufte komt. Wanneer nu het lichaam

verbreekt , zo is de Ziele met goddelyke hefde

doordrongen , en met Gods licht doorfcheenen

,

ge.
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gclyk dat vuur een yzer doorgloeid, daar van het

zyne duifterheid verheft. Dat is Chnftus hand

,

daar Gods liefde de Ziele gants doorvvond en in

haar een fchynend licht en nieuw leven is , zo is zy

in den hemel , en een tempel des H. ,Geeftes , en is

zei ver Gods hemel, daar in hy woont.

Datuiterlyke vernuft fpreektiHoe komt het dan

dat die heilige Ziele in deezer tyd zulk licht en zulk

een groote vreugde niet volkomen mag bevinden ?

Antwoord. Dat hemelryk is m de Heiligen in

haaren geloove werkende en bevindelyk,zy voelen

Gods liefde in haaren geloove , daar door zich de

wille in God overgeeft : maar dat natuurlykeieven

is mee vlees en bloed bekleed , en ftaat in den tegen-

zet van Gods toorn , met de idele luft deezer wereld

omgeeven , welke dat uiterlykedoodelyke leven

fteeds doordringt : daarop de ecnezydede wereld,

op de andere zyde de Duivel , en op de derde zyde

den vloek des toorns Gods, in vleesen bloed, dat

leven doordringt en zift,daar door de Ziele<iikmaal

in angfl ftaat, wanneer alzo de helle op haar dringt

,

en zich in haar wil openbaaren; doch zy verzinkt in

de hoope van Gods genade, en ftaat als een fchoone

roozc midden onderde doornen, tot dat het rykc
deezer wereld van haar afvalt in 't lterven des lich-

h<iams : als dan word zy eerft recht in Gods liefden

openbaar , wanneer haar niets meer verhindert. Zy
moet deezen tyd met Chriftus in decze wereld

wandelen^Chriftus verloft haar uit haare eigen hel-

le, nadien hy haar met zyne liefde doordringt,en by
haar in der hellen ftaar, en haare helle inden hemel
veranderd. De
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De Ziek /preekt van den[land der

godloozen.

JVlaarach! watonderfcheidisdit!
Den goddeloozen geeft zyn wille

In handen van den helfen fmic

,

Die kwaade meefter houd hy ftille

,

Die fteekt zyn Ziel in 't brandend vuur ,
Van boosheid , leugen , nyd en tooren

,En al war meer van die natuur >

Door 't ryk des afgronds word gebooren.
Die idelheden mee eika êr

,

Tezaam geknoopt en vaft verbonden

,

Die worden in hem openbaar,
Nu is zyn Ziel een huis der zor.den

;

Want zy doordringen 't gants gemoed,
Met haar natuurely ke krachten

,

Gelyk het vuur een yzer doet.

ö Menfch ! te groot om weinig te achten

,

Hoe loopt gy zeifin uw verdriet ,
In eeuwig jammer enelende,

Dat wil dien goeden Vader niet

,

Hy fchiep u niet tot zulk een ende.

Goddelyk Antwoord.

W " ** godloozen, het zal [het» ] kwaalyk taan
want de vergeldinge zyner handen zal hem pefebicden'
Jezaias III: i x #

ö

Weet
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XXII.

Weetgy niet dat wien gy u zeken Relt tot dienft»

knechten tergehoorzaamheid
, gy dienflknechten zyt

des geenen dien gy gehoorzaamt , ofder zonde tot de

dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid

?

Romeinen VI: 16.

G Op



oS JEZUSende ziel;

Op het XXII. Zinnebeeld.

Hoe het met een godlooze Ziele (raat , als haar

H
het lichaam afflerft.

(
oe gaat het dan met den godïoozen?

Antwoord : Die godlooze Ziele wil in deezer tyd

niet in de goddelyke gelaatenheid haares willens

gaan , maar gaat gednung in eigen luft en begeerte
y

in de idelheid en valsheid, in des duivels willen: zy

vat maar boosheid, leugen , hovaardigheid, gie-

righeid , nyd en toorn in zich , en geeft haaren wille

daar in : die zelve idelheid word in haaropenbaar en

werkende, en doordringt de Ziele gants en gaar,

gelyk een vuur dat yzer. Deeze kan niet tot godde-

lyke rufte komen , want Gods toorn is in haar open-

baar: en zo zich nu het lichaam van de Ziele fchei-

det, zo gaat eeuwig berouwen en vei twyfelcn aan;

wam zy bevind , dat zy gants zulk een angftclyken

gruuwel geworden is , en ichaamt zich , dat zy zou-

de met haaren val fen wille tot God indringen, ja'zy

kan ook niet , want zy is in den grim gevangen, en is

zelver een louteregrim, en heeft zich daar midden
ingeflooten door baar val fe begeerte, welke zy in

zich heeft verwekt. En dewyi Gods licht niet in

haar fchynt ,• en zyne liefden haar niet beroert , zo is

zy een grooteduifternis , en een pynelykeangflely-

ke Vuur-wel , en draagt de helie in zich , en kan

dat licht Gods niet zien. Alzo woont zy in zich

zclven in der hellen , en daar en behoeft geen in-

vaaren , w#it waar zy immermeer is , zo is zy in

der
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der hellen , en of zy zich veel honderd duizend
mylen konde van haar plaats begeeven , zo is zy
doch in zulk een wellinge en duifternis.

Dat uiterlyke vernuftfpreektrHoe komt het dan
dat de godiooze in deezer tyd de helle niet voelt

,

dewyl hy zo na , ja in den menfche zelve is ?

Antwoord:Hy voeldze wel in zyn vals geweten,
doch hy verftaat dat niet, want hyheeitnochde
aardfe idelheid , met dewelke hy zich verluftigd

y
daar aan hy vreugde en welluft heeft:ook heeft dat
uiterlyke leven noch dat licht der natuur, daarin
zich de Ziele verluftigd , dat alzo dat pynigen niet

mag openbaar worden. Maar wanneer het lichaam
fterfr,zo kan de Ziele zulken tydelyke welluft niet

meer genieten, enzy heeft ook dat licht der uiter-

lyke wereld verloorcn : alsdan ftaat zy in eeuwige
dorft en honger na zulke idelheid , met welke zy
zich alhier heeft vermaakt , en zy kan doch niers

•bereiken , als maar zulk een val fê ingevatte wille

,

het welk zy in deezen leven te veel heeft gehad , en
zich doch niet laat vernoegen , dat heeft zy alsdan

te weinig: daarom is zy in eeuwigen honger en
dorft na idelheid, boosheid en lichtvaardigheid :

zy woude altydgaarn noch meer boosheid doen

,

en heeft doch niets daar in , of daar mee zy dat kan
volbrengen , zo gefchied zulk volbrengen maarin
haar zelven, en zulk een helfen honger endorft
kan eer niet gants openbaar worden , eer haar het
lichaam affterft, met het welke zy alzo in wellu il

heeft geboeleert, het welke haar toevoegden waar
na zy bel uil was.

O 2 De
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De Ziele houd haar naaften voor, het onruftig zwer-

ven , en hoe zy tot waare rufte zouw mogen komen.

$~\ oe topt de Ziel , en zoekt met vly t te ruilen ,

Nu hier, nu daar, in veeMerleye mften,

In geld, in goed ,, in weelden en in pracht,

fn eer, in roem , in heerfchappy en macht,
In luft-des vlees , in drinken en in eeten,

Jn lift, in komt, in wysheid en in weeten;
Maar al vergeefs , zy vind haar rufte niet

,

Gelyk men 't klaar aan kleine en grooten zet.

Zo zwerft een fteen , van zyne plaats geheven

,

En doereen hand met kiacht omhooggedreeven

,

Hy vind geen ru£ eer dat hy leid op de aard,

Zyn eigen grond, dies valt hy nederwaarr.

ó Arme Ziel , zo ver van huis en erven

,

Ziet hier een beeld van uw elendig zwerven

,

Vielt gy met kracht op God , uw eerfte grond 5

Het was gedaan , gy vond uw ruft terftond

;

Doet gy dat niet , zo moet uw eeuwig leven

,

6Arme Ziel, in eeuwige onruftzwetveni

Dat is een vrucht te bitter en te wrang

,

Bedenkt u recht, het eeuwig duurd zo lang.

Goddelyk Antwoord.

fj v zullen ruften op haar e ft'aap (leden , een iegelyk die

[ tn
"J
zyn oprecbtigheidgevjandelt he ff.

Degodiooze, zetamynGody en hebben geenen vrede.

JezaiasL VII; 2,21.

haat
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XXIII.

IX

Laat ons dan om benaar/ligen om in die rufte in te
gaan \ op dat niet iemant in dat zelve exempel der
mgeloovigheidenvalle. Hebr. IV: u.

G3 oP
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Op het XXIII. Zinnebeeld.

Van de eenige ruftpïaatfe der Ziele ,

welke die is.

G een ding en heeft rulle voor dat hetis daar het

t'fiuis hoord , dat is , in zynen eerften oorfprong.

Werpt een (leen om hoog , hy zal weder ter aarde

vallen , hy zal niet ruilen voor dat hy weder op de
aarde leid , want de aarde is zyn fubftantie enzyn
oorfprong. Ons lichaam >dewyl h et ook een aard fe

fubftantie is, en zal medeniet ruften voor dat het

weder in de aardeis: Maar onze edele Ziel , die

een Geeft is, en na het beeld en de gelykeniile

Gods , vanGod gefchapen , en eeneeuwig wezen
in God gehad heeit, die is akyd ongeruit enon-

getroofl eer dat zy in God ruft , «n metGod ver-

eenigd is.

Dat vuile aardfe vlees mag haar wat bedriegen,

verleiden, en met hem ter aarde nedertrekken
,

en een tyd lang met tydelykevermaakelykheden,

en vleefelyke wdluften onderhouden ; maar als zy

weder tot haar zeiven keert , en in haaren grond

ziet , dan zucht zy weder als een balling die uit

zyn land verftooten is , en als een kind dat zyn Va-
der verlooren heeft : Want de Ziele is van God zo

edel , fubryl, gceftelyk en goddelyk gefchapen

,

dat haar geen ding en kan verzaadigen , en in vrede

doen ruften, dan God zélve; wantalszyinGod
niet ruft, zo is zy altyd onverzaad en ongeruft.

Zo
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Zo roept nu God zo vriendelyk, de edele Ziele»

die 't (als een duive) alles overvloogen, ennergens

rulle gevonden heefc ,tot zich , zeggende : Komt t(f

my alle die belaft en belaaden zytjk zalu verkwikken.

Komt tot God , in alle dingen hebt gy rufte ge.

zocht, en niet gevonden. Komt tot God, in hem

zult gy zalige rufte vinden, want hy is uw God,

uw oorfprong; hy is de eeuwige rufte der zalige

geeften. Gy hebt een eeuwig ongefchapen wezen

in hem , en een gefchapen wezen van hem ; daar-

om alle kreatuuren die met u in dertyd vanGoi

gefchapen zyn, die wyzen u van haar, zeggen-

de : Wy zyn met u gefchapen kreatuuren eenes

Gods en Scheppers, wy en hebben geen rufte in

ons zelven , hoe zoud gy dan rufte in ons vinden ?

daarom gaat tot uwen oorfprong, daar uwen geeft

afgekomen is, en in hem zult gy eeuwige en za-

lige rufte vinden.

Ocn - na(* ik doch de vleug'leneenerDirke,

Op dat ik raogt van de aarde heenen ftuiven

,

Ik vloog zo ver tot dat ik rufte vand,

In mynen God , myn rechte Vaderland.

Vlieg voort, 6 Ziel, vlieg voort, gy hebtze beide:

Verftand om 't goede en 't kwaade t' onderfcheiden;

Aandachtigheid , om 't onderfcheiden goed

,

Met kracht en ernft te grypen in 't gemoed j

Vlieg over 't vlees en zyn verkeerde luften

,

Zo zult gy zacht in God uw Vader ruften.

G 4 De
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De Ziele in aandachtigheid over het werk
der verlojftng.

\Jy zaagtde gramfchap Gods in de eeuwige natuur

,

Door de ongehoorzaamheid ontftooken alseen vuur.
Den Duivel als een Wolf beluft op 't bloed der fchaapen >
Vaft grimmen; deeeuw'gedood, ende eeuw'ge afgrond

gaapen.

Ter and're zyde , och Heer ! dat was de hoogfte nood

,

Zaagt gy ons waapenloos van alle kracht ontbloot

,

Daar was noch hulp, noch raad, toen had gy medelyden
Met de afgevallen Ziel , en ftelde u tullen beiden

;

Gy wierd onz' fchild.en bleefzo vaft en trouwlyk ftaan,
De pylen vielen fcherp en fchrikly k op u aan

!

Dat tuigd het dierbaar bloed , uit al uw roode wonden

,

Dat op deraarden vlood voor al des werelds zonden

;

Pat hiet eerft liefde, ó Ziel ! waar blyftgy met den loon
Voor uw verloffinge , dien fchoone levens-kroon ?

Ach
!
wie ben ik , myn God > en wie zy t gy , myn Heere

!

Waar zal een Worm in 't ftofeen Koning mcê vereeren

!

Naamt gy 't verbryzeld hert niet voor uw lyden aan
6 Diepfte liefde Gods , zo konde ik niet beftaan.

Noch blyf ik evenwel in eeuwigheid u fchuldig

,

Voor 't uitgeftorte heil , zo groot en meenigvuldig.

E
Goddelyk Antwoord.

m vree/J niet : Ik ben de Eerfle en de Laatfte :

En die leeve , en ik ben dood geweeft ; en ziet
ik ben leeven&ig in alle eeuwigheid. Amen. En ik
hebbe de fleutels der helle cv des doods. Openbaaring

Waar*
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XXIV.

Waarlyk hy heeft onze krankheden op zichgeno*
men, en onzefmerten die heeft hy gedraagen. De
(iraffe die ons den Vrede aanbrengt , was op hem ,
en door zyne Jiriemen is ons geneezinge geworden.
JezaiasUiI:4,5.

6

G f Op
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Op het XXIV. Zinnebeeld.

Een ? zamenfpraak tuffen de FerloJJer,

en de verlofle Ziele.

JL/e verlofte Ziele (preekt : Ach myn edele paarl , en
geopende vlamme myncs lichts, in myn angftig vuur-

leven , hoe veranderd gy my in uwe vreugde ! ó fchoon-

fte Lief, ik ben u in mynen vader Adam ontrouw ge-

worden, en hebbe my door de vuurs-macbt, inwellufl:

en idelheid des uiterlyke werelds gewend , en eene
vreemde boelfchap aangenoomen , en hadde alzo moe-
ten eeuwig in een duifter dal, in vreemde boelfchap

wandelen , wanneer gy niet waart in groote getrouw-

heid door uw doordringen , en verbreeken des toorns

Gods , en der hellen , en duifteren doods , in dat huis

myner elende tot my gekomen, en myn vuur-leven

uwe zachtmoed en liefde wedergen ragt had.

ó Zoete liefde , gy hebt my water des eeuwigen levens

uit Gods bron mede gebragt , en my in mynen grooten

dorft verkwikt : in u zie ik Gods barmhertigheid
,

welke my te vooren in de vreemde boelfchap verborgen

ftond: in ukan ik my verheugen, gy veranderd my myne
vuur-angft in groote vreugde» Ach ! allervriendelykfte

Lief, geeft my doch uwe paarl, dat ik eeuwig mag in

fculken vreugde ftaan.

De Verloffer Jez.usChriftusfpreekt : Myn lieve Zie-

le, en getrouwe fchat, gy verheugt my hoog in uw be-

ginnen ; het is waar, ik ben door de diepe deuren Gods
tot u ingebrooken , door Gods toorn , door hel en dood

,

in dat huis uwer elenden , en hebbe u myne liefde uit

genaden gefchonken , en u van ketenen en banden ver-

loft , daar aan g? vaft gebonden waart ; ik hebbe u

myn trouw gehouden > maar gy begeert tegenwoordig
een
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een zwaare zaak van my > dat ik niet gaarn met u

waage. Gy wiltmyn paarl tot uw eigendom hebben»

gedenkt doch, myn lieve Ziele, hoe gy het voor dee*

zen in /\dam verwaarlooft hebt , daar toe ftaat gy
noch in groot gevaar, en wandelt in twee gevaarlyke

ryken: als met uwen allerdiepften wortel, den vuur-

oorfprong, wandelt gy in den lande, daar zich God,
eenen fterken iverigen God , en eenen verteerend vuur

noemd.
In het ander ryke wandelt gy in de uiterlyke wereld ;

in de lucht, in louter verdorven vlees en bloed, daar

des werelds welluft met des Duivels aangrypen, alle

uuren over u heen ruift : gy mogt in uwe groote vreugde

wederom aardsheid in mynefchoonte invoeren, enmy
myn paarltje verdonkeren* Ook mogt gy ftout worden ,

gelyk als Lucifer wierd, als hy den paarl tot een eigen-

dom had , en mogt u van Gods harmony afwenden , zo
moefte ik hier na eeuwig van myne gcmeenfchap be-
rooft zyn.

Ik wil myn paarl in my behouden , en wil in uwe ver*

bleekte, en nu in myn weder levendig gemaakte in-

wendige menfchheid, in den hemel in u woonen , en

myn paarl voor het Paradys bewaaren > tot datgy deeze

aardsheid van u aflegt: alsdan wil ik u myn paarl tot

een eigendom geeven: Maar myn aangezicht, en de

zoete ftraalen des paarls , wil ik u den tyd van dit aardfe

leven gaarn aanbieden.

De
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De Ziele/preekt van de menigte der prikken

en netten des Duivels.

I k zag de wereld breed en wyt,
Mee duizend liften overlpreid,

Dat mogt een hert mee recht doen fchrikken
,

Ontelbaar waaren al de ftrikken;

't Gefchooren net ftond overal

,

Der voeten Angel lag in 't dal,

En zeer verhoolen langs de wegen

;

Een Uil uit de afgrond opgefteegen.

Had gants bedriegelyk hier en daar,

Veel looze bruggen , vol gevaar

,

Merkonfl. gebouwd, ókonft der hellen!

Zo fpïts ~>tn kwaad in 't v/erk te ftellen

!

Ik zucht en fprak : ach Vader ! ach

!

MynGod, mynfchoonfteLief, wie mag,
Wie mag die menigte gevaaren

,

Die ilnk ken en dat looze garen

Omgaan? toen wierd 'er klaar gezeid,

Alleen de waare Ootmoedigheid,

GoddelykAntwoord.

£jyt nuchtere» [en] waalt; wa*t uwe tegenpartye

ue Duivel^ gaat am als een briefende Leeuw : zoekende
wien hy zoude mogen ver[linden, i Petrus V: 8.

Wk



HET TWEEDE DEEL. ïo9

XXV.

Wie is de man,die den Heere vreeft?hy zalkern e»«
demyzen in denweg , [ dien'] by zalbehben teverkie-
zen. Ajyne oogen zyn geduuriglyk op den Heete ,
want hy zal myne voeten uit het net uitvuten.
PfalmXXV:ia,i f.

Op



iiö jezusende ziel;

Op het XXV. Zinnebeeld.

Van de menigerley ftrikken des Duivels > en

boe dezelve te ontgaan zyn.

D en Duivel is een duizend konftenaar,de wyde
wereld is vol van zyneliftigeaanflagen, bedrie-

gelyke ftrikken en netten , hy loerd de Ziele na

als een behendige vogelvanger , de grove zondaars

zoekt hy dieper en dieper in zonden te ftorten, en
door wereldlyke dingen op te houden van de he-

melfe , en die aireede op den goeden weg zyn zoekt

hy weder te verleiden, die al ver gekomen zyn

,

in dezelve zoekt hy de eigenheid aan te ftooken,

om haar te verheffen in Geeftelyke hovaardye , en

hy kan zich wel voordoen als een Engel des Lichts,

dat-een geoefende Ziele genoeg te doen heeft , om
teo nderfcheiden , of het Goddelyk of Duivels zy

het geene hem fomvvylen voorkomt.
Welk is dan de veiligfte weg, om deeze ge-

vaarlykheden te mogen ontgaan ?

Geen andere als de eenvoudige weg der waare

ootmoedigheid.

De wille des menfchen zal zich met alle vernuft

en begeerte, gants in zich verzinken als een on-

waardig kind , dat de hooge genade Gods niet

waard is, hem ook geen wceten noch verftand toe-

meeten , ook geen verftand in de kreatuurlyke

Zelf heid vanGod afbidden , nochbegeeren ; maar

zich maar flecht en eenvoudig in de liefde en ge-

nade
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nadë Gods , in Chriftus Jezus inzinken , en zyn

vernuft en zelfheid in 't leven Gods , gelyk als

dood te zyn , begeeren , en zich het leven Gods
in de liefde gants overgeeven , dat hy daar meê doe

als met zyn werktuig, hoe en wat hy wil. Geen
dichten in goddelykezaaken ofmenfchelyke gron-

den, zal zich dat eigen vernuft voorneemen , ook
niet willen ofbegeeren, als maar Gods genade in

Chriftus alleen, gelyk als een kind dat maarge-

duurig na des Moeders bord haakt, alzo zal den

honger maar geftadig in Gods liefde ingaan , en

zich gants niet van zulkeii honger laaten af bree-

ken , wanneer dat uiterlyke vernuft in'c licht tri-

umpheert en fpreekt : Ik hebbedat waarekind , zo

zal haar de wille der begeerte ter aarde buigen en

in die hoogde Ootmoedigheid en flechten onver,

ftand invoeren , en tot haar zeggen : gy zyt zot

,

gy moet u in die zelve met groote ootmoedigheid

inwinden, en gants in u te niete worden y uook
noch kennen , noch liefhebben, alles wat aan

,

en in u is moet zich nietig , maar bloot een werk-
tuig Gods achten en houden , en die begeerte al-

leen in Gods erbarmen , invoeren , en van alle ei-

gen weeten en willen uitgaan , het ook alles voor

nietig houden, en geen wille fcheppen om ooit in

na , ofver daar weder in te gaan.

En zo dit gefchied , zo treed de natuurlyke wil*

Ie in zyneonmacht, en den Duivel heeft ook geen
vermoogen meer om hem alzo te ziften met zyne.

valfe begeerte , want die plaatfen zyner rulie wor-
den hem gants dor en onmachtig.

De
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De Ziele gelaaten en{lil in H vuur der

loateringe.

Neen , zoetfte «Jezus, bron der liefde en vriend
7

-

lykheid,

Gy hebt geen luft daar aan , dat de arme Ziele lyd

,

V it u en gaat geen vuur ; de vlammen deezer fmerte

Ohtfpringen uit den grond van 't ongezuiverd herte,

Myn ongelykheid en gebreken der nat uur

,

Zyn zelf het brandhout van dit fcherp verteerend vuur,

En eer en wil ik niet verloft zyn noeh ontbonden ,

Voor dat dit levend vuur zyn voedfel heeft verflonden ;

Het duure lang of kort , wy trooften ons de pyn ,

Want andert mogt ik nooit met God vereenigd zyn j

Laat branden zo het wil , ja laat de vlammen walTcn

,

Tot de eigen wille gants verflonden zy tor alle,

Dan left het vuur van zelfs gelyk een leven fterft

,

Dat uir. en afgetecrd zyn kweekend voedfel derft.

ó Eigen wil , die my zo lange hebt gefcheiden

Van God , het hoogfte goed , hoe wil ik my verblyden

In uwen ondergang', wxnc ziet na uwen dood

Ben ik in God , myn Lief, verloft uit alle nood.

Ach ! zoetfte Jezus, ach ! verfterkt my met uw krachten,

Zo lang dit lyden duurd , op dat ik niet verfooachte.

Goddelyk Antwoord.

jLjailg is de mm die verzoekinge verdraagt : mant als

by beproeft Zal geivee/l zy» , zo zal hy de kroone des

tevens ontfangen , welke de Heere belooft heejt den gee-

wen die k<m liefhebben. Jacobusl: 12.
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XXVI.

Wit'zoude de aj
7divaa!ingèn verftdan? reinigt vijf

*van de verborgene [_afd<iwaUngen.~\ Pfalm XI A: 15.

De fmehkroes is voor bet zilver , en den oven

voor het goud : maar de Heere proeft de herten.

SpfeukenXVII:*.
H Op
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Ophec XXVI. Zinnebeeld.

Van de huterInge der Ziele door lyden.

A.,h de menfeh een» gereïnigf is , zo is 'er

noch een nader reiniging , en dan noch een

nader.

Dat fierven en verworden gaat op, gelyk als

dat toeneemen opgaat.

Niemant en zai meencn , dat de geene die des

eeuwigen levens verzekerd is, daarom niette ly-

den hebbe.

Wanneer die uitverkoorene in der hellen ko-

men , lyden zy die gaarn van liefde , hoewel het

haar groote imerte is
, gelyk als iemant die zich in

?
t lyden geeft voor een ander, die hy hertelyk lief

heeft , niet en begeert van 't lyden ontflaagen te

zyn, hoewel het hem groot lyden is, op dat die

andere zyns lydens vry zy

.

Hoe grooter dood , helle en verdoemenifTê

,

hoe grooter leven , hemel en zaligheid. Hoe
grooter dood , helle en angft , hoe grooter

en hooger geboorte
?

hemel en leven daar na

Vol o;t.

% Chriftus fpreekt : Wie met en verlaat , enz,

Lukas XIV: 33. Wat de menfche verlaaten

zal dat moet hy eerfl hebben. Alzo heeft de

menfche nu eerft Vader, Moeder , Vrienden,

rykdom , wereldlyke eere , konft , enz. en

deeze
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deeze verlaatinge is een beeld van het geene- dat

namaals ook verlaatcn word : want wat men daar

uit ontfangt , 'naamelyk die vrucht, die uit de
verrottinge of verwording van de aardfe dingen

gewaden is, daar aan moet men dan ook weder-

om verrotten , en die zelve goederen ook ver-

laaten ; en uit zulk een verlaating komt dan noch
al een hooger ontfangen , en een hooger vrucht,

daar aan men dan al wederom verworden moe.t^

en uit dat verrotten dan ook honderdvoud weder
voortkomt. Alzo ftrekt zich dat derven en ver-

rotten geduurig hooger en hooger , désgelyken

ook de vrucht en het leven dat uit zulk fierven

en verworden komt.

Paulus-fpreekt : Ik elendigmcnfche ! wiezalmy
verlqjjen uit het lichaam deezes doods? Rorn. VII:

vers 24. daar zal men merken , dat Paulus geen

lichaam des doods en hadde aan die dingen daar

wy 't aan hebben , want daar aan was hy' geftor-

ven , en het was niet noodig dat hy daar meer
aan flurf : het ging hem niet meer aan , en hy
had daar. langer niet mede te doen , maar was
uit veel fterven geheel in een hooger leven ge-

komen, daar aan hy al weder fterven moefl, en

een lichaam des doods draagen. En hoe hooger

hy in dat leven kwam , hoc hooger hy ook in

dat fterven kwam.
Indien het goud gevoelen had en konde

fpreeken, ö ! hoe zoude het van zulk een groot

iyden zeggen eer 't tot zuiverheid gekomen
was.

H z De
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De menfche is verborgen , met veel dingen

bezeten, daar hy niet van en weet, dat hy eerft

bevind wanneerze bem ontrokken werden. Ook
gevoeld de menfeh fomwylen noch des afgangs

in hem , en weet niet wat het is , het welk
fomtyds zo zwaar valt dat het de Heere maati-

gen moet.

Dat wy in zo grootcn lyden komen , is daar-

om niet dat God luft aan ons lyden heeft , maar

hy ontneemt ons die dingen daar wy op ruften f

en dat is ons zulk een lyden.

JÉ.
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JEZUS en de ZIEL.

HETDERDEDEEL

De Zielehaaraandegaaven,openbaa-

ring'e en inlichtïnge Gods niet verge-

noegende , begeerd, na den aard der

liefde , met haar beminde gants

vereenigt te zyn, en haar zelve

in den goddelyken afgrond

in te zinken , als een drup-

pel waters in den wyn.

Dk den Heere aanhangt, is een geeft {met hem, ]

iKorinthenVI; 17.

H }
TH
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o8 JEZUS en de ZIEL.

De Ziele haaren Godvaftaankleevcnde*

JT\ ch neen ! ik laat u niet , ach neen 1

Gy kunt, noch zult my niet ontvlieden
j

Ik houw aan God , myn eenig Een,
Het ga zo 'c wil ; en of 't gefchieden

Dat aarde en hemelryk verging , .

Kei raakt my niet, dat mag gebeuren,

Om een verlaat ik^He ding,

Wie zouw dat mynen W i L ontfcheuren *

Myn God , myn Lief , myn eenig goed ,

Al ging myn lyt en ziel te gronde,

Zo lang daar noch ia myn gemoed,
Eenfnak, een vonkje word gevonden.
Zo lang word gy van my bemind

;

Met zoetheid hebt gy my gevangen

,

Geiyk men lokt een fpeelend kind

,

Nu luit het my u aan re hangen.

Gy zyt myn grond , waar zoude ik gaan ?

Gy zyt myn God, u houdeik ftille,

Myn W i l l e-g e E ST grypt nergens aan ,".

Gy meugt het maaken naar uw Wille.

Goddelyk Antwoord,

n eenen kleinen toorne hebbe ik myn aangezichte van u
een oogenblik verborgen: maar met eeuwigegoedertieren*

heidrZal ik my uwer ontfermen, Jezaias. LIV: 8.

Wie*
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XXVII.

. Wien heb ik [neffens u] inden Hemel? neffens u

en luft my ook niets op der aarden. Bez.wykt myn

vlees en myn herte 9 zo is God de rotzfteen mynes

herten, enmyn deel in eeuwigheid. Pfokn LXXilI:

vers 25-, 26.

H-4 Op
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Op het XX V 1 1. Zinnebeeld.

Van een fterk aanhangen der Ziek , aan
God , in waare gelaatenheid.

\Jfhet fcheen dat gy my vcrlaaten woud , ó GocJ
myn Vader ! en dat gy uw aangezicht verbergende

tot my fprak j Ik en wil u niet ; Zo wil ik doch u
,

en anders en wil ik niet als u , mag ik u niet heb-

ben zo wil ik niets, nu ik u eens lief gekreegen heb,

zyn my alle dingen die gy niet zyt idel , en zy
mogen my niet vernoegen. Gy kunt my ook niet

ontvluchten, ö God! myn Lief; want ik hange

aan uwenhals met mynen wille , ik heb myn wille

van alles afgekeert om u alleen vaftte houden, i|$

heb mynen wille gants in uwen wille overgegee-

ven •, daarom ó Heer ! maakt het met my zo 't u
op het hoogde behaagclyk is. Ik overgeeve en

offere my in den verborgen afgrond uwer God-
heid, oHeere ! wilt gy my behouden of verdoe-

men , dat ftaat in uwe macht , uwen wille ge-

ichiede aan my.
Al gingmyn lyt en Ziele (zo \ mogelyk was) te

niet , zo lange als 'er noch een vonkje levens in

my is, zolange wil ik u lief hebben, zolange wil

ik aan u houden , en anders wil ik met mynen wille

nergens aangrypen.

Met de zoetigheid der verwonde liefde hebt gy
my tot u getrokken, engebragttot de gevangene

Jiefde daar ik u niet ontlpopcn kon, en nu ben ik
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gekomen in de raazende liefde , hetgaa nu alles zo

'twil, ik en verlaateu nimmermeer.

. Ach! dat wy dus zonder liegen, uit een op-

recht hei te fpreekcn mogen , daar toe Jielpe ons de

vloeijende fontein der eeuwige goedheid. Amen.
De menfche houdc hem in 't lyden zonder ver-

maakelykheid der kreatuuren ,
' en zoeke geen

£roofternoch beklaager, maar zet das al les aan den

Heere : hy zy ongetrooft en onbeklaagt tot dat de

Heere komt, en hy verfmaade alle vreemde uit*

breuk en uitvlucht , en verwacht den Heere. De
Heere zal getrouw aan hem houden in rechte

maate en order , hem laaten lyden lot zyner eeren

,

en tot des menfehen vordering of voortbrenging :

het welk hem de menfeh verhinderen zoude, wan-

neer hy ongelaatenin'r. lyden, den Heere niet en

verwachte.

Dat lyden draagt een groote vrucht in zich

,

daarom zal men daarin op den Heere wachten.

Den Pfalmift (preekt, Ik hebbe den Heere lange

verwacht ; en hy heeft zich tot my geneigd , en

myn geroep gehoorp. PfalmXL:2.
Ik wachte op den Heere , van den eenen morgen

tot de anderen. PialraCXX X: 6.

\in Jezaias : o ffrel alle de geenen op God>wach»

ten! die hem verwachten zullen nimmer te fchande

worden, Jezaias XXX: 18.

Hs J>t
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Ve Ziele door de Goddelyke genade verkwikt.

z10 word een Roozenhof met morgendauw be*

fpoeld

,

Van 't Welle windje zacht en vriend'lyk aangeblaazen

!

Gelyk des Heeren geeft myn aangezicht verkoeld ,

N u ik in wederwii van al des vyands raazen

,

Gegroend in 't Paradys , door eene fcherpe dood >

Myns Heeren bloempje ben3befprengt met zynen bloede,

Dat hy uit lout're liefde op myne blad'ren goot.

Dat is een levensdauw die 't geeft"lyklyf kan voeden.
Zyn kracht is myne tuin, zyn vriend'lyk aangezicht

Mynfchoonezonnefchyn; ó wereld! toeft niet langer

,

Gaat door den dood uws zelfs in 't ongefchapen licht»

In 't fterven word uw grond van 't rechte leven zwanger

,

En baard het nieuwe kind > dat door Gods geeft geteeld,

Zyn oorfprong fchoon gelykt ? en met een volle weelde
In ceuwigheyd voor God zyns Vaders oogen fpeelt,

Eenzaamheid, vanmy, noch niemant uit te beelden;

ö Werelds wysheid dwaas vernuft > wat zytgy blind

,

En meend dac niemant > fchoon hy breekt door hel en
Zonden

,

Het fchoone Paradys in deezen leven vind

:

Neen van het oude dier en word het nooit gevonden

,

Maar 't nieuw gebooren kind ? uit water en uit Geeft

,

Word van den Bruidegom geleid in groote vreugden

;

En ichouwd fomwyldat land> daar 't voor geen uit-

gang vreefd,

Maar eeuwig woonen zal > bekleed met fchoone deugden.

Goddelyk Antwoord.

D)ie overwint , ik zal hemgeeven teeeten van den boom
des levens , die in het midden bet tan paradys Gods is.

OpenbaaringII:7.
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XXVIII.

l.L

^
Hy kujje my metde kujjen zynes tnonds , want uwe

uïtneemende liefde is beter dan wyn. Hoogelied 1:2.
Myn Lief/ie is myn

}
en ikbenzyn, dievmdet

onder de Leliën t Hoogelied II: 1 6,

Op
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Op het X X V ï 1 1. Zinnebeeld.

Fan dank en lof der Zkle %
aan baar FerloJJer*

N u zyu, ö grooten God, in uwe kracht en

Zoetigheid, lof , dank, fterkte
,
pryseneere, datgy

my van den dryver der angfl verloft hebt : ó gy
fchoonfte Lief, rayn hcrte vattetu* waar zyjtgy

zo lange geweeft ? my dacht, ik waare in der Hel-
len in Gods toorn, ö Allervriendelykfte Lief , blyft

doch by my , weeft doch myne vreugde en ver*

fcwikkinge, geleid my doch op rechte wegen : in

uwe liefde overgeeve ik my: Ach! ik ben voorn
donker, maak my doch licht, ó edel Lief, geeft

mydoch uwezoece paarl, legtzedoch in my.
ó Grooten God in Chrillus Jezus , nu pryze en

Joove ik u in uwe waarheid
,
groote macht en heer.

lykheid , dat gy my hebt myne zonden vergeeven
f

en hebt my met uwe kracht vervuld : ikjuiche u in

myn leven,en loove u in uwe vaftigheid, welkenie-

mant opfluitcn kan als uwen geeft,in uwebarmher-
tigheid : myne gebeenten vci heugen zich in uwe
kracht , en rayn herte fpeelt in uwe liefde. Dank zy

u eeu wiglyk,datgy my uft der hellen verloft,en den

dood in my toteen leven gemaakt hebt: tegenwoor-

dig bevinde ik uwe beloofde waarheid , özoetfte

Lief! laat my doch niet weder van u wyken,vereerd

my doch uw paarlekrans
3
en blyf in my: weeft doch

myn eigendom , dat ik my eeuwig in u verheuge.

Pfalm.XX III. De Heere is myn btfder , my en

wlnietsoihtbreekcn.



Het derde deel. u?
Hf doet my nederliggen in grazige weide; hy

toert my zachtkens aan zeer flille wate* en.

Hy verkwikt myne Ziele; by leid my in hetfpoor

der gerechtigheid , om zynes naams wille

Al ging ik ook in een dal derJchaduwe des doods f

ik en zoudegeen kwaadvreezen , wantgy zyt met ?ny;

uwen ftök , en uwen Haf\ dievertroofienmy.

Gy richt de tafel toe voorman aangezicht

e

, tegen

óver myne tegenpartydersfiy maakt myn hoofd vet met

olij myn beker is overvloeiende

.

Immers zullen my het goedeendeweldaadigheid

volgen alle de dagen mjnes levens \ en ik zal in het

huis des Heeren blyven in lengte van dagen.

Pfalrri CU I : i , 2, g, 4 # Looft den Heere myn Zkle;

en al wat binnen in my is zynen Heiligennaame.

Looft den Heere m)n Ziele , en vergeetet geene

van zyne weldaaden.

Die alle uwe ongerechtigheid vergeeft , die alk uwé
krankhedengeneeft.

Die uw leven verlofi van het verderf: die u kroond

metgoedertierenheid en barmbertigheden*

g^ en kusje van üw zoete mond ^

6 God! myn lief, mynoverfchoone,

Nam ik voor al de Konfngs Kroöne,

En Scepters van het aardie rond

;

Een blikje in myn Zielen grond
,

Is veelmaal meer dan alle weelden,

Die zich de wereld kan verbeelden
i

Ofdie ooit menfeh op aarde vond.
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De Ziele/preekt van de loutere ver»

eeniging met God.

Vj etyk een waterdrup , geplengt in rooden wyn

,

Haar zelf zo gants verlieft aan fmaak,aan reuk en verwe

;

Zo louter moet den geeft in God verfmolten zyn

,

En gants te gronde toe haar eigen wille fterven

;

Dat is den eis , die God aan zyne fchep'ien doet

,

Al wat zich hier verheft en kant , word uitgefpoogen

;

Dit doet de liefde uit een oprecht en rein gemoed

,

Dat altyd voor zyn God in kleinheid leid geboogen

.

Wat dwaasheid houd ons op van dezen waarden dood?
ó Zalig zinken in een zee van waare weelde >

Daar de arme menlchheid fchoon en ryk'lyk word ver-

goed ,

En fpant de kroon van al wat de eeuw'ge wysheid beelde.

Beichouwt eens recht myn Ziel, vind gy des vredens

maat

In 'c eeuwig Koningryk, daar uit zo veel gemoeden,
Uit zo veel duizenden maar eenen Wille gaat >

In de eeuwige oorlpi ong en fontein van alle goeden.

Myn Lief , myn Bruidegom, myn allerfchoönfte Heerl

Ach eenig eeuwig E en , myn rykdom 3 myn hoogwaarde >

Gy zytheteenigal , en al wat ik begeer,

Wien heb ik neffens u in hemel of op aarde ?

Goddelyk Antwoord,

J^^/ ie myn vlees eet , en myn bloeddrinkt , die blyft in my
,

en ik in hem. Joannes VI: f 6.

Op dat zy alle een tytf ,. gelykerwys gy- Vader in my,
en ik in u, dat ook zy in ons een zyn.

Ik in haar, engyinmy. Joannes XVII: 21, 23.

Af
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XXIX.

Indien wy met hem eeneplante geworden zyn inde

gelykmaakinge zynes doods , zo zullen ixy het ook zyn

\jn de gelykmaakinge zyner^ opfiandingè, Romeinen

Vi:^.

Die den Heer e aanhangt , iseengeejl (jnet hemj
1 Korimheri VI: 17.

Op
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Ophet XXIX. Zinnebeeld

Van de vereeniging met God*

w.anneer wy het woord liefde noemen , zó
meenen wy daar mede een vereenigende kracht,
die van hem, die daar liefheeft, en van den gee-
nen die geliefd word , begeerd een ding te maakcn.
Doch dewyl het niet mogelyk is dat twee dingen
geheel en in alle manieren een ding zouden wer-
den , of het eene moeft gants Vergaan ; zo zoekt

de liefde evenwel die allernaafte en bekwaamfte
vereeniging. En alhoewel het is dat de gelyke-

niilen den menfch een weinig konnen onderwyzen

,

zo zynze nochtans de waare Vereeniging , die de

Ziele met God hebben mag ^ zoongelyk, alsGod
hooger is als alle kreatuurem

Ziet den geënten boom , de ente word door het

voedfel der aarde met den (lam een boom, alzo

word.de Ziele door het voedfel der genade en liefde

een geeft met den Geeft Gods.
Wanneer men een druppel waters in een vat

met wyn laat vallen
i
zo veranderd dat water in

.}vyn, het verheft zyn eigen natuur, en neemt de

natuur van den Wyn aan , in verwe , reuk ,fmaak,

en alle krachten: Alzo vak pok de Ziel in die on*

gemeetenheid Gods, als een druppel waters in de

grootheid der Zee , en zy behoud alleen dat we-
zen der Zielen, maar alle de krachten zyn ver-

good, dat is, met God doorvioeidj gelyk eert

fterre
i
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fterre , die van natuure duiiter zynde , met de

klaarheid der zonne doorvloeid word.

Daar is noch een gelykenifTe van twee fpiegels

,

wanneer men dezelve tegen eikanderen Itelt, zo

ontfahgt elk des anderens beeld geheel in hem

,

met zyn eigen beeld , dat in den anderen fpiegel

gebeeld is , alzo is 't ook met de eeuwigheid en des

menfchen herte; wanneer uit het boek der Liefde

deeze woorden vervuld worden : Myne Lief[te is

tot my gekcert, en ik ben tot hem gekeert ; dan zyn

deeze twee Spiegels tegen elkander gezet, Als God
dan de Ziele verklaaren wil met het licht der Maje-

ftcit , zo ontfangt de Ziele dat beeld en de klaar-

heid , en het bekennen en gebruiken Gods in haar

zeiven volkomen, en haar eigen bekennen en ge-

bruiken in God, veel volmaakter als die uiterlykc

fpiegels doen, want die blyven altoos wezentlyk

van elkandcren gefcheiden ; maar de Ziele , alzo dra

als zy dat heerlyke beeld des eeuwigen fpiegels in

zyne onbegrypelyke klaarheid ontiangt, zo word

zy in dien zelvenoogenblik, met dien onbegrype-

lyken , heerlyken , klaaren goddelyken fpiegel

vereenigd , endaar in verflonden en verfmolten,

aelyk eendruppel waters inden wyn verfmelt, of

als een vliegende vonk in een groot vuur.

De
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De Ziele tegen de wereld.

I a 't is gelyk ; zo dwaas ik voor uw oogen zy

,

Zo dwaas , o wereld ! zy t gy wederom voor mjr.

Zo dwaasals gy my acht , wyi ik de welluft haate

,

En alle dingen om het eenig goed verlaate

;

Zo dwaas fchat ik u weer , dat gy het al behoud

,

Voor 't eenig waare goed3en kieft den ilyk voor 't goud.

Ja zegt gy 5 't uwe is wind , ik taft myn fchat met handen

,

o Onverftandig dier ! verberg u nu voor fchanden

,

Zyt gy zo wys , en laat een fchoone diamant

,

Schoon gy hem fcheld voorwind, niet vaaren uir uw-

hand;

Veel minder zult gy my ; al noemd gy 't rook en winden,

Den paarel rooven die ik in myn hert bevinde.

ó Onverftandig dier ! het levendig gemoed

Grypt veelmaal vafter als gy ooit met handen doet

;

JDoch 't is vergeefs met u, 6 blind vernuft ! te ftryden,

Als dag en nacht verfchiid , zo zyn wy ook gefcheiden

;

Ik ben een vrucht in 't licht , gy in de duifterheid

,

Elk waft uit zynen grond tot aan den rypen tyd

,

Dan Oogftclk ryk zyn vrucht met luft in'zyne fcruiuren.

Vw fchat valt van u weg , myn fchat zal eeuwig duuren.

Goddelyk Antwoord.

\f ergaderd u geen fchatten op der aarden , daarze de

matte en de roefl verderft , ende daar de dieven dvor-

graaven en fteelen. Maar vergaderd u fchatten in den

hemel > daarze noch motte noch roeji en verderft , ende

daar de dieven niet en doergraaven , noch cnfleelen.War.t

waar uwenfchat \s , daar zal ook uw her te zyn. Mattheus

Vkio, 20,21.

E*
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XXX

En hebt de wereld niet lief, noch 'tgeene in de we-
reld is: Zo imand de wereld liefheeft, de liefde des
Vaders is niet in hem , 1 Joan. 1 1 : vers 1 j.

Ii Op
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Op het XXX. Zinnebeeld.

Van denfchat desgemoeds , en van degrofheid

der wereld/e menfchen.

jL^ aar is geen grooter dwaasheid voor de wereld, als

het le\en van een Chriften ; want zy ziet hem alle die

dingen, daar zy haar heil en hoogfte vermaak in zet,

als drek weg werpen en verfmaaden ; endewylc zy grof 9

plomp en diers is , zo en word zy niet gewaaf waarom
dat deze verlaatingegefchied ; zy noemt hem dwaas en
uitzinnig , ziende dat hy al zyne goederen verkoopt

;

maar van den hoogwaardigen fchat , dierbaarder dan alle

Koningryken der aarde, die hy in den Akker gebon-

den heeft, en weet zy niets. Zy meent dat hy zich met rook

en wind verzadigt, want zy kend geen goed noch ryk-

dom , als dat zy met haar cfierlyke handen taft ,* wat men
haar van het ratten of voelen des gemoeds zegt, dat kan

zy niet verftaan , meenendedat het inbeeldinge en bedrie-

gelyke droomeryen zyn , nochtans behoorden zy zo
plomp niet tezyn, dat zy niet zouwkonnen verftaan, dat

het edelfte en fubtielfte minder kan bedrogen worden
als hec grove en plompe. N u is immers het gemoed des

menfchen de fontein en weibron des levens, meerder a!s

de uiterlyke leden des groven licbaams , dat zyn bewee-

ginge van haar uitvloeijende krachten ontfangt , en

meerder als de uiterlyke zinnen , die van haar als uit naa-

ren wortel ontftaanj meend gy nu dat deze edele grond

niet kan onderfcheiden, otzy wezentlyke waarheid , or

dat zy een vliegende damp.heert, daar gy in uw grot-

heid wel weet te onderfcheiden , of gy een paarl , of,

een ftroohalrn in uw uiterlyke hand hebt. ö Verblin-

de menkh , hoe zyt gy zo gants in het dierelyke Ie-

ven overgegeeven ! och hoe dwaas enuitiinning zyt
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gy voor ons , dat gy dat tydelyke en vergankelyke

voor het eeuwige en onverderffelyke verkieiï. 6 Aan
welk een ontrouwen vriend verbind gy u , aan deze

bedriegelyke wereld , die haar beminnaars in de uure

des doods niet de alderminfte vcrirooftinge toebrengt ,

haar verlaat , en laatze arm , naakt en elendig heene

vaaren. Gy ziet dit immers dagelyks voor oogen, waarom

zyt gy dan noch zo dol ? och hoe gaarn wouden wy u

tot onze gefpelen hebben! in het eeuwig groenende en

vruchtdraagende Paradys , daar God onzen Vader ons zo

vriendelyk verwacht, en ons als zyne lieve kinderen der

genade, in zyn vaderlyke armen omvangen wil 5 daar

wy eeuwig in volle vrede en vreugde voor zyn alder-

beiligfte aangezicht zullen fpeelen.

Och word doch wys, en houd het voor geen waan , de

dingen die verre fchynen komen eindeling naby. Waakt
op , en bemerkt met aandacht, of gy in deze wereld

t' huis hoort.

Indien gy de vruchten eens vreemden lands eet , zo

gelooft gy wel dat 'er zodaanig een land is daar die

vruchten gewaffen zyn ; waarom zouw dan de Ziele

,

eetende de zoete vruchten des Paradys > noch twyffelea

of 'er ook een Paradys zoude zyn ?

ó Neen ! en waart gy wys gy zoud die geene gelooven

*

die liever fterven, eer dat zy u voor liegen zouden, gy
gelooft doch doorgaans de gemeens wereld wel , laat u het

herte niet langer verftokken en verblinden van hem , die

u gaarn eeuwig in zyn gezellchap had.

I 3
D<
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DeZiele vergelykt al bet doen des werelds by kinderfptL

v.erwonderd u dat zo , ó wyze wereldling,

Dat i k my niet verheuge in eenig werelds ding

!

Zo weinig als gy u van herten kund vertnaaken

,

En recht vernoegen laat vand' allerminftezaaken,

En beuzelingen , daar 't onnozel kind meêfpeelt>

Dat zich van wat gerings en kleins wat groots verbeeld,

Zo weinig konnen my alle aardfe dingen geeven,

Daar gy meede overbrengt den tyd van 't gamfe leven

,

Het geld en goed , het goud en zilver , d' ed'le fteen

,

De lekkere fpyze en drank , de fierelyke kleên,

De macht en achtbaarheid gedient en aangebeden,

De fchool geleertheid , konft en wereldlyke zeden

,

De weeldeen wellu ft, en bet Vleefelyk gemak,
En and 're dingen , die noch hoorenom het pak

,

Den grovenzwaaren laft der Zielen te vergrooten

,

Dat alles zie ik aan , als gy der kinderen koofen

,

En minder fpeeltuig , daar zich 't knaapje mee ver-

maakt ,

Tn zyn onwysheid , eer 't tot deftigheid geraakt

:

Maar God zy lof, wy zyn die kindsheid al ontwafïèn,

't Vermaak des kinderfpels en zoude ons niet wel paffen ?

Voor 's vaders oogen , die ons tot wat hooger riep,

Toen hy de Ziel zo fchoon tot zyn vriendinne fchiep ,

Hy zeiver is den fchat der Ziele , en die hem vinden,

pie achten 't al met my voor idelheid en winden.

Goddelyk Antwoord.

fsoeh ie dinven die boven z.yn » daarChriftus is zittende

aan de rechter [hand~\ Gods : Bedenkt de dingen die

boven zyn , niet die op de aarde zyn. Kol . III: vers 1,2
IdeU
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XXXL

Idelbeid der idelheden, zeid de prediker, idtt-

heid 4§r idelheden , Het Is al idelbeid. Prediker!:

vers 2.

U Of
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•" Op het XXX I. Zinnebeeld.

: De woorden der opperJl e JVysheid; en van de

idelbeid aller uitwendige dingen.

^prcukenl; 2o,tot 33 Be opperfle wysbeid roept overluit

daar buiten; zy verheft haare Jtemme op dejtraaten.

Zy roept in het voorfle der woelingen ; aan de deuren

der poorten /preekt 27 haare redenen in derjiad.

Gyjlecbte, boe lange zultgy deJlechtigheid beminnen ?

en de jpotters voor zich defpotterye begeeren? en de zot-

ten wetenfchap baaten ?

Keert u tot myne bejlraffinge: Ziet, ik zal mynen geeft

ulieden overvloediglyk uitjiorten ; ik zal myne woorden
u bekend maaken.

Dewyle ik geroepen bebbe , en gylieden geweigerd heb*

det ; myne hand uit&ejlrekt bebbe > ende daar niemant

tn was die opmerkte

:

Ende bebbet allen mynen raad verworpen ; en myne
be(lraffinge niet gewild

:

Zo zal ik ook in ulieder verderf lachen : ik zalfpot-

ten > wanneer uwe vreeze komt.

Wanneer uwe vreeze komt gelyk eenè verwoefïinge ,

en uw verderf aankomt als een wervelwind ; wanneer
u benaaudbeid en angft overkomt

:

Dan zullen zy tot my roepen , maar ik en zal niet ant-

woorden : zy zullen my vroeg zoeken , maar en zullen

my niet vinden:

Daarom dat %y de wetenfchap gehaat hebben , en de

vreeze des HE,EREN niet en hebben verkooren.

Zy en hebben in mynen raad niet bewilliget : alle myne

leflraffinge hebben zy verfmaadet.

Zo zullen %;y eeten van de vracht baares wegs , en

%icb verzaadigen met baare raadfiaagen.

Want
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Want 4e afkeeringe der Jlechten zalze dooden , en de

voorfpoed der zotten zalze verderven.

MaUr die na my boort , zal zeeker woonen : en by

zal geruit zyn van de vreeze des kwaads-

Idelbeid der idelbeden , zeid de Prediker , idelbeid der

idelbeden, Het is al idelbeid. Pred.1: 2.

Ik zag alle de werken aan die onder de Zonne gefchie-

den : ende ziet , bet was al idelbeid , en kweïlinge

des gee[tes. Pred 1: 14.

H 1 ed . 1 1 : 4^ *A 7, 8 , t i . Ik maakte my groote werken,

ik bouwde my buizen, ik plantede my wyngaarden.

Ik. maakte my boven , en luftboven, en ik plantede

hoornen in dezelve , van allerlei vrucht.

Ik maakte my vyvers van wateren , om daar mede te

dewateren bet woud, dat met hoornen groende.

Ik kreeg knechten en maagden , en ik badde kinderen

des huizes ! ook badde ik een groot bezit van runderen

in fcbaapen , meer dan alle die voor my te Jeruzalem

geweefl waaren.
Ik vergaderde my ook zilver en goud , en kleinodiën

der Koningen , en der landschappen : ik beftelde my Zan •

gers en Zangereffen , en wellufiigbeden der menfcben kin-

deren , fnaarenfpel , ja allerlei fnaarenjpel , enz.

Doe wende ik my tot alle myne werken , die myne
banden gemaakt badden , ende tot den arbeid die ik

werkende gearbeid badde : ziet bet was al idelbeid , en

kweïlinge des geeftes , en daar in en was geen voordeel

onder de Zonne.
Alles wat God niet is , ofom Gods wille niet en ge-

fchied, is idelheid. Alle werken en woorden die niet

om Gods wille, entotzynereeregefchieden, die zyn
verlooren. Alledingen teverlaarenomGodteverkry-
gen, dat isde waarewysheïd, want Godisheteenige
goed.

1 s &



i$S JEZüS bk di ZIEU

De Ziele roemt de geejlefykefchoonheidbwg
boven de wereldje.

W y £yn ï° üecht niet als gy meend,
Dat wy geen fchoonheid zouden minnen

,

Al ons verfierfel is van binnen

,

Niet van een worm of vee ontleend.

Wat hoorden meeft te zyn gepreezen?
Gy fierd een haall verdwynend beeft,

Wy fieren fchoon een eeuw'gen geeft ,

Met hooge verwen , uit Gods wezen.

*t Zyn geeft gedachten zo gy 't acht,

Geen droomen noch geen beuzelingcn

,

Maar waare wezentlyke dingen,

Die gryp'lyk zyn, beltaande uit kracht.

6 Zaagt gy 't kleed; het lyf der Zielen,

Zo dun en klaar als kriftallyn

,

Doorvloeid van de eeuw'ge zonnefchyn,

Gy zoud voor deze fchoonheid knielen

;

Wy ruilden met geen Konings wyf,

De Zyde, 't Purper en Scharlaken,

En konnen haar zo fchoon niet maaken

,

Al was 't van goud en paarlen ftyf.

Daarom, ö menfchl gy zyt bedroogen,

Of gy geen fchoon van buiten ziet

,

Pe waare fchoonheid kend gy niet

,

Een duifternis bedekt uw oogen.

D
Goddelyk Antwoord.

es Konings dochter is geheel verheerlykt, 'inwendig*

HalmXL V: 14.

WeU
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XXXII,

39

Welker verfierJelzy , niet het geene uiterfykis^be-

ftaande~] in het vlechten des hairs, en omhangen van
goud, ofvan klederen aan te trekken : maar de verbor-

gen menfche des herten, in het onverderffelyk [verfier-
fel ) eens zachtmoedigen enftilkn Geeft diekoftelyk is

voor God. i Pet. III: vers 3, 4.

Op
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Op het XXXII. Zinnebeeld.

Van de inwendige geeftelykefeboonbeid.

_/\js men van inwendige fieraaden en fchoonheden
fpreekt, zo moet gy niet meenen dat het zelve maar
gelykeniffen zyn : ó Neen , het is alles wezentlyk.

Zaagt gy de fchoonheid der nieuwe geboorte
, gy

mógt u niet hoog genoeg verwonderen. Een diamant»
robyn, of andereedele fteen , leggende inde klaarezon-

nefchyn, is zeer doorluchtig, glinfterende en fchoon.

Dë nieuwe kreatuur , die in den ouden groven menfeh
verborgen opwaft door het voedfel van het water des

eeuwigen levens, het welke de gantfe Godheid ver-

vult, endoor den H. Geeft , is doorluchtig als kriftal,* zy
vergelykt zich met het eeuwig licht der goddelyke

Majefteit, van het welke zy gants doorfcheenen word.

Wat dit nu voor een ichoonheid is, kan niet met woor-
den uitgefprooken worden , maar God kan het , dien

hy wil j door h opendoen der geeftelyke oogen , wel
laa*tenzien.

Wanneer den menfeh met alle oeffeningen den ui-

terlyken menfeh trekt in den inwendigen vernuftiger!

menfeh, en deze twee menfehen (namelykde zinne-

lyke krachten en de vernuftige krachten) haar gants

cendragtig opdraagen in den allerinwendigiten menfeh

,

dat is, in de verbörgentheid des gëeftes, daar dat waare
goddelyke beeld in legt , en haar dan gants indrin-

gen in den goddelyken afgrond , daar in de menfche
eeuwig was in zyne ongefchapenheid : en wanneer
de barmhertigen God den menfche alzo vind in zyne
louterheid , en in de blootheid toegekeert , zo neigthem
den goddelyken vaderlyken afgrond , en zinkt in den

louteren toegekeérden grond , en daar over vormt by den
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gcfchapen grond, en trekt hem in deongefchapenheid>

dat- de loutere geeft des menfchen alzo eens met hem
word ; mogt het zyn dat den menfch hem zelven zien

konde ? zo zag hy hem zelven zo boven maaten edel in

God 3 dat hy gantfelyk meende hy waare zelver God 9

en zag hem zelven hondert duizentmaal edeler dan
hy zelver is.

SJjCn ander mag zyn duure tyd befteeden 5

Om 't logge lyf met fierlykheid te kleedeu >

Op dat het dier in een gemaakten fchyn

,

Het fchoonfte kind en aangezien zouw zyn.

Terwyl de Ziel , die eeuwig blyk in 't leven

,

Met duifternis ellendig is omgeeven

,

En voor het beeld der Godheid , na de dood

Het flangen beeld moet draagen, al te fnood,

Wy willen maar d' inwendigheid verfieren,

En vlees en bloed , dat dier > zo hoog niet vieren

;

Dien ezel mag onwaardig heenen gaan

;

Men mag hem vry belpotten en verfmaên >

Wy willen niet op zyn gevallen pafïen

:

A Is 't nieuwe beeld maar aan de Ziel mag waflen ,

En worden tot een tempel toebereid,

Daar God in woond met zyne Majefteifc

&
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De Ziele betracht de Koninglyke regeringe Gods.

\J en hoogen hemel is uw troon ,

En de aarde een voetbank uwen voeten

Ja Koning, wien alle Eng'len groeten,

U paft den Scepter en den Kroon;
Gelyk in 't Ryk der Sarafynen,

Zo fchoon ook in des menlchen hert,

Wanneer dat uwen hemel werd

,

Daar gy als Koning komt verlchynen;

Dan word het vlees uw voeifchabel >

En onderdaanig aan de krachten
}

Die op des Konings wenken wachten

;

En vliegen op xyn hoog bevel»

Dan worden d' uiterlyke leden

,

Een flaaf van 't Koninglyk gemoed

,

Dan word de flang in vlees en bloed

,

Den gantfen dag zyn kop vertreeden,

Zo lange tot de fcherpe dood,

Zyn roofÏÏot ftoord en maald tot afle,

Dan is de Ziel 't gevaar ontwafle

,

En eeuwig buiten alle nood.

H
Goddelyk Antwoord,

et Koningryke Gods en komt niet met uiterlyk g4-

iaaty noch men zal niet zeggen i ziet hier , oj ziet daar:

want ztety het Koningryke Gods is binnen u lieden,

Lukas XVII: vers20
}
zi.

IV
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XXXIII

Uw* Koningryke komet Uwen wille gefcbiedegelyk

in den hemel [a/zö[] ook of der aarden* Match. VI:
ers 10.

Op
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Op het XX X 1 II. Zinnebeeld.

Van het Ryke Gods.

O aar (laat sefchreeven : Den Hemel is myt troon,

en de Aarde ismyn voetbank. Wanneer des menfeben

«emoed Gods hemelenftoelis, zo heeft God dat

vlees in onderdaanigheid,en
alzo is 't zyne voetbank.

Chriftusfpreekt : Maar zoekt eerft het Komngryte

Gods , en zyne gerechtigheid en alle deeze dingen

zullenutoegeworpenmrden. Matth.Vl:?3.

.

Dat is , zoekt alleen waarlyk God , die is alleen

dat waare eeuwige ryk, het welk in der waarheid

een ie^elvk dienaar Gods gegeeven word. fcn

om o? ryk bid een ider menlch dagelyks in zyn

Vader ons , welk gebed zo overtreftelyk, edel

,

goed en nut is, dat gy zelvermetenweet wat gy

bid. God is zyns zelfs ryk , en in dat ryk regeert

hyinalle vernuftige krJtuurer,

;

^Vgg™
Wy om bidden, is in der waarheid God zeU er met

S «ne rykdommen. In dat zelve ryk word God

onzen Vader, en hier bewyft haar de vader yke

trouw, en zyn vaderlyke kracht , indien dat hy

Skpbatfen inonsvind, om te werken zyn

edel werk, daar in word waadyk de naarne Gous

geheiligd groot gemaakt, en bekend. Ditis z\a

leheild warden inons , dat hy ons waarlyk be-

leerfcn en regeeren mogt , en zyn edele werk

wken zondefalk hinderniffe; daar gefchied dan
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Zynen wille in der aarde als in den hemel, dat is,

in ons, als in hem zelven, in den hemel, die hy
zeiver is.

Het rykeGods is bloot, louterGod alleen, en
niet anders. Want zo de aankleeverigheid in de
zuivere menfchen al te zaamen afgeworpen word

,

daar gefchied dan waarlyk den wille Gods in der
aarden, als in den Hemel, alzoals't de Vader in

eeuwigheid gewilt heefc in den hemel, dat is in

zynen Zoon : Dat is, wanneer de menfche alzo
ftaat , dat hy niet anders en meend , begeerd , noch
en wil, dan den wille Gods, zo wordhyzelver
Gods Ryk , en God regeert waarlyk in hem. Daar
zit dan de eeuwige Heere in zynen Koninglyken
Troon , en gebied en regeert gantfelyk den men-
fche na al zynen wille. Dit edel Ryk iseigentlyk
in den allerbinnenfte grond des menfchen.

;
Indien wy nu het Ryk Gods willen zoeken en

vinden , zo moeten wy ons zelven en vreemde zor-
gen verliezen , wantChriftusde Zoone Gods heefc

gefprooken : Die zyne Ziele verHeft , die zal ze be-
houden. Markus Vllï: 35-, Dit gefchied ineen
verloochenen zyns zelfs , dat is, dat de menfche
hem zelven te buiten ga; te gronde in al het geene
daar hy hem zelven in vind, en vanbinnenen van
buiten, Dat verleen ons God.

K



i$6 JEZUS en de ZIEL.

De Ziele neemt alles in gelaatenheid van

de hand Gods,

\ n wien noch zulk een prikkel fteekt,

Door de oude Adams booze krachten,

Dat hy zich aan zyn vyand wreekt >

Met werken, woorden ofgedachten j

Die doet gelyk een boozen hond

,

Die misgedeeld van 't rechte weeten

,

Den Heen beftormd met zynen mond,
Die hem was na het lyf gefmeeren

:

Die diersheid doet geen God'lyk beeld >

W at hem genaakt van kr uis of lyden

;

Wat hem de boosheid mededeeld

,

Al treft het leed van alle zyden ,

Hy ziet op God, in zoet en zuur,

Hy neemt het alles van Gods handen

,

En wreekt zich aan geen kreatuur

;

Hy is vereerd met fchade en fchanden ,

£n dankt zyn Schepper nacht en dag,

Dat by zyn God in'tlydendleven,

Een weinigje gelyken mag.
" A ch Heiland ! wilt het haar vergeeven ,

Al is 't haar kwaad, het is mygoed>
Vergeef haar deeze onwyze daaden

j

Zo valt een Chriften God te vnet

,

En fmeekt uit lieide voor de kwaaden*

1

Goddelyk Antwoord.

k zegge u dat gy den boozen niet en wederfraat : maar
zo wie. u op de rechter wange /laat , keert hem ook de

mderetoe. Matth:V:3Q.

fFy
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XXXIV.

Wy worden gefcholden , en wy. zegenen : Wy
worden vervolgt , en wy verdraagen. 1 Kor: IV:
vers u.

K i Op
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Op het XXXIV. Zinnebeeld.

Van weerlooze gelaatenheid , hoe men in alle toe

vallen op God alleen moet zien»

o een Beer of Hond meteen fpies geftoken ofmet
een iteen geworpen word , byt hy met een grooten grim
op dezelve 5

} als hadde het de /pies of de fteen gedaan.

Maar 20 zaleen Chriften niet doen , maar alles van God
gelyk neemen in geduld, en niet met toorn en grimmig*
beid zich wreeken aan zyn wederparty , ook niet vloeken

die hem beledigd of verfmaad heeft, maar zegenen die

hem vloeken. Want gelyk als niet de fpies en fteen iets

doen kan zonder die, die hem voerd, alzo mogen ook
booze menfehen , welke van God voor fpiefen en ftee-

nen gebruikt worden, niet doen zonder God, niet dat

God de boozendwingc boosheid te doen, ende vroomen
te befchaadigen , maar hy laat het haar toe tot oefening

der vroomen.
God dwingt geen eenig menfeh, maar dewyl buiten

God geen Mo?ken op der aarden valt, engeenhair van

ons hoofd, zo zullen vvy alle dingen gelyk van Godnee-
rnen , het goede en het kwaade , het zoete en het zuure

,

van God zuilen vvy het neemen , en niet van den fpies of

fteen, dat is y van booze menfehen , want zy konnen
niets doen zonder de toelaatinge Gods.

Nu is hier een noodig punt te bemerken, in dewelke
veel menfehen dooien , booze menfehen konnen my niet

doen zonder God , of zonder Gods wille. Alzo wanneer

my iemant zeer befchadigde aan myn lyf , of my verwurg-

den, dat hadde God wel van eeuwigheid voorgezien,

doch door zulke voorziening waar den doodflaagerniet

gedwongen geworden , als hadde hy het moeten doen

;

want het was niet noodwendig , want hy kan het wel

n;et doen God dwingt niemant totboosheidj de eigen

booze
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booze wille doet het zonder den wille Gods, alzo ge-

fchied alzo boosheid tegen den wille Gods, en daar mag
doch niet gefchieden zonder God. Godgehengtheten
laat het toe dat 'er boosheid gefchied , maar niemant
dwingt hy daar toe.

Wanneer nu een boos menfche u befchadigd , Zulks

weet God , en het gefchied zonder hem nier. God weet
alle dingen en ziet alle dingen, engehengtookallediiT
gen, want hy dwingt niemant, daarom zal 'er groote

grouwelyke ftrafre volgen op de boozen : maar indien

God door zyne voorziening gedwongen had tot boos*
heid , zo zouden de boozen onbehoorlyfc geftraft worden;
want alsdan hadde God de fchuld en niet den menfeh

,

die gedwongen waaregeweeftom boosheid te werken.

Deeze booze menfehen zyn anders niet dan fpiefen

,

ftokken en fteenen, daar mede God de vroomen laat ge-

worpen worden. Daarom zal hy ze ook billyk in dat eeu-
wige vuur werpen , daar hebben zy ftrafgenoeg. Daarom
hoeven zich de vroomen aan haar wederparty niet te

wreeken : ja zy zullen medelyden hebben met haare vyan-
den , en voor haar bidden : Ach l/ader , vergeeft het haar
want zy weeten niet wat zy doen , rekend haar deeze
zonden niet toe. Wy zullen ons meer erbarmen over onze
vyanden , dan over ons zelven : wy die fchadelyden , want
wy hebben loon in den hemel, maarzyfehrikkelykepyn
in der hellen : daarom zullen wy voor haar bidden dat zy
Zich mogten bekeeren ; het is altyd becer onrecht te ly-

den dan onrecht te doen. Chriftus fpreekt: Weder[treeft het

kwaade met , maar overwint dat booze met het goede ,

geeft u iemant een /lag op de rechter wange , biedhem de

linker ook aan. Neemt u iemantdenrok, laat hem ook den
mantel , en zo u iemant dwingt een myle met hem tegaan
Z9 gaat twee mylen met hem. Want wie God wil dienen
en gelaatenzyn , óïq moet booze en goede kreamuren zich

gelaatcn en onderworpen zyn.

K 3 De
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De Ziele omhel/d het arme en lydende leven van.

Jezus Christus.

JL J[oe minder trooft aan ?l!e dingen,

Hoe meerder trood aan 't eenig goed

,

Dat als een weibron door komt dringen,

£n laafd den dorft van *c heet gemoed.
Weg geld, en goed, en aardfe (chatten,

Weg eer 3 en aanzien, en gemak,
En al waar 'c vlees zich in wil vatten,

Gy zyt den Geeft een laftig pak.

6 Welkom kruis, en bitter lyden,

Verachting, oneer, fpot en fmaad, '

Verfchoo venheid van alle zyden
,

Vergeeten armoed, ftryd en haat>

Gy moet aan myne tafel eeten,

£n overnachten in myn huis,

Die ar.d'ren wil ik gants vergeeren,

En houden voor een fnood gefpuis;

Uw goede vriendfchap mag wel duuren,
Zo lang ik woon in 't aardfe lyf

:

Gy fcheid my van de kreatuuren,

En maakt dat ii< vereentgd blyf

]VïetGod, myn Lief, myn overfchoone,

i3y wien 't my eeuwig lufl: te woonen.

c
Goddeïyk Antwoord.

elyk gy gemeenjchop hebt aan hetlyienvanCkrlJlm
\_alto~] 'verbiyx u: op dat *y ook tn de openbaaftri^e zwer
heerlyihiid u moogt icrblyden en verheugen, i Petrus IV:
vers 13.
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XXXV.

7.J,

Indien gy verdraagt alsgy weldoet^ [ en daar over']

tydet , dat isgenade by God. Want hiertoe zytgj ge'

roepen , dewyle ook Chriftus voor ons geleeden heeft ,

ons een exempel nalaatende , op datgy zyne voet[lap*

pen zoudet navolgen* 1 Petrus II: &*£'% 1 .

B 4 Op
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Op het XXXV. Zinnebeeld.

Fan het arme en lydende leven van Cbriftus.

jT^lle benaudheid der armoede word licht door het

vuur der Jiefde verflonden. Her is den liefhebber zoet

srm te worden mee den Zoone Gods. Alle laft is licht

die de liefde gebied tedraagèn , en niemant zal den arbeid

zwaar weezen, indien hy met het brood der liefde gefterkc

is. ö Heerëgy hebt wel gefproöken, ikbiddeulaat ge-

fchieden als gy gezegt hebt. Gy hebt goeden raad gegeo
ven, geeft ook fterke hulp. Laat het al tezaamenzoet
worden wat het vlees fchynt zwaar te weezen , en laat

den laft licht worden die te vooren ondraaglyk fcheen.

Laat myn vlees zich verheugen indenlevendigenGod,
en mynen Geeft in God zynen Zaligmaaker. Och hoe
goed is Ifraël God den geenen die oprecht van herten

zyn ! ö Heereik zal u liet hebben, myn fterkheid , myn
vaitigheid, myn toevlucht en myn verlofler. Ik zal ook
liefhebben de heilige armoede , de ootmoedigheid en
lydzaamheid, navolgende uwen weg, en de weg uwer
heilige geboden. Ik zal voortaan de armoede vooralle

rykdommen houden , de ootmoedigheid voor alle glo-

rie of eere, en de lydzaamheid voor alle ruft. Laatmy
hier zorg voor draagen, en laat my alle dingen behaagen

die den geeft zoekt : want het vlees en baat niet met ai.

Laat my hier vernoeging in hebben zo als in alle ryk-

dommen , en den mond van 't hovaamig leven en roere

my niet ; want zy zullen vallen als haaren dag komen
7 al, en haar einde zal zonder eere zyn. maar ik zal my
in myn Heere verblyden , en in u ó God myn Zalig-

maaker, zal ik my verheugen, want gy zyt my eenen

ipiegel der armoede , der ootmoedigheid , en der lyd-

z lamheid geworden.
Men
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/ Men zegt : Het plag den elendigen een trooft te zyn >

wanneer hy een medegezel heeft in 't lyden. Wie is dien

medegezel zo goed en godvruchtig , die met den elen-

digen weet medelyden te hebben? dat is Jezus Chriftus

onzen Heere, die voor ons geleeden heeft en gekruift is

geweeft.

Het is voorwaar een grooten trooft voor de geene die

droevig, en op verfcheide manieren gepynigdzyn, dat

Chriftus ook verzocht, droevig , en met veel fmerten

voor ons gepynigd is geweeft.

Het dunkt veel menlchen een hard woord te zyn , als

men zegt: Verloochent u zeiven, neemt uw kruis op en
volgt J e z u s na. Maar 't zal noch veel harder om te

hooren zyn in 't jongfte gericht ; Gaat va» my gy ver-

vloekten in V eeuwige vuur. Want die nu gaarn hooren

fpreeken van 't kruis tedraagen, en dat volgen, die zul-

len dan niet vreezen voor dat grouwelyk woord der

eeuwige verdoemenis.

Het teken des kruis zal in de lucht zyn 5 als onzen
Heere ten oordeel zal komen. En dan zullen alle de
dienaars des kruis , die haar zelven hier met Chriftus

gekruift hebben , tot den zelven Rechter Chriftus met
een soed betrouwen komen.
Waarom ontziet gy u dan nu het kruis te draagen,

door 't welke men tot het eeuwig Koningryk komt? in

't kruis is de zaligheid gelegen, in 't kruis is het leven,

in 't kruis leid het befchermen tegen de vyanden , in

't kruis leid het inllorten der nemelfe zoetigheid , rn

't kruis is de kracht des herten, in'c kruis leid deblyd*

fchap des Geeftes.

K * De
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De ^iele ruft op Jezus horjl.

ij choon alle dingen t'zaamen zwooren ,

Dat zy myn rufte woude ftooreni

Het was vergeefs gelyk gy ziet,

Zy roofden myne rufte niet

,

Het minder moet voor 't meerder zwygen

,

Het kleinfte moet voor 't grootfte neigen,

Ik ruft zo veilig en zo zoet,

In God, myn lief, het hoogfte goed.
En die is grooter dat zy alle,

Hoe zouw my dan de ruft ontvallen?

:A1 ftaat de gantfe kreatuur

In baarens nood , in vlam en vuur

,

En baard veel jammers en veel fmerte,

Wy leggen ftil op Jezus herte,

JL)at is een plaats daar alle kwaad ,

Hoe groot en fterk voor overgaat

:

Een plaats van waare vrede en vreugden

,

Den loon der onvervalfte deugden.

ó Diepfte Liefde uit Gods gemoed

!

Myn Jezus, ach wat zyt gy zoeti

Goddelyk Antwoord.

\ rede laate ik u , mynen vrede geeve ik u : niet ge*
lykerwys de wereld \bem\ geeft , geeve ik \hem"\ u.

,Uw' herte en worde niet ontroerd , noch en zyt niet

xertfaagd. JoannesXIV:27.
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XXXVI.

VfS

nrj

Be Heere is myn licht 9 en myn heil, wormen
zonde ik vreezen ? De Heer e is myn levenskracht ,

voor mm zoude ik vervaartzyn? PfalrnXX VU:
vers i.

pp
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Op het XXXVI. Zinnebeeld.

Van de waare rufte.

J oannes lag op de borft van onzen allerzoetften

Heere J e z u s, als dit een liefhebbende Ziele

leed, zo ontvonkt haar het gemoed.

6\ Hoe zoet is het te ruften op het herte Jezus!
Jezus is de eeuwige liefde des Vaders, en de eeu-

wige wezentlyke zachtmoedigheid , de toorn en
de geftrengheid word van hem vei flonden , en alle

ongeftuimigheid moet zich voor hem nederleggen.

Wie op deeze heilzaame plaats begeert te ruften

,

die moet alle valfe ruit cp kreatuuren geveft , ver-

haren.

Gy zyt zeer verdoold zo gy ergens rufte zoekt

als in God.
Wie in God ruft , hoeft niets te vreezen, want

God is meerder dan alle kreatuuren. Maar wie in

cenige kreatuur ruft , ftaatgeduurig in vreeze , dat

hem zyn ruft van een ander kreatuur zal verftoord

en verbrooken worden , en ook
5
waar noch vrees

is daar is geen waare rufte.

Pfalm XCL Die in de fchuilplaatfe des* Allerhoog-

ften is gezeten , die zal vernachten in de fchaduwe

des Almacht
i
gen.

Ik zal tot den Heer'e zeggen ; Myne toevlucht , en

myne burgt : Myn God op welken ik vertrouwe.

Want hy zal u redden van den ftrik des vogelvan-

gers : van de zeer verderffelyke peflileraie*

Hy
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Hy zal u dekken met zyne vlerken , en onder zyne

vleugelen zult gy betrouwen : zyne waarheid is een

rondajjètn beukelaar.

Gy en zult niet vreezen voor denfcbrik des nachts:

voor denpyldie des daags vliegt.

Foor de Peflilentie die in de donkerheid wandelt:

voor het verderf dat op den middag verwoefl.

Aan uwe zyde zullen 'er duizend vallen , en tien

duizend aan uwe rechterhand : tot u zal bet niet ge-

naaken,

Alleenlyk z.ult %y het met uwe oogen aanfchouwen :

en gy zult dé vergeldinge der godbozen zien.

Wantgy^ Heere, zytmyne toevlucht : den Aller-

hoogflen hebt gy gefteld tot uw vertrek

:

U en zal geen kwaad wedervaaren , noch geen

plaage maluwe tente naderen.

JVant hy zal zyne Engelen vanubeveelen
9 datze

u bewaaren in alleuwe wegen.

Zy zullen u op de handen draagen , op dat gy uwen
voet aan geenenfteen en ftoo{et.

Op den feilen Leeuw en de Adder zult gy treeden
,

gy zult denjonden Leeuw en de Draake vertreeden.

Dewyl hy my zeer bemind , [fpreekt God ] zo zal

ik hem uithelpen : Lk zal hem op een hoogte /lellen ,

want hy kend mynen naame.

Hy zal my aanroepen , en ik zal hem verhooren:

in de benaudheid zal ik by hem zyn , ik z~al 'er

hem uittrekken , en zal hem vereer lyken.

Ik zal hem met langheid der dagen verzaadigen
,

en ik zalhem myn heil doen zien.

De
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De Ziele heeft haar herte met

Jezus verzegeld»

L, en ander zegeld met zyn ringe,

Een grcnte fchat van aardfe dingen,

Die dierbaar is en him behaagt

,

Voor een ontrouwe knecht or maagd»

Ik heb den Zoon uit God den Vader,
Dien levendigen bron en ader ,

Der dieplte liefde en vriend'lykheid.

Het eeuwig licht der Majefteit,

De zoetfte Jezus, HeerderHeeren,
Wien alle zaal'ge geeften eeren

£n dienen, zonder dwang of wet,
Zoduid'lyk op myn hert gezet

Gelyk een z.egel; dat de dingen,

Die wy zo mild van God omringen

,

Ons nimmer mogten zyn ontvoert,

Door hem die op dien fcharkift loerd

,

Om zich daar meeüer van te maaken*

Den roover durft ons niet genaaken,

. Als hy dat hooge zegel ziet

,

Want dit gebraad ea fmaakt hem niet.

Goddelyk Antwoord

jfj et my als een zegel op uw herte , als een zegel op

uwen arm: want de liefde is jlerk als de dood: de iver

isjfard als het graf : haare holen zyn vuurige kooien
,

vlammen des Heeren. Hoogelkd VIIIsó.

u
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XXXVII.

Ik hen met Cbriftut gekruiji. En ik leeve
, % doch ]

niet meer ik, maar Chriftus leefd. in my: en't geene
ik nu in het vlees leeve, dat leeve ik door het geloa-

m des Zoons Gods , die my liefgehadheeft, en hein
zeken voor my overgegeven heeft. Gal: II; zo.

Op
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Op het XXXV 1 1. Zinnebeeld.

Van de verzeegelinge des herten»

& j et my als een zegel op uw herte. Hoogelied VIII: 6.

jVierkt 6 Godlievende Ziele, hoe den allervriendelykrten

Bruidegom Jezus Christus, gebenedyd in der

eeuwigheid, zeiver u dac gebod van hem lief te hebben
voorfchryft, en van u begeert dac gy altydaanhem ge»

denken zult , en nimmermeer zyn gedichtenis vergeeten.

Zo vordert nu de Bruidegom door deeze woorden, die

bewaaihge des herten; want het herce is een kift der

hemelfe fchatten , daar in de genade, liefde^ wysheid

en den Heiligen Geeft zelve uitgegooten word , en in

woond. Maar dewyl daar niet onbeftendiger als des

menfehen herte is, zo heeft het een zeer grootebewaï-

ringe van nooden , daarom fpreekt de Bruidegom : Zet

my als een zegel op uw herte , op dat ik dat zeher be-

vsaare^ met al het geene dat gy daar 'm hebt\ zo dat de

vyanden niet en durven aanroeren het geen dat zy met
zulken zegel bewaart zien.

Daarom zet men een zegel op de dingen, datzeniet

met voordacht geroofd zouden worden. Zo word nu

des Bruidegoms zegel op het herre gezet, wanneer bet

geheimenis zyns geloofs in de bewaaring onzer ge-

dachtenis ingedrukt word , op dat den "ongetrcAiwen

Knecht , namelyk den Duikel, door verzoeking niet

zouw durven indringen, wyl hy ziet dat het herte met
het geloof verzegeld is.

Wy moeten den Bruidegom in *t herre draagen , en

genoegzaam daar in graveeren , op dat wy met Paulus

fpreeken konnen : Want ik araage de lidteekenen des

tieerenjezusi» myn lichaam Gai: V'I:
1
7. dat is,ik ben een

lyieigen knecht van Chriftus , een foldaat en zyn herte'. y-

ke
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ke liefhebber, en daarom draag ik zyne lidteekenen aan

myn lichaam aangebrand of ingegraaven , dac ik menig-
vuldig, inwendig, en uitwendig weete; dat ik mee het

herte en werk tegenwoordig niet myns zelfs , maar
Chri:tus zy, en dat hy als den gekruiften in rnyleeve,

want ik ben met Chriftus aan 't kruis gehecht, endraage

altyd dat fterven des Heeren Jezus in myn lichaam

om , op dar ook het leven des Heeren Jezus in myn
lichaam openbaar worde. Gelyk als men nu zegt, dac

de knechten des Arttichrifts dat teken des deis zullen

hebben aan haaren rechterhand, et aan haar voorhoofd

:

alzo zullen die met Chriftus vereenigde zielen , dat teken

des levendigen Gods niet alleen aan de voorhoofden , of

aan de handen, of andere leden des üchaams , maar
inwendig in het herte draagen, desgelyks wy gedraa-

gen hebben het beeld des'aardfen, alzo zuhlenwyook
draagen het beeld des hemelfen -

Ons herte moet zyn gelyk een penning des hoogden
Konings, die met zyn beeld gecekent is. Onzen Heiland

wil, dat wy hem voor een zegel zullen hebben in onze
betrachting en werken , en zyn teken zo wel onze woor-
den als werken indrukken , want alzo zullen zy Koning-
lyke en niet valfe munten zyn, als dewelke met des Ko*
nings beeld zyn gereekend: gelyk als nude penningen

haar waardigheid hebben van des Konings beeld; aizo

hebben de werken en gedachten , dewelke van het her-

te komen , haar verdienden alleen van Chriftus ; en
alzo veel een herte gelykvormig is zyn Heere , wiens

beeld het draagt, alzo veel zal het aanneemelyk voor

God zyn.

De
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De Ziele zet haar betrouwen in de

wonden van Cbriftus.

\fl[ ie is dien Steenrots, in wiens klooven 'c Duifje

fchuiid

,

Wanneer den Havich hees van moord en bloeddorft
huild?

En wie is 't Duifje? achmyn Jezus, myn beminde!
Waart gy de Steenrots niet > ik wift hem nooit te vinden

,

En is myn arme Ziel het weerloos Duifje niet

,

Dar, fchuw voor d' eeuw'ge dood , in uwe wonden
vliet ?

Och ja, myn eenig heil, want buiren uwe wonden

,

W ierd ik van de Adelaar des atgrond s haaft verflonden ,

Waar zoud' ik heen? helaas! hy greep my meteea
vlucht,

Fnftrooidenaltewreed, myn pluimpjes in delucht.

Al myn gerechtigheid zouw my niet mogen baaten,

Myn krachten zouden my begeeven en verlaaten

,

Daarom myn God, myn Lief3gy zyt den waarden fteea

Mynsheils, daar ik verfchuil
, gy zyt het maar alleen,

Gy zyt het Al, en ik het Niet, myn fchoonfte Heere
,

Laat my uw fterkheid en myn zwakheid dag'lyks leeren.

Myn God , myn fchoonfte Liet , myn Jezu s, al myn
goed

,

Uw liefde-tekens rood van 't heilig hemels bloed

,

Uw liefde-tekens in uw voeten en uw handen

,

Doen 't vuur van wederliefde in myne Ziel zo branden ,

Dat ik wel hert'tyk wens om de uiterlyke dood

,

Op dat myn geeft zich gants in uwen Geeft vergoot

,

Als'twatereensRiviers, dat uirdeZecontfprooten,
Niet ruft eer 't weder in zyn oorfprong is gevlooten.

Goddelyk Antwoord.

Y criant de Steden , en ivoond in de Steenrotfe , gy in*

woonders van Moab. E» imrd gelykeen Duive
y

die i*

de mond eens hoogen hols nejleld. Jerem: XLVM:z8.
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XXXVIII.

Gy Zyt myn Steenrotfe èn myn Burgt ; Leid tny

dan , en voert my om uwes naams wille. Pfaltn

XXXI: 4.

L i Op



164 JEZUS en de ziel:

Op het XX XV 1 1 1. Zinnebeeld.

Van Cbriftus wonden,

|X omt laat ons met de liethebbende Ziele j in alle

aanvechtinge , elende en jammer deezes levens , onze
toevlucht neemen tot de holen des Rotslteens : toe

welk een Rotsfteen ? Jezus Christus onzen
Heere : Want: deeze is de Rotsfteen die door Mozes

,

dat is , door het Joodfe volk, met de roede des Kruis

geflaagen , overvloedig water van zich gaf ; invoegen

dat men niet alleen wateren , maar volgens het getui-

geniiTe der heilige Schrift , ook Oli uit deeze allerhande

iteen vermogt te zuigen. Derhalven den Profeet Jere-

mias ook zeide ; Verlaat de fteden , dat is , *t gerucht

en de onruft des volks , en woont in de Steenrotje
, gy

invioonders van Moabi en word gefyk een Duive , die in

de mond eenes hoogenholsnefteld. Dat is, in de open zy-

de van Cbriftus. Dit is den Steen , welke den Patriarch

jakob tot een teken heeft opgericht, en daarhyOliop
goot , tot een bewys der overvloeijende genade en
Godsdienftigheid. Wat kan ons in deeze Steenrots ont-

breeken , want wy alhier voor al onze vyanden zeker en
vry zyn : Hier kan de oude (lange, dat liftige en krom-
draaijehde ferpent r4et genaaken : Hier zyn wy van der

aardeo opgenomen, en op den weg des hemels geftelt;

al vecht ons de wereld aan , al dreigd ons de vyand

,

al klaagd het vlees, wy en hebben voorwaar voor niets

te vreezen , nademaal wy op den Rotsfteen gefondeerd

zyn : nergens konnen wy zo zeker en vry zyn als in

de wonden onzes Heeren.

Wat my ontbreekt aan myn zelve , dat haale ik vry-

moedig uit het binnenfte myns Heeren > want zynbin-

ncnfte
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nenfte is vol en overvloeijende van genaden , en 't en

ontbreekt hem aan geen gaten tot uitvloeijinge , zyn

handen en voeten heeft men doorgraaven, en zyn zyde

met een Lancie doorfteeken , zo dat ik door deeze reeten

honing uit den Rotsfteen , en OH uit een harden fteen kan

zuigen > dat is , ik kan hier door fmaaken en zien , hoe
vriendelyk de Heere zy. Hy dacht over my gedachten

des vredes , en ik en wifte het niet: maar defpykerdie

hem zyn lichaam heeft doorgedrongen 3 is my een fleutel

geworden , om te zien den wille des Heeren. Hoe en

zoude ik 't niet zien ; de fpyker roept , de wonde roept >

dat God waarlyk in Chriftus zich met de wereld is ver-

zoenende. 'tYzer is hem door de Ziele gedrongen , en

is hem tot aan 't herte gekomen 5 invoegen dat hy nu niet

anders en kan, als medelyden hebben met onze zwak-
heden. De heimelykheid zyns herten is door de gaten

des lichaams openbaar geworden ; die groote verbor-

gentheid der Godzaligheid is ontdekt ; die ingewanden

der barmhertigbeid onzes Gods , met welke ons ver-

zocht heeft den opgang uit der hoogte, zyn aan den dag

gekomen , en hoe en zouden ze door de wonden niet

her voor komen ? want waar in zoude het klaarder als

in uwe wonden fchynen konnen, dat gy Heere vrien-

delyk en goedertieren zyt , en van groote barmhertig*

heid?

Longinus heeft my de zyde van Chriftus met de Lan-
cie geopent, en ik ben 'er ingetreeden. Hier woon ik

zeker, hier vermaak ikmy> hier rufte ik zoet, hier wei-

de ik metluft;

De
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De Ziele in verlangen om ontbonden , en

met Chrijius te zyn

W ie vsaagd wat my beweegd om wei gemoed te

zingen

,

Daar veel derden en veel krankheid my bedringen.

ó BI ind vernuft ! dat kruis , dien tegenfpoed en ftryd

,

Is zelfde weibron van myn vreugde en zoetigheid.

Niets is 'er dat my houd van God , myn Lief a gefcheiden

,

Als eenen ouden muur , die ftaat noch tuflen beiden.

Myn vleesden ouden menfch, als ik die zte vergaan

,

Van dag tot dag , wil ftorm en onweer op hem liaan
j

Dat wekt een vreugde in my , zo lang tot hy te gronde

,

Door üag en ftoot gekrenkt, niet meer en word gevon-
den ,

Dan valikCiod, de bron, daar ik zo zeer na doift,

In de armen veilig t' huis en ruft op zyne borft

;

Daar klopt dat liefryk hert ; dat menfch wievd op der

aarden

,

En de afgevallen Ziel tot erfgenaam herbaarden.

Dan fmelt myn geeft als was in Jezus liefden vuur,

Wy worden gants vereend , Wat hy is van natuur >

En van alle eeuwigheid , dat worde ik van genaden

,

Zo kan den honger des gemoeds zich recht verzanden.

ö Blinde wereld waakt > befchouwd wat dat gy doet,

Hoe gy om rook en wind verlieft het hoogfte goed.

D
Goddelyk Antwoord.

ie overwint, ik zal hem geeven met my te zitten in

trienen troon
,
gelyk als ik overwonnen hebbe , en ben ge*

zeeten met mynen Vader in zynen troon, Openbaaring
Ifi: 21.

Het
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XXXIX.

1*7

Het levenis my Cbrijlus, en hetftervenis^my*)

gewin.

Ik werde van deeze twee gedrongen, hebbende

hegeerte om ontbonden te worden, en met Chriflus

te zyu. Want [ dat ] is zeer verre bet befte. Phil: I:

vers 21. 2.2.

L4 ZANG.
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ZANG.
Toon: Amarille mia Belle.

Jezus Christus myn waarde

\

Oy zyt het al-, en al wat ik begeere*

Myn Bruidegom , myn Heere >

Gy zyt bet al , in hemel en op aarde ;

Die uwe luiheidbaarde.

Hoe lange duurd het eer ik by u zalwoonen >

Jezus Chrijlus* Jezus Chriftus , Jezus Chriflut , myn
jcboonel

Als een hert dat ontvlooden,

In 9
t dichte woud

y
't vervolgen van zyn plaagers >

Van Honden en van Jaagers y

Vit heeten dorft, [chreeuwdnade waterflroomen
%

Die van 't gebergte komen >

Zojchreeuwdmyn Ziele naar u , oGod verheven !

Jezus Chri(lusyJezus Chriftus,Jezus Chriftusjnyn leven,

o Verderven enfierven ,

Ko/i gy geheel myn eigen wil ver(linden \

Dan liet in 7 hert zich vinden :

Een levend viater , ontfprongen uit Gods herte ;

Geen dorft zouw my meer fmerte.

Ja zoetfe Jezus myn allerfchoonfte Heere ,

JLaat my fierven , laat myfierven » laat myfierven > van
u Ieeren.

VAN
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VAN »T EEUWIGE

VADERLAND
EN DESZELFSVREUGDE,

Op het XXXIX. Zinnebeeld.w anneer nu de Godlievende Ziel, den weg van

haar Pelgrimfchap> door de gevaarlyke wilde Woeftyne
deezer wereld, ren einde gekomen is, en dat den ou-

den fcheidsmuur haares uirerlyken Lichaams, van voor

haar aangezicht is weggevallen , dan gaat zy weder in

haar eertte en rechte vaderland , daar zy uitgefprooten is,

( doch in Adam uitgewandeld was ) by haar allerlieffte

Vader t' huis , om met alle heilige Engelen in eeuwigheid

voor zyn aangezicht te fpeelen.

Om dan wat te zeggen van het zalige Vaderland, des-

2.elfs wezen , vreugde en heerlykheid , zo zullen wy
noch ten einde een Roozenhoetje vlechten, vanver-

fcheide hooggekleurde Bloempjes, geleezen uit de Ziel-

verkwikkende Roozengaarde van een hoogverlichte

yriend Gods , die uit hooge en diepe Goddelyke befchou-

welykheid aldus fpreekt :

Zouden wy dan aan God blind zyn ? den Geeft van
Chriftus, ziet door en in ons wat hy wil: en'tgeenhy
wil dat zien en weeten wyinhem, buiten hem weeren

wy niets van God. Hy doet Goddelyke werken , en hy
Ziet wanneer , en wat hy wil : niet wanneer Adam wil >

wanneer Adam zyn boosheid gaarn wilde uitfchudden,

om zich met hoogmoedigheid te laaten zien.

óNeen: hy verbergt zich aldaar; hy ziet niet in ons,

in het licht de vreugde, in God: maar in 't kruis» in

verdrukkingen in 't lyden en fterven van Chriiius, in

L $• Chriftus
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Chriftus vervolging en verfmaadheid , in groote treurig-

heid: daar ziet hy in: en laat den ouden Ezelbeeven,
en *t kruis van Chriftus draagen, datiszyn Ampt Maar>
op den weg door den dood van Chriftus, ziet den nieu*

wen Menfch rot in de Engelfe wereld, die is hem lich-

ter en klaarder tebegrypen, als de Aardfe wereld, het

gefchied natuurlyk.

Niet met inbeelding: maar met ziende oogen > met
die oogen die de Engelfe wereld zullen bezirten ; te

weeren , met de oogen van het beeld der Zielen,

Met den Geeft die uit het vuur der Zielen uitgaat:

den zeiven Geeft ziet in den Hemel, die zier God, en de

eeuwigheid , en geen andere ; die is ook dat edele beeld

naGodsgelykenis.

Maar wanneer wy willen fpreeken van het Paradys>

en deszelfs vreugde , en hoogfte wezen , wat dat zy , zo
hebben wy geen gelykenis in deeze wereld, wy hadden

daar Engelie tongen toe van doen, en de Engelfe kenniffe

,

en ot wy die hadden , zo konncn wy 'edoch met deeze

tonge niet fpreeken. In het gemoed; zo de Ziel op den
Paradyfen Bruidwagen vaart, word het wel verdaan,

maar met de tonge kunnen wy 't niet opheffen , nochtans

willen wy het ABC niet wegwerpen , en ondertuflen

met de Kinderen fpreeken , tot dat ons een andere mond
om te fpreeken zal gegeeven worden.

De Schepping of gantfe Kreatuurlykheid is anders

niet als een openbaaring des alwezenden ongrondely-

ken Gods, alles wat hy in zyn eeuwige onaanvankelyke
Gebaaring en regiment is, dat zelve ik ookdefchep»
ping, maar niet in de almachtigheid, en kracht, maar
gelyk als een Appelop den boom waft, die is niet zeiver

den boom , maar hy waft uit de kracht des booms. Alzo
zyn alle dingen uit detSoddelyke begeerte ontfprongen

en in een wezen gefchapen, daarin den beginne geen
wezen daar toe voor handen was , maar alleen dat zelve

M yfterium der eeuwige gebaaring , in welke een eeuwige
vol*
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volmaaktheid is geweeft. Want God heeft de Kreatuur-

lykheid niet gebooren, op dat hy daar door volkomen
wierde, maar tot zyns zelfs openbaaringe f alstergroote

vreugde en heerlykheid : niet dat zulke vreugde ecrft met
de Kreatuurlykheid begonnen heeft : neen , want zy is

van eeuwigheid in 't groote Myfterio geweeft , maar
alleen als een geeftelyk fpeelen in zich zei ven. De Krea*

tuurlykheid of Schepping is dat zelve fpeelen uit zich zel-

ven , al* een Model of Werktuig van den eeuwigen geeft,

met het welke hy fpeelt; en het is even als een groote

Harmonie van veelerlei Snaarenfpel > het weikalsineene

Harmonie geftelr is. Want het eeuwige woord of god-

delyk geluit of ftemme welke een Geeft is, heeft zich in

formingen als in een uitgefprooken woord of geluit roet

de gebaaring deslgrooten Myfteriingevoert, en gelykals

het vreugdenfpel in den Geeft der eeuwige Gebaaring

in zich zeiver is, alzo is ook het werktuig, alsdieuitge-

fprookene Form in zich zelven , het welk het levendige

geluit voert , en met zyn eigen eeuwigen geeft des willens

Jlaat , dat het luid en klinkt , gelyk een Orgel van veel

ftemmen, met een eenige lucht bewerkt word, dat een

ider ftemme, ja een ider pyphaaren toon geeft, endaar

is doch maar eenerlei lucht welke in ider ïtemme geluit

geeft, na dat het Inftrument of Orgel gemaakt is. Alzo
is in de eeuwigheid in het gantfe werk der goddelykc

openbaaring maar een eenigen Geeft, welke den Open-
baarder in het uitgefprooken geluit , als mede in het fpree-

kende geluit Gods is , welke het leven is des grooten

Myfteri, en van al het geene wat daar uit gebooren is»

hy is den Openbaarder van alle de werken Gods.

De ftemme Gods voert haar vreugde door de Krea-
tuur , als door een Inftrument geduurig en eeuwig uit.

De Kreatuur is de openbaaring der ftemme Gods, wat
God in de eeuwige Gebaaring zynes eeuwigen Woords
uit het groote Myfterio des Vaders eigenfchap is , dat

il de Kreatuur in een beeld , als een vreugdenfpel, waar

meè
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mee den eeuwigen Geeft fpeelt. Alle eigenfchappen des

grooten eeuwigen Myfteri der gebaaring aller wezen zyn'

inde Heilige Engelen en mcnfchelyke kreatuuren open*

baar 5 en ons is niet alzo daar van te denken, als of de
Kreatuuren maar ftille ftonden , en zich over de heerlyk-

heid Gods verheugden, en maar in vreugden fitterden:

neen , maar gelyk als den eeuwigen Geeft Gods in het

groote Myfterio der Goddelyke gebaaring van eeuwig-

heid tot eeuwigheid werkt, endieoneindelykeenontel-

baare wysheid Gods geduurig openbaard , gelyk als de
aarde geduurig fchoone Bloemen , Kruiden en Boomen

,

als ook Metaalen en wezen baard , en de eene tyd heerly-

ker, fterker en fchoonder te voorfchyn brengt als de an-
dere: en gelyk haaftig in 't wezen het eene opgaat , het

ander onder , en een geduurige genieting en arbeid daar

mede is. Alzo is ook de eeuwige gebaaring des Heiligen

Myfteri in groote kracht en wederbrenging , daar de eene

Goddelyke vrucht der groote liefde en begeerte neffens

de andere in 't Goddelyke wezen itaat, en het is als een

geduurig worftelen en bloeijen der fchoone verwen, en

een hefiyken reuk uit den Goddelyken kracht, nadeei-

genfehap der Goddelyke natuur, een geduurigen goeden

fmaak der liefde uit Goddelyke begeerte. Al het geen

waar van deeze wereld een aardfe gelykenis en fpiegel is

,

dat is in 't Goddelyke ryk in groote volmaaktheid in 't

geeftelyke wezen ; niet is het maar Geeft, als een wille of

gedach'ej maar het is wezen, lichaameiyk wezen, fap

en kracht, maar tegen de uiterlyke wereld als onbegry-

pelyk: want uit dat zelve Geeftelyke wezen , in'twelk

het reine Element is, als ook uit het duiftere wezen in 't

Myfterio des Grims , als den oorfprong des eeuwigen

luitbaaren wezens, daar uit de eigenfchappen ontftaan,

in deeze zichtbaare wereld gebooren en gefchapen als

een uitgefprooken geluit uit het wezen aller wezen.

De Heilige Engelen zyn daarom tot Kreatuuren uit

God gemaakt , op dat zy voor Gods herte, welke is

den
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den Zoone Gods» zullen looven, zingen, en fpeelen,

jubileeren, en de Hemelfe vreugde vermeerderen. £n
waar zoude den Vader haar andeis verordineeren , als

voor de deur van zyn herte ? alle vreugde des [Vlenfchen

,

die in den gantfen menfche is , ontfpringt uit de weibron

van het herre > alzo ook in God ontfpringt de groote

vreugde uit den weibron van zyn herte Daarom heeft

hy de Heilige Engelen uit zich zelven gefchapen , die zyn
als kleine Goden na het wezen en de qualiteken van

den gantfen God , op dat zy zullen in de Goddelyke

kracht fpeelen , looven 1 zingen , op Inftrumenten flaan,

en de opklimmende vreugde uit het herte Gods ver-

meerderen.

De rechte liefde in de Goddelyke natuur ontfpringt

uit den weibron van den Zoone Gods, ziet gy Men-
fchenkind , laat het u gezegt 7.yn , de Engelen weeten 't

voor af wel wat de rechte liefde tot God zy, gyhebtze
van doen in uw koud herte. Merkt , wanneer de lief-

taalige vriendelyke glans en 't licht met de zoete kracht

uit den Zoune Gods in den gantfen Vader lichtet in alle

krachten , zo worden alle krachten met het lieftaalige

licht en de zoete kracht ontftooken , triumpheerende,

en ryk van vreugde. Alzo ook wanneer dat lieftaalige

en vrolyke licht van den Zoone Gods de lieve Engelen
aanfchynt, en fchittert haar binnen in haare herten , dan
fteeken zich alle krachten in naaren lyve aan > en daar

gaat zulk een vrolyken liefde-vuur op , dat zy van groote

vreugde looven , zingen , en fpeelen > en dat ik noch
geene Kreatuur uitfpreeken kan.

De perfoon of het lichaam van een Koning der Enge-
len is uit alle qualiteiten , en uit alle krachten van zyn
gantfe Koningryk gebooren, door de walmende Geeft
Gods, en daarom is hy een Koning, dewyl zich zync
kracht in alle Engelen van zyn gantfe Koningryk uit-

ftrekc-

Alle Engelen van een Koningryk , beduiden die veeU
en
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en menigerlei kracht van God den Vader, en den Ko-
ning der Engelen beduid , den zoonedes Vaders , of het
herte uit des Vaders krachten, en hy is ook het herre uit

alle krachten, daar uit de Engelen gemaakt zyn: den uit-

gang uit een Koning der E ngeien m zyn Engelen ofde in»

ficiring zyner Engelen , bedu'd God den Heiligen Geeft,

Gelyk als die zelve vanden Vader en Zoone uitgaat, en
inficiert alle krachten des Vaders, zo wel alle Hemelfe
vruchten en formen, waarvan alles zyn opitygen heeft,

en daar in de Hemelfe vreugde ftaat t aho is het ook
met de werking , of kracht van een jerubin of Troon
Engel , die werkt in al zyn Engelen , gel/k als den
Zoon en Heiligen Geeft in alle krachten des Vaders > of

gely k als de Zon in alle krachten der Sterren. Daar van

krygen alle Engelen den wille des Troon Engels, en
zyn hem alle gehoorzaam , want zy werken alle in zyn
kracht, en hy dringt met zyne kracht in haar al Jen. Want
zy zyn de ledemaaten van zynen lyve ,

gelyk als alle

krachten des Vaders des Zoons ledemaaten zyn , en hy
is haar herte» en gelyk als alle Hemelfe tormenen vruch-

ten gelederen zyn van den Heiligen Geeft, en hy is haar

herte, waar in zy opgaan, of gelyk alsdeZonhet htrte

aller fterren is , en alle Sterren zyn gelederen der Zonne

,

en werken onder malkanderen ais een Sterre , en de Zon
is doch het herte daar in , of het fchoon veele in meniger-

leye krachten zyn, nochtans werkt alles m der Zonnen
kracht, en alles heeft Zyn leven van der Zonnen kracht,

ziet aan v/at gy wilt, het zy in 't Vlees cfinMetaalen ,

of in Gewaden der Aarde.

Alhier zult gy weeren dat de Engelen niet alle vaneen
Qualiteit zyn , zy zyn ook malkander in de kracht en
machtigheid niet alle gelyk ; een ieder Engel heeft wei

de kracht van al de zeven Welgeeften in zich, maar daar

is in ider eenigfins een Qualiteit der fterkfte , na die zelve

Qualiteit is hy ook geglorificeert. Want zo als aan ider

plaats den SalitteF ten tyde der fchepping geweeft is , alzo

is
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is ook den Engel geworden, en na de Qualiteit, die het

ilerklte in den Engel is, word hy ook genaamt enge-

glonficeert.

Gelyk als de Bloemen der Beemden een iderzyn ver-

we van zyn Qualiteit ontfangt , en ook zyn naam na

Zyne Qualiteit heeft, alzo ook de Heilige Engelen: in

eenigen is de wrange Qualiteit het fterkfte, en die zyn
licht bruin , en het naafte aan de koude.

Als nu het licht vanden Zoone Gods haar aanfchynt,

zo zynze als een bruinen blikfem ganrs helder in haar

Qualiteit: eenige zyn van de Qualiteit des waters, en
die zyn licht, gelyk den Heiligen Hemel, en als het licht

haar aanfchynt zo is 't als een Kriftallyne Meer.
Jn eenigen is de bittere Qualiteyt het fterkfte, die zyn

gelyk een koltelyken en groenen Steen , die 'er uitziet als

eenen blikfem, en als het licht haar aanfchynt dan is 't uit

den rooden en groenen, als of een Karfunkeldaaruic

lichtende, of als of het leven daaroorfprong fud.

Eenige zyn van de Qualiteit der hitte , die zyn de aller-

lichtfte , geel en rood , en als het licht haar aanfchynt dan

is 't gelyk als den blikfem ran den Zoone Gods. In

eenige is de Qualiteit der liefde het fterkfte, die zyn
een aanblik der Hemelfe vreugde , gants licht, wanneer
het licht haar aanfchynt > zo is 't als lichtblaauw, een
liefelyken aanblik.

In eenigen is de Qualiteit des Toons, ofdesgeluits,

het fterkfte , die zyn ook licht , en als het licht haar aan»

fchynt, dan is 't gelyk als een opftygen des blikfems, als

wüde zich daar iets verheffen.

Eenige zyn van de gantfe natuur, als eengemeene
vermenging; wanneer het licht haar aanfchynt, dan is

't geiy k den Heiligen Hemel > die uit alle de geeften Gods
geformeert is-

Maar den Koning is. het herte aller Qualiceiten, en
heeft zyn Rivierin 't midden als een Weibron, gelyk als

de Zon midden onderde Pianeetenftaac, en iseenKo*
* ning
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ning der Sterren, en een herte der natuur in deeze we-
reld : alzo groot is ook Jerubin of Koning der En-
gelen.

En gelyk als die andere zes Planceten nevens de Zon
Heer-voeders zyn, en de Zon haaren wille geeven dac

ly in haar mag regeeren en werken, alzo geeven alle

Engelen haaren wille aan den Koning, endeEngelfe
Voriten zyn in den raad met den Koning.

Maar gy zult alhier weeten, dat zy alleen liefden

wil onder malkander hebben; niemant misgund een an*
der zyn geftalte en fchoonheid, want gelyk ais het inde
Geeilcn Gods toegaat , alzo ook onder haar. Ook zo
hebben zy alle te gelyk de Goddelyke vreugde, en genie-

ten al te gelyk de Hemelfe fpyze, daar is geen onder-

fcheid in.

Maar in de verwen en fterkte der kracht is een on-
derfcheid , maar in de volkomenheid gants niet , want
een ider heeft de kracht van al de Geeften Gods in zich

;

daarom , als het licht van den Zoone Gods haar aan-

fchyntj zo vertoond zich de qualiteit van ider Enge!
met de verwen.

ik htbbe van de geftalten en verwen maareenige ver-

haald, maar daar zyn 'er veel meer, dieikomdekort-
heids wille niet fchryven zal. Want gelyk als zicb de

Godheid in oneindelykheid vertoont, met haar opfty-

gen , alzo zyn 'er ook ondoorgrondelyke veelerlei ver-

wen en geftalten onder de Engelen : ik kan u in deeze

wereld geen rechte gelykenis wyzen : als de bloeijende

Aardbodem inde Mey, die is een dood en aards voor-

beeld.

Wat doen dan de Engelen Gods in den Hemel , of
waarom , oftot wat einde heeftze God gefchapen ?

Dat meugt gy gierigaarts merken , die in deeze we-
reld na hovaardy , eer , roem , geweld , geld , en

goed tracht, en dringt den armen zyn zweet en bloed af,

en verpraald zyn arbeid , en meent beter te z.yn als de
een-
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eenvoudige gemeene, waar toe u God gefchapen heeft.

Waarom heeft God Engelfe Vorften gefchapen, en
niet alle in gelykheid ?

Ziet , God is een God van order , gelyk als het nu in zyn
regiment in hem zelver, dat is, in zyn geboorte , en in
zyn opklimmen gaat> wallet en is > alzo is ook de order
der Engelen.

Gelyk als in hem zyn zeven Qualiteiten , waar door
het gantfe Goddelyke wezen bewerkt word , en zich in

deeze zeven Qualiteiten in een oneindelykheid ver-
toond, en nochtans die zeven Qualiteiten Primus in dé
Oneindelykheid zyn, waar door de Goddelyke geboorte
eeuwig in zyn ordening onveranderlyk beftaat: en gelyk
in 't midden der zeven Geeften Gods het Herte des le-

vens gebooren word, waar van de Goddelyke vreugde
opgaat, alzo is ook der Engelen order.

De Engelfe Vorften zyn na de Geeften Gods gefcha-
pen, en de Jerubin na het Herte Gods: zo als nu het
Goddelyke wezen werkt, alzo ook de Engelen, welke
qualiteit in 't wezen Gods opgaat, en zich bezonder ver-
toond in zyn werking als in 't opklimmen des toonsof
geluits, of der Goddelyke werking, worfteling of kam-
ping, die zelve Engelfe Vorft, welke die qualiteit hec
meeft toegenegen is, begint ook zyn rei met zyne Le-
gioenen , met zingen, fpeelen, danfen, verheugen j

enjubileeren*

Dat is een Hemelfe Mufica, want daar z-ngteenider
na zyn qualiteit*ftemme, en den Vorft veert den rei,

gelyk een Cantor met zynSchoolieren, en den Koning
verheugt zich en jubileert metfzyrt Engelen, dengroo-
tert God ter eeren, en tot vermeerdering der Hemelfe
vreugde : en dat is in het Herte Gods , als een heilig

fpel, en daar toe zyn ze ook gefchapen > ter vreugde én
eereGods.

Als nu opgaat die Hemelfe Mufica der Engelen ,

zo gaat in de Hemelfe Pomp * in den Goddelyken Salitter

M op
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op allerlei gewaflen , allerlei figuuren , allerlei verwen

,

want de Godheid vertoont zich in oneindelyke en on-
grondeerlyke veelerlei aart , van verwen , formen en
vreugde.

Nu die Wel-Geeftin de Godheid welke zich dan be-
sonder vertoont met zyn opklimmen en liefde worfte-

len, als waare hy Primus geworden, die zelve Vorft der

Engelen, begint ook terftond zynHemelfeMuficamet
zyn toegenegen Engelen na zyn qualiteit, meezingen,
fpeelen, fluiten en allerlei Hemelie konit , die in de
Geeften Gods opgaat.

Maar als het Centrum in 't midden opgaat, dat is, de
Geboorte van den Zoone Gods zich bezonderVertoont
als een triumph, daar gaat dan op de Mufica of vreugde

van al de drie Koninglyke regimenten der gantfe fchep-

ping van de Engelen.

Wat hier nu voor een vreugde zyn mag, geef ik een
ider Ziel te bedenken , ik kan 't in myn verdorven natuur

niet vatten , veel minder fchryven. Met dit gezang citeere

ikdenLeezer in 't andere leven, daar zal hy zei ver mee
aan den rei zyn, en deezen Geeft eer ft gelooven, wat
hy hier niet verftaat , dat zal hy daar in 't aanfehouwen
hebben.

Gy zult weeten, dat het uit geen fteen gezogen is,

maar wanneer een blikfem in 't Centro opgaat, zo ziet

en kend het den Geeft. Daarom ziet toe en fpeelt niet te

hoonachtig aan deeze plaats, of gy zult voor God een
fpottér bevonden worden , en 't zouw u wel gaan als den
Koning Lucifer

Wat doen dan de Engelen als ze niet zingen ? Ziet,

wat de Godheid doet, dat doen zy ook. Als de Geeften
Gods in haar zeiven , eêl en liefelyk in malkander baaren,

en in malkander opklimmen, als een liefelyk omhelzen,
keffen en van malkander ee ten: in welke fmaakenreuk
het leven opgaat, en de eeuwige verkwikking , zo gaan

de Engelen ook zeer vriendelyk, liefcaalig en liefelyk

in
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in het HemelfeRefier met malkander wandelen, en be-
fchouwen de wonderbaarlyke en Üefelyke geftalte des
Hemels , en eeten van de bevallige en aangenaame
vruchten des Levens.

Wat fpreeken zy met malkander ? Z<et gy prachtige,

floute en hovaardige Menfch, de wereld wil u hier te

naauw worden , en gy denkt dat niemant u gelyk zy ,

bedenkt u hier , of gy ook een Engelfe ofDuivelfe aart

hebc.

By wien zal ik nu de Engelen vergelyken ? Ik zal ze
met recht by de kleine Kinderen vergelyken, die in de
Mei, als de fchoone Roosjes bioeijen, met malkander
in de fchoone Bloempjes gaan, die afplukken, enmaa-
ken daar edele Kransjes van , en draagen die in haar han-

den -» en verbeugen zich , en fpreeken geduurig van de
menigerley geftalten der fchoone Bloemen , enneemen
malkander by de handen, als zy in de fchoone Bloemp-
jes gaan, en alze t' huis komen, zo laatenzy die de Ou-
ders zien, en verheugen zich, waarover de Ouders dan
ook vreugde aan de Kinderen hebben , en zich met haar

verheugen.

Alzo doen ook de Heilige Engelen in den Hemel, die

neemen malkander by de handen, en wandelen inde
fchoone Hemelfe Mei , en fpreeken van de üefelyke en
fchoone gewaflen in de Hemelfe Pomp, eneeren de be-

vallige aangenaame vruchten Gods , en gebruiken de
fchoone Hemelfe Bloempjes , tot haar fpeeiing , en maa-
ken voor haar fchoone Kransjes, en verheugen zich in

de fchoone Mei Gods.

Daar is niet anders als een hertelyk liefhebben, een

zachte liefde, een vriendelyke zaamenfpraak , een lief-

taalig gezelfchap, daar den eenen altyd zyn luft aan een

ander ziet , en een ander eerd. Zy weeren van geen boos-

heid , lift of bedrog , maar de Goddelyke vruchten en

liefelykheid zyn haar alle gemeen, den een magzege-
bruiken als den ander, daar is geen misgunft, geennvd,

M 2, geen
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geenwederwille, maar haar herte zyn in liefde verbon*

den.

Daar aan heeft nu de Godheid zyn hoogfte behaagen >

gelyk de Ouders aan de Kinderen , dat zyn lieve Kinderea

in den Hemel , zich zo vriendelyk en wel aanftellen , want
de Godheid fpeelt in zich zelven ook alzo, deneenen
We) geeft in den anderen.

Gelyk wanneer als den blikfem des levens in 't midden
der Goddelyke kracht opgaat, daar alle de Geeften Gods
haar leven krygen, en zich hoogverheugen, daar is een
lieflyk en heilig omhelzen , kuilen > fmaaken , voelen >

hooren , zien en ruiken. Alzo is 't ook by de Engelen

,

als den eene de andere ziet , hoort en voelt , zo gaat in

zyn herte den blikfem des levens op, enden eenen Geeft

omvangt den anderen gelyk als in de Godheid.

Als ik hier nu fchryve van het Centro of 't midden,
dat de Weibron der Goddelyke Geboorte in 't midden
zy , zo is de meening niet , dat in den Hemel een bezon-
dere plaats zy of een bezonder Lichaam , daar het vuur
des Goddelyken levens opgaat, uit het welke de zeven
Geeften Gods uitgaan in de gantfe ruimte des Vaders:

miar ik fpreek op een Lichaamelyke of Engelfe , of
Menfchelyke wjze, om des Leezersonverftands wille,

op aart en wyze, als de Engelfe Kreatuuren gebeeldet

zyn, en zo als 't in God over is.

Gy moet niet denken, dat 'er in den Kemel een
Lichaam zy, dat maar zo gebooren word, dat men be-

zonder God noemt: neen, maar de gantfe Goddelyke
kracht, die zelver den Hemel en aller Hemelen Hemel
is , word alzo gebooren , en dat is genaamt God den
Vader , uit wien alle Heilige Engelen gebooren zyn , en
ook in die zelve kracht leeven, en aller Engelen Geeft
word in haar Lichaam geduurig eeuwig alzo gebooren f

daar toe ook den Geeft aller menfchen.
Merkt, des Vaders kracht is Alles in en boven

alle Hemelen , en die zelve kracht baart overal het

Licht;
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Licht: nu die zelve Alle Kracht is, en word
genaamt den Vader, en het licht, dat uit die zelve
Alle Kracht gebooren word , dat is , en word
genaamt, den Zoon.
Maar daarom word'et den Zoon genaamt , om dat het

uit den Vader gebooren word , dat het des Vaders Hene
in zyn krachten is, en als 'et nu gebooren is, zo is 't een
ander Perfoon als den Vader , want den Vader is de
Kracht en het Ryk , en den Zoon is het Licht en de
Glans in den Vader, en den Heiligen Geeft is het wal-
len , of den uitgang uit de krachten des Vaders en des
Zoons , en formeerd en beeldet alles.

Gelyk als de Lucht van der Zonnen en Sterren kracht
uitgaat, en walmt in deeze Wereld , en maakt dat alle

Kreatuuren zich baaren , en Gras , K ruid en Boomen op-
gaan , en al wat in deeze wereld is , alzo gaat ook den
Heiligen Geeft van den Vader en Zoon uit, en wallen,
formeerd , en beeldet alles in den gantfen God. Alle
GewafTen en Formen in den Vader gaan op in het wal-
len van den Heiligen Geeft, daarom is 't een eenigen God,
en drie onderfcheidelyke Perfoonen in een Goddelyk
wezen.

De ganrfe natuur des Hemels ftaat in de kracht der
zeven Wel-geeften , en in de zevende beftaat de natuur
of begrypelykheid aller qualiteiten : die is nu gants licht

,

en dik gelyk een nevel , maar gants doorluchtig als een
Kriftallyne Meer , dat men door alles kan heen zien ,

maar alzoo is de ganrfe diepte of ruimte, boven en on-
der.

Nu hebben de Engelen ook zulke lichaamen , maar
drooger te zaamen gecorporeert, en haar lichaam isook
den kern uit de natuur, het befte, ofde fchoonfte glans
uit de natuur.

Nu op den zevenden Geeft Gods fteunenzy met haar
voeten , die daar is , dik als een nevel , en helder als

een Kriftallyne Zee , daar in klimmen zy opwaarts en
M 3 neder-
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nederwaarts waar heen zy witlen. Want haar behendig-

heid is zo (bel, als de Goddelyke kracht zelver > noch»
tans is de eene fnelder als de ander , alles na dat hy van
eenqualiteitis.

In die zelve zevende Natuur-geeft gaan ook op de
Hemelfe vruchten en verwen , en alles wat begrypelyk

|Si en het is, als of de Engelen tuflen Hemelen Aar-

de in de ruimte zouden woonen, daar zy op en neder-

klommen , en waar zy ooit waaren , daar ruften haar

voeten als ofzy op de Aarde ftonden.

De Ouden hebben de Engelen met vleugels, de Men-
tenen voor gefchildert , maar zy hebben ze niet van doen,

maar 2y hebben handen en voeten gelyk deMenfchen»
maar op een Hemelie aart.

De Heilige Engelen wallen of wandelen in alle de
drie Koningryken ondtr malkander, daar van ontfangt

den eenen van den ander , dat is , van de fchoone geltalte

,

vriendelykheid en deugd des anderen, zyn hoogfte vreug-

de , en evenwel behouwt een ider zyn natuuriyk bezit of,

plaats, waar in hy tot een kreatuur geworden is, voor
zyn eigendom.

Gelyk als iemant in deeze wereld van een Bloed-

vriend en liefMenfch uit een ander Land bezocht word

,

daar hy hertelyk na verlangt heett » daar is vreugde en
vriendelyk beneveniren en wei kommen , en een lieve

z^amenfpraak , en den Huiswaard vertoont den Gaft het

aDerbelte : hoewel dit maar kout water is tegen het He-
melfe.

Alzo doen ook de Heilige Engelen tegen malkander;
als 't eene Koningryks Heir tot het andere komt, ofhet
eene Vorftelyke Qualiteit Heir tot het andere Vorftelyke

Qualiteit Heir komt, daar is niet anders, als een louter

onrfangen der liefde, een zeer lieftaahge faamenfpraak,

en vriendelyke eerbiedigheid , een bevallig en aangenaam
wandelen der liefde, een zeer tuchtig endemoedig we-
zen, een vriendelyk kuffen en geleiden , daar gaat de liefe-

lyken Ryen dans aan. Ge-
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Gelyk de kleine kinderen , als zy in de Mei , in de
Bloempjes gaan , alwaar der dan menigmaal veel te

zaamen komen 5 daar hebben zy een vriendelyke zaa-

menfpraak , en plukken de Bloempjes veel en meniger-

lei. Ais dit nu isgefchied , zo draagen zy die in haar han-

den , en beginnen een zeer verheugelyken Ryen dans

:

alzo doen ook de Engelen in den Hemel > als zy uit

vreemde Heiren te zaamen komen.
Zy zyn al te zaamen maar Inftrumenten in de groote

Harmonie der Goddelyke vreugde, in den zang en klank

der krachten, en zyn al te maal arbeiders der wonderen
Gods, als formeerders der krachten , van de Heilige

Naamen Gods
,
gelyk als wy Menfchen in onze Mond

de krachten der Senfum beelden , en formelyk maaken

,

tot luitbaare woorden , alzo is haar arbeid ook een loutere

beelding der Goddelyke krachten en formen.

Want wat zy zuilen enbegeeren, dat word door haar

imaginering in beelding en formen gebragt , het zyn lou-

ter ldeae, op aard als de Goddelyke krachten, voor de
ichepping der Engelen in zulke Ideas hebben gebeeldet

,

alzo is ook haar na-modelling.

In de Goddelyke Pomp zyn voornamentlyk twee
dingen te betrachten, eerft den Salitter ofde Goddelyke
krachten , die zyn een beweegende wallende kracht,

in die zelve kracht waft en word gebooren de vrucht na
ider qualiteit en aart , als Hemelfe Boomen , en Sprui-

ten, die zonder ophouden haar vrucht draagen, fchoon

bloeijen en waden in Goddelyke kracht 5 zo verheuge-

lyk , dat ik zulks niet fpreeken of fchryven kan , maar
ikftamerdaaraan, als een Kind, dat fpreeken leerd , en
kan 't nooit recht noemen, zo als het den Geeft te ken-

nen geeft.

De tweede geftalte des Hemels in de Goddelyke
Pomp is 't geluit , gelyk als in den Salitter der Aarde het

geluit is , waar door Goud, Zilver, Koper, Yzer en
diergelyke waft , waar van men allerlei Inftrumenten

M 4 ten
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ten fehelle of ter vreugde maaken kon , als Klokken . Py-
pen , en alles wat 'er fcheld : ook is dat zelve geluit in

alle Kreatuuren , anders was alles ftil

Nu door dat zelve geluit in den Hemel worden alle

krachten beweegt , dat alles verheugelyk waft , en fier-

lyk gebooren word
y nu gelyk als de Goddelyke krachten

veel en menigerlei zyn : alzo is ook het geluit veel en
men'gerlei. Als nu die krachten in God opklimmen
zo bewegen zy malk2nder, en wallen in malkander , en
't is een ftadig vermengen : als dan gaat in dezelve uit

allerlei verwen , en in de verwen waft allerlei vrucht,

d3n gaat in den Salitter op, en 't geluit vermengt zich

ook, en klimt op in alle krachten der Vaders, als dan
gaat op, ftemmen en fchellen in de Hemelle vreugde.

Zo gy in deeze wereld veel duizenderlei Inftrumenten

en fnaarenfpel te zaamen bragt , en trokze alle op het

konftigfte in malkander, enhaddeallerkonftigfteMee-
fters daar toe , dieze bewerken , zo was het doch maar als

het blaffen van een Hond tegen het Goddelyke geluit en
Mufica.

GeJyk als in God twee dingen te merken zyn , alzo is

zulks ook op gelyke wyze in den Engel.

Eerft is de kracht , en in de kracht is 't geluit , dis

1dimt in den Geeft op, in 't Hoofd, in 't Gemoed, ge?
lyk den Menfch in de Herienen, en in 't Gemoed heeft

hy zyn open Poorte, in *t Herte heeft hy zyn Zetel en
oorfprong daar hy ontfpringt uit alle krachten. Want
aller krachten Weibron weid in 't Herte

,
gelyk ook in

den Menfch, en in 't Hoofd heeft hy zyn Vorftelyken

Stoel, daar ziet hy alles wat buiten hem is, en hoord
alles, en fmaakt alles , en ruikt alles, en voeld alles.

En als hy nu den Goddelyken Toon en 't geluit dat

buiten hem is, hoort opklimmen, zo word zyn Geeft gein-

ficieert en met vreugde aangeftoken, en verheft zich in

zyn Vorftelyken Stoel , en zingt en klinkt zeer vriende-

lyke woorden van Gods Heiligheid , en van de vrucht

en.
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en 't gewas des Eeuwigen levens, van de fierlykheid en
verwen der eeuwige vreugde, en van 't lieftaalige aan*

blikken Gods , des Vaders , des Zoons , en des Heiligen

Geeftes: ook van de lofïelykeBroederfchapengemeen-

fchapder Engelen , van de eeuwigduurende vreugde ,van

de Heiligheid Gods , van haar Vorftelyk Regiment. In

fomma van alle krachten en uit alle krachten , dat ik van
onmacht myner verdorventheid in 't Vlees niet fehryven
kan , en was veel liever zelver daar by.

Het Paradys ftaat in de Goddelyke kracht, en is niet

Lichaamelyks of begrypelyks , maar zyn lichaamelykheid

is gelyk de Engelen, daar een helder doorzichtig wezen
is, gelyk als waare het Materiaals, en 't is ookMateri-
aa!s 3 maar bloot uit de kracht gefigureert , dat alles door-

zichtig en fchynende is, daar het Centrum der geboorte

ook in alle dingen is , waar door de geboorte zonder
einde en getal is.

Ik geef u een gelykenis van des Menfchen gemoed,
uit het welke de gedachten gebooren worden , van wel-
ke geen einde noch getal is. Want een ieder gedachte
heeft weder het Centrum om andere gedachten te baaren.

Alzo is het Paradys van eeuwigheid in eeuwigheid : maar
dewyl het Licht Gods eeuwig is en zonder ophouden
of verhindernis fchynt, zo is 'er in de geboorte ook een
onveranderbaar wezen, daar alles in loutere volmaakt-
heid opgaat in groote liefde. Want dat geeft den Geeft
der kenniffe, dat in 't Paradys zo wel gewafTen zyn , als in

deeze Wereld , in zulk een form , maar niet in zulk een
kwaal en begrypelykheid.

Gelyk als wy zien dat hier uit der Aarden waft allerlei

Kruid en Gras , het welke zyn kracht van de Zon en
't Gefternte ontfangt : alzo is den Hemel of Hemelfe
Limbus in de plaats der Aarde, en het licht Gods in de
plaats der Zonnen , en den eeuwigen Vader in de plaats

van de kracht der Sterren. De diepte of ruimte deezes we-
zens is zonder begin en einde, zyn wytte is niet te berei-

ken. M 5 Als



18Ö VanH Eeuwige Paderknd,

Als gy deeze wereld aanziet > zo hebt gy een voor*
beeld des Hemels : de Sterren beduiden de Engelen >

want gelyk als de Sterren onveranderd moeten blyven

tot aan 't einde deezer tyd , alzo moeten de Engelen in de
eeuwige tyd des Hemels eeuwig onveranderd blyven.

De Elementen beduiden de wonderlyke proportie en
verandering van de geftalte des Hemels , want gelyk als

Zich de ruimte tuften de Sterren en de Aarde , in haar

geftalte geduurig veranderd , haaftig is 'c fchoon licht

,

haalt droevig, dan is 'er wind , dan regen, danfneeuw,
haaft is de ruimte blaauw , dan groenachtig, dan wit,

dan donker.

Alzo is ook de verandering óqs Hemels in menigerlei

verwen en geftalten , maar niet op zulk een aart als in

deeze Wereld, maar alles naar het opklimmen der Gee-
flen Gods, en het licht van den Zoone Gods fchynt daar

eeuwig in , maar daar is evenwel de eene tyd een grooter

opftygen in de geboorte , als de andere , daarom is de
wonderlyke wysheid Gods onbegrypelyk.

De Aarde beduid de Hemehe natuur of de zevende

Natuur- geeft, waai in de beeldingen en formen en ver-

wen opgaan : de Vogelen , Viffen en dieren , beduiden

de menigerlei geftalten der Figuuren in den Hemel.
Dan zult gy weeten , want den Geeft betuigt 'et in den

blikfem, dat in den Hemel evenwel allerlei figuuren op-

gaan, gelyk de Dieren , Vogelen en Viflen deezer We-
reld, maar op een Hemelfe form , klaarheid en aart,

zo wel allerlei Boomen , Spruiten en Bloemen : maar

gelyk als het opgaat, alzo vergaat 'et ook weder: want

het word niet te zaame'n gecörporeert als de Engelen

,

maar het figureert zich alzo in de geboorte der opftygen-

de qualiteiten in de Natuur-geeft.

Als een figuur in een Geeft gebeeldword, datzybe-

ftaat , en zo de andere Geeft met deeze worfteld en over-

wind, zo w'ordze weder gefcheiden of verandeid, alles

na den aard der Qualiteiten > en dat is in God als een Hei-

lig bevelen. Daar-
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Daarom zyn ook de Kreatuuren , als Dieren > Vogelen>

VifTen en Wormen in deeze Wereld niet rot een eeuwig
wezen gefchapen , maar tot een vergankelyk

,
gelyk als de

figuuren des Hemels ook vergaan.

Niet moet gy denken <fit in de Goddelyken Pomp
Dieren , Wormen of Kreatuuren in *c Vlees te voorfcbyrt

komen , gelyk in deeze wereld ; neen , maar ik meen al-

leen de wonderiyke proportie , kracht en gefchiktheid

in dezelve.

Als ik nu fchryve van Boomen, Spruiten en Vruch-
ten , zo moet gy 't niet aards > gelyk als in deeze Wereld
verftaan , want dat is myn meening niet , dat in den Hemel
zoude waffen een dooden, harden,houten Boom ofSteen

,

die in aardfe qualiteit beftond. Neen, maar myn mee-
ning is Hemels en Geeftelyk , en doch waarlyk en ei-

gentlyk alzo , ik meen geen ander ding , als ik het in

den letter ftel.

De Hemelfe Salitter of krachten in malkander, baa*

ren Hemelfe verheugelyke vruchten en verwen, aller-

lei Boomen en Sprui ren , daar op waft de fchoone en liefe*

lyke vrucht des Levens : ook zo gaan in deeze krachten

op allerlei Bloemen met fchoone Hemelfe verwen en
reuk, haar fmaak is menigerlei, een ider na zyn Quali-

teit en aart , zeer Heilig , Goddelyk en verheugelyk , want
ider Quatiteit draagt zyn vrucht , gelyk als in de verdor-

ven moordkuil en 't duifter dal der Aarde opgaan aller-

lei Boomen , Spruiten , Bloemen en Vruchten , daar roe in

der Aarde fchoone Gefteente, SilverenGoud,datiseen
voorbeeld der Hemelfe baaring.

Doch gy zult dit weeren, dat zich aan deeene plaats

haaftig een Qualiteit machtiger vertoond als aan een an-

der, dan zegenvierd de tweede, dan de derde, dan de
vierde , dan de vyfde, dan de zesde , dan de zevende.
En 't is alzo een eeuwig worftelen , werken en vriendelyk

opftygen der Liefde, daar zich dan in dit opftygen de

Godheid geduurig wonderlyker en onbegrypelyker , en
on»
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ondoorgrondelyker vertoond, dat alzo de Heilige En-
gelen haar niet genoeg kunnen verheugen , en daar in niet

genoeg kunnen gaan wandelen , en dat fchoone T £
Deum Laudamüs niet genoeg kunnen zingen

,

naar ider Qualiteit des grooftn Gods , nazyn wonderlyke
openbaaring en wysheid, en fchoonheid en verwen , en
vrucht , en gettalten. Want de Qualiteiten klimmen eeu-

wig en alryd zodaanig op , en by haar is geen begin , noch
midden, noch einde.

Als nu den Blikfcm des Levens, dat is, den Zoone Gods
in de middelfte Cirkel in de Welgeeften Gods opgaat 3

en zich triumpheerende vertoond , zo klimt den Heiligen

Geeft ook triumpheerende opwaarts. In ditopklimmen
ftygt ook de Heilige Triniteit in 't Herte van de Engel*

fe Koningen op , en een ider triumpheert ook na zyn
Qualiteit en aart.

In dit opklimmen word het gantfe Hemelfe Heir al-

le Engelen triumpheerende en ryk van vreugde, en nee

fchoone Te Deum Laudamüs gaat op. In dit

opklimmen des Herten word het geluid in 't Herte ver-
wekt , zo v/el in den gantfen Salitter des Hemels

,

daar gaat dan in de Godheid op , de wonderlyke en
fchoone beelding des Hemels in menigerlei verwen en
aart, en een ider Geelt vertoond zich bezonder , in zyn
geftalte.

Ik kan 't by niets vergelyken , als by de allereedelfte

Steenen , als Jerubin , Smaragden , Delfin ,Onix , Saffier,

Diamant , Jafpes , Hyacinth , Amethetift , berill , Sardis

,

Carfunkel en diergelyken.

In zulke verwen en aart vertoond zich de Natuur he-

mel Gods in 't opftygen der Geeften Gods: als dan het

Licht van den Zoone Gods daar in fchynt, zo is 't als een
heldere Zee van de boven verhaalde Steenverwen.

Ach ! dat wy doch Menfchen vederen hadden en kon-

den dit na onze kennifïe in den Geeft uwer Zielen fchry-

ven , hoe zoude doch menigomkeeren uit 5odom en Go-
* mor ra ?
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morra j uit Babcl , en het gierige hovaardige jammer-
dal, dat doch maar angft en kwaal is, vol vreeze, pyn en
verfcbrikking.

Als wy met malkander over deeze fmalle weg der

Vleefelyke geboorte , op geene groene Beemde komen >

daar den toorn Gods niet heen reikt, dan zullen wy ons

over het geleeden leed , wel verheugen 5 of wy nu fchoon

des werelds Dwaas moeten zyn , en laaten den Duivel , in

de kracht van de toorn Gods , over ons heen ruifen : daar

leid niet aan gelegen , het zal ons in 't ander leven

fchoonder aanftaan , als of wy in dit leven een Koning*
lyke Kroon gevoerd hadden, want het is hier maar een
zeer korten tyd , en 't is niet waardig dat het een tyd ge«

naamtword. Amen.

TOEZANG.
iet Broeders dat is't Vaderland

Daar onze Zielen vaaren.

Na d? opgelofte Levens band^

En overzuchte Jaaren.
Wie zouw om zulk een Koningrijk

De wereld niet verlaaten ? n

Is 't Aardfe niet maar drek en ftyk ,

En waardig om te haaten ?

Dat is defchoone Broeder'Jchap

Die wy daar zullen vinden

Om eeuwig op den hoogfien trap

De vriendfchap aan te binden f

En met haar in het Heilig Licht

Als Kind'ren Gods tejpeelen.

Voor 'f Vaderlyke Aangezicht ,

Zo



Zo mild , ommeête deelen,

Al w at uit zyne diepte weld9

Tot vreugd der Hemelingen,

Jn geengetalnoch maat gefield.

O groote enfcboone dingen!

Wie kan uw lof volzingen ?

Maar lieve Vrienden die dit leeft

Zpfchoon aan alle kanten

,

Ik ben maar Hovenier geweeji

Gedienftig in't verplanten.

Het zyngeen Bloemen uit myngrond%
Ik helfze maar geleeden

Om dat ik die welruikendvond
y

En aangenaam van wezen,

En hetfze hier by een gebragt ,

Gevoeg'lyk om f aanfchouwen ,

Op dat gy van haarfchoone kracht

Een [taaltje mogt behouwen.

Het was eens Anders Roozengaard^

Daar ikze kwam te pluiken

En laafze h, na Broeder aard,

Beoogen en beruiken.

Vaart wel, in bods geleiden hand,

Myn Broeders , en myn Vrinden

Tot dat wy in het Vaderland ,

Malkander beug'lyk vinden.

AMEN.

BLAD.



BLADWYZER
Der Zinnebeelden deezes Boeks,

EERSTE DEEL
Op het I. Zinnebeeld.

Y a*1 den tre^ des Vaders, en hoe de menfche die

. moet volgen. 1 z

II. Van den ftryd tuffen Geeft en Vlees. 16
III. Van de inwendige en uitwendige dingen. 20
IV. Van het vinden zyns zelfs, en vanrechtfchapen

ernft. 24
V. Van de Zachtmoedigheid. 28
VI. Van de Ootmoedigheid. 31
VII. Van de geeftelyke zoetigheid, of genade ? en van

de onwysheid der menfchen. 36
VIII. Van ontrekkinge der Genade. 40
IX. Van onreine Gedachten. 44
X. Van de algemeene Goddeiyke Zonne fchyn. 48
Xf. Van den boom des Chriftelyken Geloofs. 52
XII. Van de veiligfte weg om door de duiftere wereld

te gaan in 't eeuwige Vaderland. f6
XIII. Van den afvloeijende ftroom der Zonden , en

hoe de Ziele daar tegen op moet roeyen. 60

TWEEDEDEEL
XIV. Van het waaken des Geeftes. 66
XV. Van het vergeeven der Zonden. 70
XVI. Van de Wedergeboorte of nieuwe Kreatuur. 74
XVII. Van het Paradys, waar het is, enhoemendat

befchouwen kan. 78
XVII I. Van de overaltegenwoordigheid , en nabyheid

Gods 82
XIX. Van de Ziele, watzyeigentlykis. 86

XX. Hoe



XX* Hoé dat wy Chriftus wezentlyk in ons moeten
hebben. 90

XX f. Hoe 't zich met een vroome Ziele verhoud, in

't atfterven des Lichaams. 94
XXII. Hoe 't met een goddelooze Ziele gaat,als haar

het Lichaam affterft. 98
XXIII. Van de eenige ruftplaatfe der Ziele, welke

die is. 102
XXIV. Een t'zaarrenfpraak tuffen de Verloffer,endé

verlofte Ziele. 106
XXV. Van de menigerlei ftrikken des Duivels, en

hoe dezelve te onrgaanzyn. 110
XXVI. Van de louteringe der Zielen door Iyden. 114

DERDE DEEL.
xxvn.

XXVIII.

xxix.
XXX.

XXXI.

XXXII.
XXXIII.
XXXIV.

XXXV.

XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII
XXXIX.

Van een fterk aanhangen der Ziele , aan God,
in waare gelaatenheid. 1 20

Van dank en lof der Ziele, aan haar Ver-
loffer. 1 14
VandevereenigingmetGod. 128
Van den fchat des gemoeds , en van de grof-

heidderwereldfemenfchen. 132
De woorden der opperfte Wysheid ; en van
de idelheid aller uitwendige dingen . 1 36

V an de inwendige geeftelyke fchoonheid. 1 46
Van het Ryke Gods 144
Van weerlooze gelaatenheid, hoe men in alle

toevallen op God alleen moet zien, ï 48
Van het arme en lydende leven van Chriftus.

Van de waare rufte. ijó
Van de verzegeling des herten. 160

, Van Chriftuswonden. 1 64
Van 't Eeuwige Vaderland, en des zelfs

Vreugde. 169
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