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Geeftelyke Spiegel voor 't gemoed,
Beflaande in veertig aangemame

en Jlicbtelyke

ZINNEBEELDEN.
F'ervat in

DRIE DEELEN.
Door

JOANNES LUIKEN.
Nevens

Het Eeuwige Vadei land en deszelfs vreugde.

Trekt my na u, tdtmynzelven, enidt alle Kreatuuren.
njüaarlyk , viiurig , zacbtelyk en louter ; zo zullen wy zacb-
jes en onvermoeid kopen , in den allerzoetfien rookuwer
Zalven , en niet aflaaten tot dat nx^y die edele reuk , HJcelke

Cbrifttis is, met vergaderde kracbten in de inijcendigbeid
onzes Ceejtes ^ vrygenieten enfmaaketu

Te A MS TEL DAM,
By K O R N E L I S VAN DER S Y S , Boekverkoper,

indeBeursltraat, indedricRaapen, 1744.





KORT BERICHT
AAN DEN

L E E Z E R.

temant , die m het Hof deezer Zinnebeelden

kojnt ^ denkt, dat aldeeze Bloempjes uit onze eigen

Grond gewajjen zyn : de mee/Ie , die het hoogfte van

"jerw en hetfchoonjle van reuk zyn^hebben wy geleezen

uit de Hoven der Hoogwaardige vrienden Gods ; die

gekomen zyn tot het fchouwende envereenigdeleven^

en hiergep lant , tot een verlufliging des Geefles.

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

fprooten , die zeer zoeten Honing in haar hebben , voor

het hongerig Gemoed^ dat ah een Honingbytje zich

niet alleen in de Jierlykheid der bloemen vermaakt
,

maar zyn noodig voed/el daar uithaald.

Daar zyn^er om de Ziele uit don flaap der Zonden

op te wekken \ andere om de Ziele te verquikken in

haare ver/lagenheid , angfi en aanvechtinge ; andere

om haar op den Oorfprong allerfchoonheden te doen

verlieven. Sommige ruiken van dierbaareivaarheidj

fommige van liefde ; fommige lokken de Ziel tot de

vereeniging met God: ook zyn "^er die met haar edele

reuk en ver-w ons vertoonen een weinigje van het

vreugdenryke Paradys-y een eeuwige lujlgaarde der

Engelen en zalige Zielen.
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In deezen Roozenhofztet gy mee[l doorgaans TeXus

en de /jiïLi. ^ in prent uitgebeeld ; maar den Be-

fchouwer nioet zich onderst leezen (wanneer 'ervan

de Eeuwige Godheidgefprooken word ) nooit verheel"

den dat wy met deeze prentverheelding iets anders

meenen, als alleen de lichaamelyke beeldelyke Menjcb-

heid van ChriftuSy in zyne aangenomen Knechtelyki

geftalte ^ zo als hy hier op Aarden^ by ons Men-

fchen, heeft gewandeld^ dchtelyk entafielyk^ voor

de uitterlyke Oogen en Handen, fFant na zyn Eew
wige Godheid en mag noch kan hy niet uitgebeeld

worden.

En
,
gelyk ik boven gezegt heb , indien gy hier wat

hoogs vind, gelyk ^er in der waarheid aanjommige

plaat/en iiat hoogs is , zo en meend niet dat ik het

zelve ervaaren heb O neen ! Maar ikneem het met

vreugde voor dierbaare waarheidaan , en hegeere dat

het in my , en in alle Menjchen wezentlyk mag voU
bragt worden: En dat wy zelve ^ na den inwendi*

gen grond, mogen worden tot een fierlyken Hof^ be»

zet met veelerhande weiruikende Kruiden en Bloemen ;

gezuiverd van alkjteekende Diftels , en Doornen, op
dat hy die onder de Leiyen weidet, (Jezus gebe*

fiedyd in der eeuwigheid f ) lujl heeft y omhyons^ en

inonstewoonen.

J. LUIKEN.

VOOR-



VOORZANG.
K,.eer weer! keer weer] o afgeweeken Ziele!

Zo ver van Huis, verdwaald in een woeftyn;
Daar *t loos bedrog u na gaat op de hielen.

En braaid een net van weelde en fchoone fchyn:

Gelyk in 't v/oud een Vogelaar gaat dwaalen

Op'tDuitjen loerd, bedrieg'lyk fluit envleid.

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

ó Arme Ziel ! 7.0 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 Vaader,

En'tParadjrs, uw rechte Vaderland?

Hoord gy hier t'huis in dit elendig leven?

i^edenk u recht, of gy u niet bevind

Te zyn een balling, uit goed en land verdreeven:

Ooet de oogen op, en lyt niet langer blind.

Wat zyt gy dol, om in 't verderf te loopenl

Uw 13ruidegom, 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 met werelds goed:

Een hooger prys v/as tot uw heil bcfchooren;

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 Lief, en Bruidegom, ja Koning,
Gebeuren mag, zouw die zo flecht en fnood

In eeuwigheid gaan dooien zonder krooning,

Als een Slaavin? Dat jammer was re groot.

Noch is het tyd om wederom te keeren.

Weeft niet vertfaagd , of iemant tot u fpreekt:

A 4 Mecad



Meend gy dat God, u nu noch zal begcereo;

Daar gy zo diep in ongetrouwheid ftet:kt ?

"Weeft niet vertfaagd Haai gy uw oude leven:

f^egeerd gy hem , hy kan u niet ontgaan

;

Hy zal uw fchuld vergecten en vergeeven>

£n neemen u voor zyne i3ruid weer aan.

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

Gy krygt een kroon , en word een Koningin^
Men zal'er lang, ja eeuwig Bi uilott houiven.

Wat floft gy noch op zulk een groot gewin!
In 't Paradys is 't (choonder als op Aarde;

Daar gaat en ftaac de fchoone Serafyn,

En vlecht een krans uit deeze Roozegaarde,
Dar zal een kroon op zynen ichedel zyn.

Dat Rooze rood Haat fchoon by goude haaren

,

Om 't aangezicht, zo vriend'lyk en zo zoet>
Als of den dag daar uic fcheen op te klaaren

,

Dan loold hy God, met kracht uit zyn gemoed.
Zo fchoon, ó Ziel. 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 weêrï keer weer! óatgeweeken Ziele!

Zo ver van huis» verawaald in een woeftyn,.

Daar 't loos bedrog u na gaat op de hielen

,

Waar van het eind de Dood en Hel zouw zyn.

JEZUS



JEZUSendeZIEL
HET EERSTE DEEL.

De Ziele door den trek desVaders op-

gewekt terbekeeringe, gaat zonder

ommezien, met rechten ernfl:

,

uit de wereld en uit haar zei-

ven, om te komen in God,
haar eerften oorfprong

en rechte Vaderland.

[Zö waarachtig als] ik leeve , [preekt de Heere Mee-

re > zo ik luji hebbe in den dood des Godloozen /

maar daar in [ hebbe ik luft ] dat de Godloozezich

hekeere van zynen weg , ende leeve : Bekeert u , be^

keeret u van uTie booze wegen ; want waarom
zoudetgyjierven; o huis Ifraels ?Ezech: XXXIII:
vers II.



10 JEZUSendeZIEL;

De Ziek door den trek des VADERS
opgewekt.

L geeft zich hier zo mild in deezen lande

i

Vo(w 't uiterlyke levensvier

,

Een overvloed om zorgeloos te branden >

En vlees en bloed, dat groove dier,

Zyn aardfe lufl , den vollen toom te geeven j

Noch voel ik vaak , in myn gemoed

,

Een vonkend vuur, een diep verborgen leven

>

Dat hongerd naar een hooger goed j

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 dryfc het Vlees, van d'een tot d'and're morgen

,

F.n zet den Geeft in vaHe ruft.

Nu langer niet. Nu is het tyd van waaken

:

Eer dat de Ziel een Diftel werd.

En nimmer tot genade meer mag raaken,

O Heer ! geeft my een ander hert.

Goddelyk Antwoord.

-L/^ Goddelooze verlaate zynen nvef^ , en de ongerech*

^'J?^ Man z,yne gedachten , ende hy bekeere z'icb tot den
ti'^^rey zozalh^ hemzyneroKtjerr/ien, Jezaias LV: ?•

Heden indien gy x,yne Jlemme hooret , zo elt verhar-

det uwe herten niet^ Hebreen 111: if.

Ik



HET E.ERSTE DEEL; i

Ik zal opftaan en tofmynen Vader gaan ; en

ik zal tot hem zeggen , Vader, ik hehbe gezondigd»

Luk. XV: 1 8.

O God, zyt my Zondaar genadig. Luk, XVIII:

Op



iz JEZ US EN DE ZIE L;

Op het l. Zinnebeeld.

Fan den trek des Vaders , en hoe de menfche

die moet volgen.

w anneer den menfch ecnen diep verborgen
wille in zich vind, die daar gaarnwoude tot Gods
genaden zich wenden , zo hy maar konde , zo
wcete 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 11 H O V A , sis den Vader, tot Chriftus trekt.

Want in onze eigenheid hebben wy geenen wille

meer tot gehoorzaamheid.

Maar dien zelve trek des Vaders, als die in ge-

lyfde, ingefproken genade, trekt alle menfchen,
ook den allergoddclooften , wanneer hy niet

gants een DifteJ is , en den trek cenen oogenblik

Itil (laan wil vanzyne valfe werking.

Dat alzo geen menfch oorzaak heeft om aan

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

geerte vind om zich noch eenmaal te bckecren.

Die zelve fpaare het geenen oogenblik meer,
gelyk gefchreeven ftaat: Heden wanneer gyde
ftemme des Heeren hoord , zo verhard uwe herten

niet.

Want die begeerte, om zich eenmaal te bekee-

ren , is Gods fteinme in den menfche , dewelke
den Duivel, met zyne ingevoerde Beelden , be-

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

eene jaar tot het andere opgefchooven word , tot

cin-



HET EERSTE deel: i;

eindelyk de Ziele een Diftel werd , en die genade

niet meer bereiken kan

.

Ziet toe, verftopt uw gemoed en verfband niet.

Wanneer uw gemoed Iprcekt: Keeromme, doen

dit kwaad niet, zo weet dat gy van de wysheid

Gods geroepen word ; keert haaftig omme , en

denkt waar gy t'huis2yt,in weiken zwaaren dienft-

huize uw Ziele gevangen leir, en vorll naar u\r

Vaderland, daar uwe Ziele uit gewandeldis, en

daar heen zy weder behoorden te gaan.

O Ziele'. 6 eeuwige kreatuur, neemt doch den

tyd der genade waar , terwyl u de deurc open Haat.

Zieteenftemme 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. J^pringt op uw
beenen , en ftapt haaftig , zonder omme kyken

voort, eer u de eeuwige nacht overvalt , wantde
Zonne der goddelyke genade zoude uniet weerop
gaan , en gy zoud eeuwig in de naare duifternis

gaan waaren. Dat was al te grooten jammer

!

eeuwig van licht , van vreugd , van Vader en Vader-

land beroofd te zyn. Wat is doch de weeldeen wel-

lufl: deezer wereld? als een fchaduw gaat ze voor

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

haar liefhebbers niet over , als een knaagendc

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.

De



14 JEZUSendeZIEL.

De Ziele zet zich tegen Vlees en Bloed.

oud gy my dan xo gants en gaêr begeeven >

JVlyn halsvriendin ? ó Ziel j en rooven my
IVlyn hoogfte goed, myn weelig fpeelend leven

>

iin 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 rc'chc> kan dat beftaan voor God?
Zofpreekt he: Vlees, 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 i

Gy zy t 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 at , en Iaat my heenen vaaren

;

Schynt dan Gods hcht nietinmynZielenvuur;
Zo moet ik wel in 't eeuwig duifterwaaren,

Wyl ik ontfpringe uit d' eeuwige natuur j

Daarom , ó gaft ! my is de wacht bevooleo

;

Gy Huift 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.

J^ ndie ft uwe rechterhand u ergert , houdze af -^
enie

'laerptze van u. Matth. V: 30.

Doadet dan uwe leden die op de Aarde z\n. Kol II

I

: ^.

Hf;



HET EERSTE deel; 15

II.

Het iikes legeerd tegen den Geefh , en de Ceejl

tegen het vlees : en deeze [laan tegen malkanderen»

Gal. V: 17.

Op



i5 J E Z ü S E N D E Z I E L»

Op het 1 f. Zinnebeeld.

Fan den Jlryd tujjen Geeft en Vlees.

Den ouden Adam fpreekt: ó arme Ziele! waarom
Zoekt gy niet des werelds gunft en vriendfchap? waar-
om tracht gy niet na tydelyke eere, na wellull en ryk-
dom ; op dat het u in deeze wereld wel ga ? waarom
naakt gy u tot een dwaas der wereld , en zyt ider eens
Uil en voetveeg ? waarom laat gy u van deeze verachten,
welke minder 2yn , en weeten als gy ? kond gy ook niec

met de geveinsden daar heen draaven, zo waard gy lief,

en u gefchiede geen leet ;'
gy waart uws lyts en goeds

zeekerder, als op deezen weg , daar gy maar des werelds
UilenGekzyt.

Maar de W y SH

E

I D Gods fpreekt : Gy myn lieve

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

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

myn ryk , daar is louter zachte rufte en weivaaren ; daar

is in myn ryke louter vreugde, eere en 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 richter over
deeze wereld , gy zult helpen oordeelen den Dryver ia

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 re vrucht deezer wereld , gy hebt daar nooic

weedom van. Al uw doen zal zyn vriendelyk lachen,

en lietelyk fpreeken : voor u zal verfchynen Jourer

ootmocdigheid in groote liefde. Uw gelpeelen zyn

dcch zo fchoon
, gy zult aan allen vreugde heb-

ben,
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ben : Waarom acht gy dat verbreekeJyke leven ? Gy zulc

ingaan in eenoiiverbreekelykj dat eeuwig duurt.

Zo u dan groote eere voor uwe fmaat ontmoet, waar-
om treurd gy ? Ryft uit als een bloem uit'er aarden uit

uw Dier

Dat wilde Dier fpreekt tot de Ziele: Ik ben evenwel
uw Dier, en in my zyt gy gebooren ; waar ik niet ge-

,
waden , zo waart gy ook niet. Maar de Ziele ant-

woord : Hoor, myn Dier, ik ben groorer alsgy j daar

gyzoud worden, waarikuw werkmeefter-, myn hoog-
Ite krachten zyn uit den wortel der eeuwigheid ; maargy
zyt van deeze wereld, en verbreekt, doch ik leeve in

myne f Wel eeuwig, daarom ben ik edeler als gy.
Gy leefd in een grimmigen Wel i maar ik v/il myn grim -

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

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

Zo ik eens van u om flaagej-i worde, zo neem ik u n»ec

weder tot myn Dier aan, maar myn nieuwe lyf, hcc

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

. gen Elements. Ik wil uwe ruuwe uirgeboorte der ^'ier

: Elementen niet meer hebben, dedood verüind u: maar
lik groene met myn nieuwe lyfuitu, als een bloem uic

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 lyfwaftin

'theilige Elementvoor God j daaromzytgy 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 belpot, dat acht ik niet, zydoethstommynenc
wille, zy kan my doch niet zien, en kcndmyook met;
waarom is zy dan alzo dol ? zy kan my niet vermoorden

,

want ik ben niet in haar.

• vlees en bloed i^denoiidcnmcnfcb. f Levens Welttcn^

B De



i8 J EZUS EN DÊ ZIEL.

I

De Ziel betracht den Schepper uit

de Schepfelen,

k zag de fchoonheid , en de zpeiheid aller dingen

,

En fprak'vvat zyt gy Ichoonltoen hoorde myn gemoed;
Datzyn wyook 5 maarhy van wien wy 'calonifingen

is duizendmaal zo Ichoon , en duizendmaal zo zoet j

En dat zyt gy, myn Liet, zoudiku nietbegeeren!

Isher een Lelyblad, opaard, zobianken fyn!

Wat moet } ó eeuwig Goed, 6 aller dingen Hcere,
War moet de witheid van üw zuiverheid danzyn !

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

Bedauwd met Paarlen » als de iMorgenzon ha?.r groet ?

Hoe moet het Purper van uw Majefteit dan glocijen !

Ruikt hief een Violet zo liefly k en zo zoet

;

Als*c Wefte windjen door de Hoven zacHt gaat weiden

,

Zo ik het menigmaal by koejen morgen vund :

Wat moer zich dan een reuk door*t Paradys verfpreiden,

Zo lieflyk vloeijende uit uw vriendelyken mond

!

Ik hierde Zon ,
gelyk een Bruidegom j^ercezen

,

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

Wat moer uw aangezicht dan klaar en helder weezen

!

Oüod! myn fchoonftc Lief , dat ik u eenmaal zag!

Goddelyk Antwoord.

^alig [ z\r!\ ie rem evifi herten : If^ünt z v zulkn G^d
xiett. Matth; V:B:

U^ant
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IIJ.

fFant zyne onzienelyke dingen 'morden van defchep-

pinge der JVereldaan , uit de SchepfeJen verjiaan

en doorzien , beide zyne eeuwige kracht en Godde^

lykheidy op dat zyniet teverontfchuldigenen zouden

zyn^ Rom: 1: 20,

Bz Öp



xo j E zus EN DE z I el:

Op het III. Zinnebeeld.

yan cU inwendige en uitivcndige dingen,

JL>/at uitwendige is een openbaaringe van dat inwen-

dige. Wanneer ik fpreek , zo zyn d ic uitcerlyke 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 i
al

wat wy hier zien dat is ook inwendig in 't onzichtbaare,

Gelyk als wy hier vinden licht en dutdernis , zo is inwen-

dig ook een eeuwig licht en een eeuwige duifternis , doch

niet veranderiyk gelyk als dag en nacht; maar die dui-

fternis is eeuwig ia het licht verborgen ,
gelyk ook deeze

uitterlyke duifternis, buiten de plaats der Aarde, altyd

in het licht der Zonne verflonrlen of verborgen is, en

blyft doch wezentlyk duifternis, gelyk wy dat aan de

nacht zien, d'c niet anders is als een fchaduw van de

grove Aard^cloot, die de ftraaJen der Zonne ophoud,

en dev^yl dan het licht daar niet hten reiken kan, zo

word de verborgen duifternis aan ons openbaar. Die
eeuwige duiltcrnisi verftaat de inwendige) is den toora

Gods, en de Hel daar in de Duivelen woonen , mits-

gaders de verdoemde Zielen, Endat eeuwig fc'^ynende

licht is het Hemelryk, een wooning der H Engelen en

Zielen, Indeplaats deezer wereld is oveal Hemel ea

Hel regL-nWüordig ; maar na den inwendigen grond.

In Gods kindei en is inwendig dat Goddclyke werken
openbaar, en in den üoddeloozen dat werken der pync-
lyke duifternis.

De plaats des eeuwigen Paradys is In deeze wereld in

den inwendigen grond verborgen , en m den inwendigen
menfch , zo Gods kracht in hem werkt , openbaar^

Van deeze wereld zullen msat die vier Llemencen mcc
het
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het Gefterrreende aardfe Crearuuren vergaan, als dit

uicterlyke grove leven aller dingen : l>ie inwendige
kracht aller Weezen blyft eeuwig.

Nu, gelyk wy hieruitterlyk vuur hebben, zo is 'er

ook een inwendig Gecftelyk vuur, her welk is de natuur
des eeuwigen Vaders; want de ziele i: zelve een Magies
vuur , en het licht dat uit haar Ichynr is haaren geeft

£n gcly k wy hier w.irer zien , zo is 'er ook een Geeft e-

lyk water wezentlyk, her welk is dar water des eeuwi-
gen levens, daar ons Chriftus op nood , opdatons zie-

len vuur daar mede gelaafd Züupv worden.

En gelyk alshierluchtis, zois'erookeen inwendige
lucht, welke isdenH. Geeft.

En gelyk als wy hier Aarde hebben, zo is 'er ook een
inwendige Heilige Aarde, v^eike is de Goddelyke we-
7.entheid, die de eeuwige wytre vervuld; die (al is zy
fchoon een Gecd, ) dikker en begrypelyker is als de
klaare Godheid. Oit deeze H. Aarde waiïen allerly

13oomen , Kruiden en Bloemen , niet dat men 't by zulke

dingen vergelykt> maar wezendyk, gelyk hier in deeze
wereld, maar nietzogrofcnbegrypelyk , en doch ge-
formeerd en met fchoone verwen; het is alles Kracht,

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

Indien nü hier zulk een grooten fchoonheid en zoetig-

heid ka"n gevonden worden, indedingen daar goed en
kwaad onder elkander vermengt zyn, alseenuitgeboor-

te ofopenbaaringe van het Ryke des Lichts en het Rykc
der Duirternifle, wat zal het dan zyn ter plaatfe daar het

goede aileeii maar openbaar is ? De moeder en oorfprong

van alle fchsonheid en zoetigheid , tot de welke ons God
roepr. Hy winietdat wyop hetuitterlykebly en ruften;

maar dat wy daar door vorder geweezen wofden , om
de eeuwige fchoonheid en zoetheid te erlangen.

B5 Dt
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De Ziele vind zich zelven»

i oen ik des werelds heul verloor

,

Hebikmynzelf, ineen Woeftyn, gevonden.
Daar deed zich 'c yüyk Monfter voor

,

Te zaam gezet van gruuw'ien en van zonden.
Nu zit n wy 'c hoog en diep verfchil

,

En hoe vvy zyn het tegendeel des Heeren;
Wy vinden vlees, en eigen wil,

Die tegen God en zyncn wil begeeren,

Wy vinden Duivel, Kei en Dood,
En alles wat afgryflylyis voor Gode;

. Wat raad, in deeze hoogde nood ?

Wy .vinden 'c zo : Indien ons God niet nooden

,

En trok, wydorftennimnaermeer,
Van fchaamre , voor zyn heilig aanfchyn komen.

O wee ! ó ach ! myn God , myn Heer

!

Wat heeft de plaats des herten ingenomen

!

Den Ouden Menfch , dat booze kind ,

Door *t regiment der Sterren voortgedreeven?

Ismetden Duivel hoog bevrind

,

Dat zyn 'er twee, die pallen 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.

J\l wanren uwe zonden ^Isfcharl^^eht zy zullen wit

wordenalsfaeeuw. ^tz.'iizs l\ \%-

Komt herwaarti tofmy afte die vermoeid enbelafizsty

en ikzal urujiegeeven. Match: XI: 28.

Twift
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IV.

Twifi , Heere^ met mynetm/lers ; ftryd metmym
beftryders.

Grypt denfchild en rondafje , en [laat op tot myner

huife. PfalmXXXV:!, z.

B4 Op
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Op het IV. Zinnebeeld.

Fan bet vinden zyns zelfs , en van

w rechtjchaapen ernjl.

anneer in de Ziele 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 toom Gods Itaat, en bekend, dat

zy f!rn wanfchaapen Monllcr voor God en het Hc-
mclryk is ; daar over zy zo zeer vtrlchrikt , dat in

haar een groi^ren angft: opwaakt; maar zy zal niet

vcrrwyfelcn. Chnltus roept haar ter bckecrmge,
zy kome maar, zo wil by ze verloflen van het beeld

de: Slange. Zoek met wydloopig na den rechten

Men vind de nieuwe wedergeboorte niet in

twiil, ook in geener wyzen vernuft : Gy moet
alles wat in deeze wereld is, het zyzohoogglm-
flcrende als het wil , vaaren laaten, en in u zelven

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

vangen zyt , te zaamen op eenen hoop raapen , en

in de barmhertigheid Gods en tot God vluchten,

en hem om vergeevingc bidden , en om verlich-

tinge zyns Geeües.

Niet lange diiputeeren, maar ernfl: want den

Hemel moet briezelen , en de Helle fitteien , en

het gefchied ook. Gy moet alle zinnen, met ver-

nuft , en alles wat u in den weg komt , daar in zet-

ten , dat gy niet wilt van God aflaaten. Hy zegene

u dan
j
gelyk Jakob den gantfcn mcht met God

wor-
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worftclden. Wanneer, fchoon uw geweeren zegt

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

ik laatc van u niet at, mendraagc my dan in het

gnf: Myn wille zy uwc wille,ik wil wat gy HeE'

R£ wih ; 'en of fchoon alle Duivelen om u ftondcn
,

en fpraken, verbeid, het is op eenmaal gcnofg;

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

niet buiren God komen •, zy zullen eeuwig in God
zyn; Zyne liefde is grooter dan al m\ne zonden^

Hebt gv Duivel en Wereld het ItciflfJyke iyf in

uwe gevangenis , zo heb ik mynen Heiland en

w derbaarcr in na yne Ziele , die zal my een Hemels

lyigeeven, dat eeuwig blytr.

Verzoikt het maar alzo, gy zult wonder erva-

ren
; gy zult 'er haaft een in u bekomen , dicu zal

helpen woritelen, kampen en bidden: en ot gy
kh)onniet\eel woorden kund , daar leid met aan

gelegen, a) kond gy maar dateene woord desToU
Jen^ars : ^ch God, zyt my arme Zondaar genadig :

wanneer maar uwen wille met allevernuicen zin-

nen in Cjod gezet zyn ; om van hem niet at te laaten

,

al zoude fchoon Iyfen ziele verbryzelen ; zo houd

gyC^od, en breekt door Dood, Helleen Hemel

,

en gaat in Jezus C'hriftus Tempel in , tegen het

ver weeren aller Duivelen : Gods toorn kan u niet

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

En of Iyf en ziele in den toorn branden , en flonden

midden in der Hellcby alle Duivelen , zo Icheurt

gy doch daaruit, en komt in Chriftus Tempel

,

daar erlangt gyden hoogedelen en hoogwaardi-

genPaarlen Kroon.

B s D^
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De Ziele zynde zeer verliefd op de edele deuga

der zachtmoedigheid,

y^jachr moedigheid , zo breed en hoogte roemen.
ó :>choone Bloem ! Pnnfes van alle bloemen ,

Uhebiklie^, al walt iiy onder ' kruis,

üp ccnen nerg , z^ w/r en ver van huis >

N 'Ch hoop ik u t-* vm ien en te erlangden ;

Wy trooUenonsd j fteyleen harde gangen;

Gy 7.yt Ie (-J'.oem die I F. z V S gaaren ruikt

,

Ah ik u het) mer deeze hand gepluikt,

En tot fier aad op mynen b <ezem draage.

Dan zal ir: eerll my > hi uidegüm behaagen :

Myn lod, myn Lief , myn Jezus j altnyngoed;

Dan huor ik hem zo vriend*lvk in 't gemoed

;

Want zal hy coir zyn woorden tot my fpreel^en >

ZomocftJn my alle onweer zyngeweeken;
Als itilheid woond in mynen diepften grond,
Din vloeid Gods woord in my , uit zynen mond ^

En eerd mvn »eeft hoc zy haar heeft te draagen

,

Indien zy wfl haar Bruidegom behaagen.

Zachtmoedie;heid die my het hert doorgriefd y

Hoe is myn Zitl op u zo zeer verliefd.

Goddelyk Antwoord.

JLjnli^ C^V»] i^e zachtmoedige : IPant t.y ««//f» het

laardrskheérven. MatthlVjf
Kéemtfnynjuk op u , ettde leerd van my , dat ik zacht'

tnordij^ ben^ en ttedrig van heften ; ende gy zult rujie

vinden voor uwe Ziele, Matth: XI: 29.

Hy
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V.

Hy %al de zachtmoedige leiden in het recht f ende

hy zal de zachtmoedige zynen weg keren. Pfalra

XXV: 9.

Op



28 JEZUS EN DE ZIEL.

Op het V. Zinnebeeld.

Van de Zachtmoedigheid^

D'e Ziele die Je/.usdenallerzoetfte en vriende-

lykfte Bruidegom behangen wil , engnarn (choon

was in zyne oogen, die moet het hoog -edele en
bovcnmante fchoonc Bloempje der zachtmoedig-

heid op naaren boezem draagen.

Dit Bloempje wall: niet in haar eigen hof; maar
verre van huis , verre van vleelelyk gemak, eigen

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

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

duurjg neigende en buigende , laat alle onweer
over hem heene ruiiïen.

Wie nu dit Bloempje begeert te hebben, die

moet het daar gaan zoeken, httiszcer fchoon inde

oog' n des Bruidegoms, en daarom heeft hy ons

mcr zyngantfe leer en leven daar toe aangemaant.

De zachtmoedigheid is dichte by God ; want

de zachtmoedigen hooren de flemme Gods, die

de haaiiiige en toornige menfchen nimmermeer en

hooren; want als de windllormd^datde venfteren

en deuren kraaken , dan kan men niet wel hooren.

Zult gy nu dat V'aderlyke verborgen heimelyk

W oord , dat in den heiligen inwendigen grond gc-

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

fligheid en ongefluimigheid neder leggen, en gy
moLt een zachtmoedig Schaapje zyn , en beken •

nen uwe groote gebreken , en laaten die ; hoorcnde
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na deeze (temme met flille Zachtmoedigheid , dit is

al die gcene verborgen , die geen Schaapen zyn.

De Zoone Gods is zelf de waare Zachtmoedig-

heid, die de eeuwige Vader in de grondclooze

diepte der eeuwigheid vervult , indien wy dan in

de Zachtmoedigheid ingaan^zo gaan wy in Chnllus.

In het inwendige Ryke Gods is met als louter

Zachtmoedigheid en ootmoedighcid', daar is geen

grim, geen toorn, noch hovaardy, daarom wie

in dat zelve Koningryk begeert in te gaan , die laate

het hemrechtfchaapeneinitzynomalle grimmig-
heid af te fterven , en van Jezus Christus te

lecrcn Zachtmoedigheid en nedrighcid des heiter*

Zachtmoedigheid , ó koele Rron

Des Levens , wellende uit Gods krachten
,

Gy moet myn Zielenvuur verzachten

,

Dat buiten u niet lee ven kon.

Wel leeven ; maarniet zo het zouw.
Toen Lucifer, een Vorft der Kooren

,

Door valie lufl u had verlooren

,

Toen wierd hy grmimig , hart en rouw.
Helaas ! zo zouw het my ook gaan

,

Indien ik niet uit u mogt drinken

,

Het Zielen vuur verloor zyn blinken

,

En 't waare leven was gedaan.

ó Eeuwig licht der M.ijelleit

!

Zo mild met alle goede gaaven ;

Laat uwe liefde ons eeuwig laaven

Met water der Zachtmoedigheid.

Dg
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De Ziele betracht de Deugd der

nedrigheid.

wanneerden Hemel geeft zyn zegen ;

Van ecnen fchoonen Zoriier-regen

,

Zo valt de gaat welovera ;

Maar al wai hoog is en verheven

,

Daar komi hec water afgedrecven j

Hn vloeit in 'callerlaagite dal.

Datiswatlchoons, om my leleerenr

Zo vloeiide milde Geelt óqs Heeren

,

In'cnedrigenoütmocdighert:
ó Nedrigheid, zo hoog te roemen,
Wat draagt uw grond al fchoone bloemen

|

Och ofmyn berg een diepte werd

!

Och konde ik kiein zyn en geboogec

,

En God in myne Ziel verhoogen

,

Wat Zöu 'er van die hoogten of

Al lietiyk water in my vloeijen ,

Endoen myn Geeft zo luftig bloeijcn

,

Als eene fchoone Roozen-hot.
Daar zouw zich Jezus myn beminde.
Zo zoel en vnend'lyk laaten vinden.

Q
Goddclyk Antwoord.

fp deezett zaiikzien^ op den armen ende ver/ïaa^e-

ften van Getftey ende die voor myn woord beejd, jezaias

LXVJ: a.

Zalig [zyn'] de arme van Geefle : W^nt haarer is het

Konin^rykder Hemelea. Matth: V:3,
^ Zyi
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Zyt metde öotmoedigbei4 bekleed : want Godwe^

derfiaat de hovaardige , maar de nedrige geelt hy

genade

Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods , op'

dathy uverhoogetotzynertyd. iPetrusV:5,6.

- Op'
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Op het VI. Zinnebeeld.

Fan de ootmocdigheid.

I.11 het geeflelyke onzichtbaare wezen , zo men dat be*
tracht) IS geen boven noch onder ; maar zo men de
macht-werkmg ofte orcening beziet, zo is God boven
alle dingen, en de creatuur is onder God. N'uzegrden
H. Apoftel Jakobus : Alle goede ^aaven ende alle vol'

r/iacikte giften is van boven , van aen leader der lichten

aJKomende \ bs welken geen veranderinge en is , ope
fchadu've van omkeeringe.

Wie van Godonrfangen wil, die moet noodwendig
onder zyn, in rechte ootmoedigheid: \s daar iets dat

niet altemaal onder is, diezalookniet ontfangsn: Ziec

gy iets op uw zelf, otte op een ding , ofte op iemant , zo
zy t gy niet onder aan , zo ontfangt gy ook mees.

Maar zyt gy gants onder aan, zo ontfangt gy volko-

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

zyn. Zyn wy niet onder, zodoenv/y God geweld aan

en doodenhem(alzo teipreeken, mogenwy *taan hem
riet doen , zo doen wy het doch aan ons , zo veel aan ons

legt
)

Werptu onder God , in rechte Ovitmoedige gelaaten-

hcid , en verheft in God uw herte , in uweerkenninge.

Uac woord Vader is te zeggen een louter baaren , en
het is een leven aller dingen.

Den Vader baardzyncnZoonindeZ^'elc; want zyn
wezen hangt daaraan dat hy zich in de Ziele baare : hy

baard zynen eenigen gebooren en Zoon in de Ziele , het

7y haar lief ofte leed.

Daar den Vader zynen Zoon in my baard, daar bsn

ik dien zclven Zoon.
D.ur
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Daar wy Zoonen zyn , daar zyn wy rechte Erfgenaa*

men. Zo kgc nu de Zaligheid niet zo zeer aan 'c fmsa-

ken> noch aan *t lieven, noch aan 't erkennen, maar
aan 'c nieuv gebooren worden ; daarom hoe meer men
zich zelfs afftcrfc, hoe meer men aan het rechte ieven

verjongt en vernieuwt werd, en dat is dat eeuwige

leven.

VV ie in het Psradys wil woonen,
Daar Zo veel honderd duizend fchoone>
Zo klai3r als louter kritiallyn

,

Door vloeit van d* eeuwige Zonnefchyn,
Zovriend'lvk fpeelen voor den Hcerc,
Die moet de waare ootmoed leeren.

Daar is geen geelt , hoe fchoon , hoe groot

»

Hoe hoog, en rykelyk vergood,

Die kleinder fmaad ; zy leeven alle

In diepe ootmoedi^heid : 't gevallen.

Dat d'eenin'sanl'renfchoonl-.eidheefc.

Vergroot de vreugd, daar hy in leeft.

ó Meiifchl behdagr u zjlk een leven,

Laat vallen, al wa- itaat verheven;

Laat vailen , al uw eygen iet.

En word voor God tot ftof en niet j

Dan zal de Godheid u vervullen
,

En tot een eeuw'ge Koning hullen,

IVlet eenen konmglyken kroon ,

Dan blinkt gy als de Zon zo fchoon.

C Of
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De Ziele met Godsgenade aangeblikt.

J^^ ch vriend'lyk aangezicht des Heercn!
Hebr gy de ganrfe kreatuur

Gelyk vergeeten, deezer uur,

Om u p.lleen 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 sy en ik.

Ik ben myns liefs, en+iy is myne.
ó Bloempjes uit het Paradys

,

ó Schoone reuk, 6 fchoone fpys,

Nooit moet my uwe kracht verdwynen.
Is dit die fmalle en fteile baan?

ó Wereld zaagt gy uit myn oogen!
Gy quaamt van u'ven weg gevloogen;

Gy liet den flyk voor*t goud welftaan.

Nu kan ik aardfe vreugde derven

,

Nu gy , 6 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.

Jj ie myne gehoden heeft , en dezelve bewaart , die is

^t die my lief heeft : ende die my Hef heeft zal van mynen
f^adergelieft worden : ende ik zal hem lief hebhen , ende ik

zalmy zelven aan hem o^snbaaren, Joan: XIV: 2

1

.

Smaakt
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VIL

Smaakt , en tiet , dat de Heere goed is : welge*

lukzalig is de man , [J/>] op hem betrouwd. Pfalm
XXXIV:9.

Ik hebbeden Heere lange verwacht ; erJe hy beeft
zich tot mygeneigty ende myngeroep gehoort, Plalrn

XL: 2.

C % Op
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Op het VII. Zinnebeeld.

Van geeftelyke zoetigheid ^ ofgenade ^ en van de

on'wysheid der menjcben.

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

ke plaats , met een ichoonen fierlyken Appel , of iets

anders, tot zich lokt j zo word de Ziele, die zich nu
door den trek des Vaders heeft laaten bewccgen om naar

God om te zien, van Jezus den Zoone met uitnee-

mende zoetigheid gelokt en getrokken j dan bevind zy
iets van het geen zy niet en witt in den Hemel noch op
aarden te zyn, en al de dingen der wereld v/orden haar

klein en van geener waarden Dit ziet de wereld, en
ineend datze dv/aas is ; maar zy heeft den koftelyken on-

waardeerlyken paarl gevonden, die het waard is, dac

men het al om zynem wille verkoopt ,• dan gaat haar

eerft 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 diebelaftzyt en beladen, ik zal

u verkwikken. Item , ik zal my zelven aan hem open-

baaren. Item , ik zal hem geeven te eeten vsn het Ma nna

dat verborgen is, endiergelykefpreukender H.Schrifc

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 menfchen 7,0 veel moeitens aanwenden, over

groote en wilde wateren lyf en leven waagen , om in

verre Landen het aardfe Goud in de gebergre te zoeken

,

cndathoog-edcle, enaÜerdierbaarfteGoud , dat in den
inwendigen grond der zielen verborgen leid , van het

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

Goud der wereld, dat en luft haar niet te zoeken.

Word
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Word haar een ruuwen beri^ aangeweezen , nietbe-

lofcen dat hy Goud in zich heefc, zogeloovenzy *t j en
graaven daar na met grooten levcr en n^arftigheid.

Maar of haar fchoon van menigte, die veel liever

fturven eer zy een onwaar woord wouden fprceken,

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 met
ernft na graaven, dat geloovenzy niet. En alis*t datzy
de blyken der waarheid hier van aan andere zien , in haar

hooge vernoegzaamheid en verachtinge aller aardfe din-

gen 5 zo gelooven zy 't evenwel niet , zeggende : het

xyn maar inbeeldingen en droomeryen,

Van waar komt dit dan , dat den rrenfch aan het

eene zo veel meer geloof geeft als aan het ander;

daar hem doch van beiden evenveel blyks der wjar-

heid getoond word? och dat komt van zyn groore

grovigheid , dewyl hy zich aan het uiterlykc leven

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

is hygants blind,

ó 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 hec

huis uwes uiterlyken dierlykcn levens , ver van uw ei*

gen, booze, verkeerde, van God afgebrooken Wil,
en graaven diep nacht en dag in den ^rond uwes herten,

gy zoud wat vinden, daar gy alle Koningryken dcezer
wereld niet vüox naamc.

C3 De
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De Ziele op haar zelve gelaaten , bevind

haare nietigheid,

|0 dekt een donkVe wolk het ftraalend zonnelicht,

Ciejyk myn Lietfte nu zyn vriena'lyk aangezicht j

Zo lang dac in my fchecn ilo-g my het hert van vreugden.

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

;

Maar nu zich eens verbergt dien Goddelyken fchyn,

Bevinde ik my een Worm j in Itof en as te zyn.

Zo my maar iets ontmoet > dat dwars legt in myn gangen.

Voel ik den ouden menlch zich wrinoien als een Slange.

Dan zet den vyand fcherp met i wyfel op my aan

,

En wyft my weder langs den Oüden weg re gaan

,

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

!

Gy doet zo recht en wel , dat gvmy derven doet,

't Geen ik waardeere, meer dan al des werelds goed l

Die ftraf pjft op myn fchuld , en menigte van zonden

,

D\Q ik van dag tot dag heb vaft aan een gebonden.

Schoon ik u lan myn Godinochzien,noch voelen mag.
Zo houd nochtans uw oog op my den gantfen dag

;

Houd my ve borgen vaft , dat ik u niet ontvluchte >

iVlaar in gelaarenbeid , met traanen en met zuchten

,

Mynfchült beweenCiCn v-ift vc•^t^ouwc^da!: uw dood»

£n dierbaar bloed , myn Ziel zal loflen uit haar nood.

Goddelyk Antwoord.

Voor eenen kleinen oogenblik hel^be ik u verlaaten : waar

met groote ontfermiugen zal ik u vergaderen» Jezaias

Zo wie ik lief hcbbe , dt£ hjlraffe ende kafiyde ik. Open-

baaring lil; 19.
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VIII.

Ik deede myn Liefflen open , maar myn Lief(ie v^as
geweeken , hy was doorgegaan : myn ziek ging uit

van wegen zyn/preeken^ ik zocht hem, maar ik en

vond hem niet, ik riep hem^ doch hy en antwoorde

myniet. Hoogelied V: 6.

C4 Op
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Op liet VIII. Zinnebeeld.

" Vixnontrèkkinge der Genade. '
'

|

J[n den Hemel is alrydblydfchap, in der Hellen is ilryd

droefheid; in de Wereld is 't >'Ooreenen ryd alle Beide

om dcjgoede en kwaade menfchen te beproeven Iniden

Zomer zyn de dagen klaar, en in den Winrerzyn lyjdui-

Ocr^ allzo is'c ook met een aandachtige Ziel: alsCjods

genade! komt en haar verlicht, da-i kent enverftait zy
veel vbrb ;rgen dingen ; dan zingt zy en toond bllyd-

fchap roet groote aandachtigheid, di zy gevoeld. INJlaar

ten tycfe der aanvechirngcj als de genade der aand^ch»

tigheidiontrokken wori, dan is zy in den winter en iii

de koude , in dulfterheid éts verftands en in vièeie

des gemoeds: als dan isveiduldigheidnoodzaakelyken

God aingenaamer, en de deugden waden in tegen-

fpocd , 'en den eeuwigen loon word door verduldigheid

grcoter.'

De Ziele word ootmoedig en zuiver door gcefefen ,

door hovaardye word zy befchaamt, endoorideleèere

verdwynt zy. Zo lange als de Ziel in 'tiichaam leèfd ,

word z| in beide geoefïent tot meerder voortgang in de

liefde valn Jezus, Daarom is 't een gtoote kond, en een

groote knicht, -+i€T'gorden1rét1<waa(rwértc gebruiken.

Daarom myn Ziele looft den Heere altyd ; ioofi uwen
God dag en nacht? en hy zal uwen grooten loon aan alle

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

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

waar van den Apoftel Paulus zcid ; Ende iny iveeten dat

den geenen die God lief hebben^ (ille dingen medewerken

fen goede, Rom. VIII: 2^. t^recfi de» tiecre ^ §y^y^^
heili'
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heiligen , ivant die hem vreezen en hebben geen gebrek,

Pfalm XXXIV: .0.

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

uwe gebeden en overdenkingen ; zo en zulr gy daarom

niec wanhoopen . nochce ophouden van Jezus oot-

moedig aan te roepen \ maar lootr en dankt God in de

armoede uwesgeeftes, ende ieeit rot uw verrrooltjnge

gaarn dit vers: Oe arme ende eiend'tge ^ n Hee^e ! zul"

lenuwennaatnelooven. PfalmLXXlV: zt.Wanrveel
heilige en aandachtige Mannen hebben ook z^mtyds

dorre , ende langen tyd van God verlairen gevveeii: , op

daczygedulditiheid ende medelyden zouden heren, door

her proeven van pyn ende gebrek, en dat zy hun vin hun
zei ven niec re veel en zouden laaren dunken > ten cyde

der aandachcigheid en verhcuginge

Ziet op het Latn Gods, en leert gelaatenheid. Onzen
allerlictften Heeie Jefus Chriltus, was voor onze zon-

den in den winter der dorrigheidalzo verlaaren vanzy«

nen Vader

,

(in helpender wyze) en v;\nóe' ïodheid(cnec

welke hy dochnatuurlyk vereenigd wair) dat reenet ni-

gen droppel zyner Godheid, de kranke doo lydende

Mensheid, een oogenblik te hulpekwam, inallczwie

nooden en onuitfpreekelyk lyden, hy was onder alle

^enfchen de verlaatenfte , en zonder alle hulpe , dac

biet in der Hellen vaaren. Wie inzulkeverlaa ene ge-

laatenheid Chriftus konde navolgen, die waar des He-
inelryks zeker, In deeze verlaatene gelaatenheid , van
God enallekrearuuren, leid verborgen de overwezent-
lyke eeuwige Z jmer , de zaligheid. Wanneer hec wel
wintert > danzomerchecookwel.

De
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De Ziel met hooze gedachten aangevochten
,

beroept haar op V rein geweeten*

y^ Vorft van 't eeuwig duifter ryk>

Al werpc gy my met drek en ilyk,

En (lym der grove Jafteringen

,

En honderd andVe vuile dingen,

Dat maakt voor God my niet onrein >

Zoo lang de levende fontein,

Ontfpringende uit een rein geweeten >

Die drek , van buiten aangefmeeten >

Geduurig met zyn ftraalen fpoeldj

Zo lang myn Ziel hier over voeld

In haaren gronde en imertend lyden>

2o zien wy haar getrouwlyk ftryden

Voor haaren God en voor zyn eer;

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

En 't lyden was terftond verdweencn:

Dat is het merk , daar ik aan ken

,

Dat ik der zonden vyand ben ^

Dies meugc gy 'c na uw dunken ma^tkeh?

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 onreinigheden, Ezecb.

XXXV [: 29.

Acht het voor groote vreugde , myne hroeders^ v)a»'

neergy in veeIerlei verzQekinge valt. Jak. 1: 2.

/»•
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IX.

Indien ons fferteons nitt en veroordeeld , zo heb'

ben wy vrymeedigheid tot God, i Joan. lil: z i.

Op
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Op het IX. Zinnebeeld.

Van onreine Gedachten*

Xlt n verfchrikt noch en bedroeft u niet , ó god.

hcvcnde menich , al hebt gy onreine invallende

gedachten en lafteringen, alsgy uwen wille daar

nicc in en geeft , en dat het u zeer leed is , zo weeft

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

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

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

hoc dat mccrmaalen door het vuur gaat, hoe dat

ha reinder en edeldcr word : zo ook den edelen

mmlch inzynlyden, verzoekingeende aanvech-

tinge: want hoe die zelve aanvechtingen onrein-

der, boozer, endeonuitlpreekelykerzyn, hoede
menfche hier door al meer gereinigt en geloutert

word ; want wat tegen den vrycn Wille des men-
fchen is, daar kan geen dood-zonden in gefchie-

den : maar het is den menfche, bereidende tot een

hoDger verdienen en genieten in het eeuwige

leven. Paulus zeid : Niemant en v^ord gekroond^

dan die ridderlyk firyd^ 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

andeis, dat en is u met bevlekkende , maar veel

meer
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meer reinigende, louterende, en bei^idendc tot

onzen HeerejCn tot zynbezondere genade. Daarom

hebt goede moed, zyc vrolyk ,cnniettreung noch

zwaarmoedig, of u fomtyds booze onreine gedach-

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

u daar niet aan ; want zo zy u tegen un'cn wille m-
vallen , zo laatzeook wederom uitvallen.

Ende of u dit aliermeefl: toevalt in uw gebed,

ende in uwen toekeer tot God; laat dat recht zyn

in de naame Gods, en lyd deezeaanvcchtirgeen

onreine vuiligheid , ootmoedig en gelaaten , door

den willeGods. Weet dit, demenfche maghem
hier in zo ootmoedig draagen om de willeGods,

dat hy daar door totzalken genade komt, dat hec

hem geheel vrecmt was indien hydoordeczcn weg
niet was gegaan. Maar den menfch en zal hem in

dcezcn tegenwerp en lydcn niet behelpen , noch

met woorden, noch met werken : maar alleen bloot

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

tieren herte , en zich zelven hierom niet pynigen

van binnen noch van buiten. VVanncer'tdanden

hemelfcn Vaader tyd dunkt , zo kan hy u zonder

alletwyfcl daar wel van verlollen , en u voordecze

pynelykeaanvechtingemet hem zelven duizend-

voudig verheugen. Daarom draagt u goedertieren,

en doetde waarheid eenvoudig genoeg, ende wat

op u valt, zyt daarin u zelven on!)eholpcn : want
wie hem zelven te veel helpen wil , die word van

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

,
gcdeyen alle

dingen ten goede,

Di
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De Ziek in verlanfien , om met het godlyk

Licht doorfcheenen te zyn.

X^e dageraad 5 verwelkomt met verlangen 5

Van al wat leefd, doorvloeid de gantleluchc>

En neemt in 't licht de duifternis gevangen,

Zo word de aarde ontlooken en bevrucht:

IVIyn Ziel is nacht
; gy , Jezus, myn beminde

,

Zyt dag , waarom kan uwe Zonnefchyn

Myn duifter niet doorvloeijen , en vetflinden,

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

En kond niet doen , als blinken ende fchyncn

,

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 (laan.

Myn fterken God gy moet dien fcheidsmuur roeijen,

Alzoud gy hem met ftorm de kruin in flaan.

Goddelyk Antwoord.

^^fjtwaaitgy dieJlaapt ^ en Jiaat op uit denDooden^
«nde Cbrijlus zal over u lichten. Eph. V: 14.

Vie
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X.

Die mynen naame vree/i^ zal de Zonne derge*

rechtigheid opgaan , ende daar zalgeneeztnge Z'yn on^

der zyne vleugelen : ende gy zult uitgaan : ende toe^

neemeny als ?nefikalveren. Mal. IV: 2.

Op
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Op het X. Zinnebeeld.

Van de algemeene Goddelyke Zonnefcbynl

joannes den Dooper fpreekt: God geeft den Geefl met
na maate : Daar zal men uic verftaan , dat de gaave
Gods den H Geeft zelve zy , en deeze gaaven moeten
gemeeten worden, niet na hem dieze geeft, maar na
die geene die dezelve ontfangen zal.

Daarom zo die neemende Ziel louter is en rein van
alle gefchapen dingen , zo ontfangt zy veel Geefts ; maar
zo zy door tydelyke dingen verhindertendenaauw ge-
werden is , zo ontfangt zy weinig.

God geeft zynen Geeft niet na maate , maar over-
vloedig en rykelyk en allen gelyk; dat na zulke gaaven
ongelyk genomen werden en ongelyk verfc'nynen , daar

is God geen oorzaake van : maar de menfchen die zich

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

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

j

maar wie zich bedekt word niet verlicht.

God bied zich my zo volkomen aan , als den hoogften
Engel, en waar ik alzo bereid als hy, ik om fingeven

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

veil , ende een iegelyk kreatuur ontfangt zo veel van
God als zy wil. In fomma, gelyk als de Zon op goede
en boozen re ge'.yk licht , alzo ook God mee zynen
Geeft verlicht alle gelyk; maar de boozen en werden
het nimmermeer gewaar, cndehet word van haar geno'

men ende anderen gegeeven, n'aar onderde vroomen
ontfangt ccn iegelyk na dat hy zich daar toe fchikken kan.

Dat is een kwaad \''lenfch, die tegen God ?.u":ke leugens

fprceken durtc, en zegt: God geeft den eenen meer als

de:i
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den anderen, God is geen aanziendcr der perfX)nen ,

hy geetcallemenfchenzyi egaavenge yk, geiyka'saan

de Propheeten en Apoitelen, alzo ook aan ons allen;

gelykaanChnftuszynenZoon, alzo ook aan ons allen,

niemant meer noch minder , hec fcbeeld geen hair

;

maar dat ik tegenwoordig niet alzo hoog verlicht ben
als Paulus en Elia? , of een van de Apollclen, daar

hcett God geen fchuld aan » maar ik , dat ik my nieC

gants atfterve » my baate en verloüchene , en my
van God daar toe bereiden laate ; konde ik in deeze

uure myn zelven atrterven , in geeft en in narüur , in-

wendig en uitwendig 5 ik ontfinge in een uur z«
veel als de hoogfte Apoftel, want Godisgereedercm
te geeven als ik om te ncemen. En wanneer hy geeft ^

2.0 geelt hy zich zelven geheel; daarom moeten de gaa-

ven Gods niet na den gecver gcmeeten worden , maar
naden neemer.

Merkt: den H. Geeft werd u nier eer gegeeven, eer

dat gy den ingebooren Zoon Gods zyc. Alles dat Chri-

ftus de Zoone heeft van den Vader, dat zelve hebben
wy ook ; wanneer wy in den Zoone zyn , dan gecfc

ons God den Heiligen Geeft : buiten deeze geboorte

kunt gy ook den H. Geeft wel ontfangen , maar hec

blyft unietby, en het is ons, gelykeenmenfchdie van
fchaamte rood word, en daar na weder bleek, dat is

hem een toeval en het vergaat weer Maar die fchoone
jroode menlchen , die den mgcboorcn Zoon zyn > blyfc

denH. Geeft weiemlyk by.

D^
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De Ziel fmeekt om beveflinge en opk^voeekinge

haares Geiuofs,

V.-/ diepfle liefde Gods , bedenk rret dauw en regen 9

Uit uwen Waiergcelt des levens, tot een zegen,

Her boompje des geloofs , dar uwe milde hand >

Zo trcuw lyk' m den grond myns herten heeft geplant >

Datzvne worc'len zich verdiept n in uw wezen

,

Om minder voor ^ien wind en donder bui te vreezen

,

Op dat hy wafle , en breed zyn takken uit waarts itrekt.

En laat ^) Ie onweer, doordcsvyands haat verwekt,

Hoe draaijende en hoe groot , hoelterkom ftryd te win-

nen,

Van waar hy komen mocht . van buiten of van binnen

»

Slechts over zyren kruin heen ruilen, zohywiU
En groenen onderwyl gelaaten ende ftil

;

Om m zachtmoedig^ en ootmoedigheid tedraagen

,

Een vrucht der lietde , die de Godheid mogi behaagen.

Zodoer eenjonge boom,door weer en wind zich voor,

En ftaat in rym en fneeuw , de ftrenge winter door

;

Dar alles is hem goed , tot v ruchtbaarheid en leven ,

in 'tbloeijcnde faiioen zal by zyn vruchten geeven.

I

Goddelyk Antwoord.

k zal den dorftigen geeven uit defontetnc van het li^atér

des Leiens voor niet.

Die overwint za' alles beerven: ende ik zalhemeen
God zyn , ende by zai my een Zoone zyu. Openbaaring

XXI;*6,7.

Ik
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XI.

ik geloove Heere, komt mytie ong$ioovigbeid te

bulpe- Mark. IX: 24.

Vermeerdert ons betgehove. Luk, XVU: f.

D a Of
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Op het XL Zinnebeeld.

Van den boom des Chriflelyken Geloofs.

j[~l et vernuft, dewyl het God niet kan fchouwen,
moet in de hoope ingedwongen worden, daar ioop^ dan
den twytel tej^en het Geluove , en wil de hoope verftoo-

re.) , daar moet d^n de ernftige Wiile met de rechte i 'eel-

tenis te/en dac aardfe vernuft ftryden , daar doet het zeer,

en het gaat dikmaals treuri-? toe , inzonderheid w^n^
neer het vernutt den loop deez^er wereld aanfchouwct

en alzo hiaren Wille geelt > gelyk als dwaas tegen

den loop deez£r wereld bekend , daar heet het : zyt

nuchtercn, waakt, valt en bid, dat gy dat aardie ver-

nuft moogt verdooven , en gelyk als dood maaken , dac

God5 Geeft plaats in u vinde: wanneer die zcivever-

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 fchoon ipruitje uit den
boom des Geloofs gebooren word , en zo diend alle

droefheid en aanvechtingen de kinderen Gods ten beften:

want za menigmaal God over zyne kinderen gehengt,

dat zyinangit en droefheid meevoert worden, zoftaan

xy elke r<.is in de geboorte eenes nieuwen fpruits uit tien

boom des Gelooft : wanneer den Geeft Gods weder
verfchynra zo voert hy e:ke reis een nieuw gewas op >

waar over z.ich d'e edele Beeltenis zeer hoog verheugt>

en het IS maar om den eerden ftorm te doen, daarden
aardlen boom moet overwonnen en dat edele ko-rn in

Gods akker «ezaa d wurden, dat den mcnfchleerederi

aardfen m.enlch kenne*.; want wanneer de Wille Gods
lic'-f onrfangt, zo zier zich den fpiegelin ïichzelven ,

de ecne ^crachr in her licht ziet de andere : alzo vind z ch
4en ganifen menlch in z.ich zei ven , en bekend wat
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hy is , hec welke hy in het aardfe rcrnufc niet kaa
bekennen.

Alzo zal niemant denken , dat den boom des Chri-

ftelyken Geloofs in het rykedeezer wereld geiicn ofte

bekend word, het uiterlyke vernuft kend hem n>^ : en
of dien fchoonen boom al fchoon in den inwendigen
menfche Itaat, noch twyfelt het aardie vernuft wel;
want den Geelt Gods l^ haar als een dwaasheid, zy kan
die niet begrypen« Of het Tchoon gefchied , dat den
H.Gccfl 2ich in den ukerlykcn fpiegcl opent , dat het

uiterlykc leven daar in hoog verheugt en vangroote

vreugde fidderende word , en denkt : nu heb ik den
waarden gaft verkreegen , nu wil ik het gclooven , zo is

doch geenc volkomenc bettendia;heid daar in ^ want den
Geeft Gods verblyft niet altyd daar in de aardie Wel des

uiterlyken levens, hy wil een rein vat hebben, en wan-
neer hy inwaarts in de geboorte <les lichts wykt 5 als

in die rechte Beeltenis , zo word dat uiterly ke leven

kleinmoedig en vcrfaagc ; daarom moet het edele Beeld

akydjin ftrydzyn , en tegen dat uiterlyke vernuft leeven ,

hoe meer 2y ftryd, hoe grooter waft den fchoonen
boom ; want zy werkt met God. Wint gelyk als een
aardfe boom in wind, regen, koudeen hitte wa(l; 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 vracht ia

geduid.

D3 De
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De Ziele baar alleen tot Chriftus houdende*

1 heeft een duidernis, door lift en twift verwekt,

Des werelds Per^rims weg , zo zwaar en naar bedekt,

fn welken nevel noch aan deeze en geene zyden

,

Dwaallichren waaren , die den Pelgrim vaak verleiden

,

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

Zoikmynoogenrechtenllechtop Jfzus houw,
Fnzet myn voeten net in zyner voeren treeden

,

En voort ftap in zyn licht , dat ik mer 8;oede vreden

,

Koch eind'ling komen zal ter plaarfe daar ik wens

,

Fn't rechte Vaderland van d* afgedwaalde menfch .•

Al komt *er dan zomwyl een yflyk mon fter waaren

,

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

,

Te dichter houd ik my tan Jezus, al myn heil

;

En valt de fmalle weg doorgaans wat fcherp en fleil

;

Met doornen dicht bezet , daar vlees en bloed voor

vreezen

.

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

Goddelyk Antwoord,

J. k hen het licht der wereld : die my volj^t en zal in de

duifiernijle niet wan'feleny maar Zal het licht des leven

t

hehben, Joannes VIII; i x.

^'» U'^andeh terwsle ^y het licht hehtt op dat de duifter^

niffè u niet en bevange. Ende dieinde duijierniffe waif

delft en weet niet waar hyheenen^aat.

Terwsle gy het licht heht^ gelooft in heg licht ^ op dat

fy
kinderen des lichts moogt ZS^* Joan. XLL- 35, 36.

VvÊ
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XII.

Uwtsi^ordiseen Lampe voor tnynen voet^ ende

on Licht voor tnynen pad, PlalmCXIX: loj.

D4 Op
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Op het XII. Zinnebeeld.

Van de veilig/Ie 'vucg om door de duifiere wereld

te gaan in^t eeuwige Vaderland.

J^_^e Heere fpreekt : If^ie tny navolgt , liie en 'wandeh

f;iet in 'Je iufflernts. DitzynChriftus woorden , door
welke wy vermaand worden, dat wyzyn leven en zeden
navolgen moeten , indien wy waarlyk verlicht en van

aile Mindheid des herten willen verloft worden. Daatom
zy onze hooo;Ile vlytigheid , Ghrift us leven te overden-

ken Chriftus leere gaat aller Heiligen leere te boven :

en de menfchen die den Geeft God5 hebben , vinden daar

in dat verborgen Hemels brood. Maar het gefchied dik*

maa's dat veel menfchen kleine begeerte en vuurigheid

bevinden van 't geduurig hooren des huangeliums, want

zy hc bben den Geeft van Chriftus niet. Maar wie Chri*

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

6 Arme verlege Ziele, ftaande in 't midden der me-
rigerhande verdeckheden deezer ftrydendeennydende

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

niet weetende waar gyuindtezeduifternisheenenkee-

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

hem op debielen, en zet uwe voeten in zynealieiheilig-

fte voetftappen ; leert van hem zachtmoedigheid en oot-

moedigheid ; leert van hem liefde ,
goedertierenheid

>

gehoorzaamheid en lydzaamheid tot *er dood. Verlaat

alle dingen metuzelven, neemt uw kruis op, en volgt

hem door een geduurige dcod uwer begeerlykheden in

waare armoede na ; tot deéze dingen hebt gy geen licht

eens geleerden Dodors van doen , zo uwen wille maar

in der waarheid tot (iod alleen gcncigr is.

Een gccdhertig menfcli vraagden een wsaren vriend

Gcds>
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Gods, welke den allerlouterften weg waar, om tot het

raafte einde te komen ? waar op hy antwoorde : de naafte

en zekerde weg hier toe , is dar lyden onzes Heeren

Jezus Chr ist us, dat de menfche mee groore dank-

baarheid en liefde *t zelve in hem draagc , en zich daar in

verbeelde , alzo dat de menfche met alle vlytigheid

waarnecme waar in hy nuch gebrckkelyk leefd , en in

welke dingen hy Chriftus leven ongelyk zy, dat hem
noch roerd met lief en leed, die zelve gebreken zal hy uic

liefde afftervcn , den hoogwaardigen dood van Chriftus

tot een vergeidinge, en zyn wille en lull verharen > in-

wendig en uitwendig.

Dit behaagt God boven alle dingen, die hy vanden
menfche cift en begeert. Wie deezen Weg ging, die

zoude de Heere zonder alle twyfel vorderen , in (\t%\.'-

lernaafte en verborgenfte wegen, in zyn heimelykfte,

bezonderfte 5inwendigrte , zaligfte luilleren , waar in

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

heeft gegaan; door dit'fterven der natuur inwendig en
uitwendig aan geeft en aan natuur.

Zo wie in dit fterven hem zelven het allergrondely kfte

en waarachtigfte uitgaat , in dien zelven ontdekt zich de
ceuvvige Waarheid hetallerblootfte en allerklaarfte , en
hy word gevoerd in de verborgen duifternis in dat ftiN

zwygen, in den diepen afgrond, daar de wa^rerufteis

in God.
Wa^ loopen wy lang gints en weder, zoekende een

weg daar wy met onze eigen wille , met den ouden
Adam door in 't hemelryk mogcen ingaan, zo lang als

wy den dood vreezen zullen wy van *t waare leven ver-

fteeken bly ven , een geduurige dood is de rechte weg tot

God en 'c eeuwig Ieven.

D f De
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De Ziele gefiadig tegen den /Iroom der

zonden oproeijende,

r\ 1 ben ik moede en mar geroeid

,

Op deezen ttroom der zondelykc Juften

,

Die ftaadi^ na beneeden vloeid

,

Noch denk ik niet te beiden, noch te ruften;

Want deed ik dat een kleinen tyd.

Ik z^e^ myn werk verydeld enverlooren,
Wy bleeven altoos even wyt,

En kwamen nooit ter plaatfe daar wy hooren.

ó Wyze Stierman geeft my kracht,

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

,

Door wind en ftroom, zo lange tot wy landen,

Aan 't hoekje daar wy mopten zyn \

't Volbragte werk laat zoet en veilig ruften,

Te vroege ruft baard rouw en pyn

,

Et veel verdriet, dat laat ons nimmer luften.

R')ci a:in myn geeft, roei aan met moed,
Geftadig werk komt noch wel eens ten cnde;
Na 't bitter proeft men beft het zoet.

De vreugt is fchoonft naar droetheid en clendc.

Roei aan myn Geeft, roei aan met kracht,

Toe gy de reis hier hebt volbragt.

W
GoddelykAntwoord.

ie volherden zal tot den einde ^ die a^al Zalig imf
ien. Matth. XXIV: 13.

Een

i
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XIIL

Een ding [ doe ik,'] ver^eetendehet geene dat achter

is ^ ende ftrekkende my tot het geene dat voorenis ^

jaage ik na het ixit tot denprys der roepinge Gods ^

die van boven is in Cbri/lus Jezus. Phil. III: 14.

Op



6o JEZUS KNDE ZIEL.

OphetXHI. Zinnebeeld.

Van den afvloeijenden flroom der Zonden , en

hoe de Ziele daar tegen op moet rueijen.

D e wereld is een vloeijendc (Iroona , ólc met
al h aare welluften , begeerlykheden, voorfpoc-

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

duurig nederwaarts dryft. Op dcezen droom be-

vind zich de Ziele in den ouden fchuit van *t ver-

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

dryvende rivier op te roeijen, indien zycensbe.

geert te komen aan het hoekje van waareruften

vrede. Maaroch ! wat koft hetalzweetsen Ichrik-

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-

vlaagcn op haar , en hoe word zy zomwylen zo nat

van de overflaande 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 fchoonc en vriendelykc zonnefchyn,

waar door zy verkwikt word , en grypt ccn nieu-

we moed ; ondertuflen houd de Hcerc het roer

uin zyne handen , en behoed haar voor ondergang

:

want buiten de beftieringe Gods , was doch al

haar moeiten en arbeid verlooren j maar zolange

als
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als 2y naarftig rocid met de riemen van goddelyke

begeerten, bidden en fmeeken , en haare krach-

ten geti OUwel yk aanlegt, zowyktdegoddelyke
belhcnnge niet van haar , tot dat hyze gebragt

hecfc in behouden haven , daar een eeuwige rufte

voor haar is bereid.

Maar wie nu cp deezen flroom des werelds te

onlullig en te traag is om te roeijcn , die word
geduarig zonder itilftaan neder-gedreeven , en

terwyi hy zich vergaapt aan het zwemmen der

vlflen , aan het vhegen der vogelen , aan de

lullige en verroaakelyke oevers, boomen, bloe-

men, bergen en gebouwen, zonder bekommert

te zyn waar hy noch belanden zal, zo komt hy
aan het einde, endoeteen vcrvaariykcn valindea

afgrond der Hellen.

Och ! dat wy alle wys waaren , en ons begaven

na dat einde daar ons de goede God toe gefchaapea

heeft. Och! hoe veel beter is *t hier cc arbeiden ,

en namaals ecuwig te ruften, als hier den tyd te

vcrwaarlcozen , en namaals te zyn afgefchciden

van God, van alle goed.

De meefle en grootfte nood van allen die de
verdoemden hebben zullen , isdeeze, naamelyk,
dat zy van God gcfcheiden zyn: want wie dat

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

fc pyn voelen. God is wezentlyk alle goed,- en
daar is geen goed dan God , en die van zulks bc.

rootd is , en heeft niets. Daarom iprecktmen : hy
is arm die ter Hellen vaart.

Den Spotter ztgt : Ik hoorde wel veel van de

Helle,
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Helle , maar ik zag nooit iemant die 'er gewcefl

was, ik weet ook geen weg in de gantfe wereld

die daar heenc gaat. Ó ! Ik zag wel iemant die

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

:

ik hoorde wel veel van de nacht , maar ik heb hem
nooit gezien, zoud gy daarom wel twyfelen ot

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

vol zulke blinde, en gy waart alleen maar zien-

de, zo zoud gy daarnoch niet aan twyfelen. Gy
zyt blind aan de eeuwigheid. De Hel is overal

tegenwoordig j zo u in 't fterven het licht der

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

ge duiilernis.

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

het fchouwende leven,en fpreekt

veel hooge en dierbaare

Waarheden , tot ftichting

van haar naaften uit.

Deverborgentheid des Heeren U voor degeene^c
hem vreezen, PialmXXV: 14.

De
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De Ziek rullende van alle uiterlyke menig'üuU

digheden, waakt met het inwendige

oogedesgemoeds,

J^ 1 fchyn ik voor de wereld dood >

En van hec leven afgcfneeden

,

Och neen! och neen! dac is geen nood,
Ikffaapin d* uiterlyke leden.

Ik ruft van al het aards bedryf,

Van alle wereldlyke weelden

En welluft , voor het dicife lyf

,

Van menigvuldigheid en beelden;

Zo 1 laap ik , maar myn harte waakt >

Öp God en Goddclyke dingen

,

Op dat als my den Heer genaakt

,

Hy my niet vind in lluimeringen.

Ik {laap > maar 't oog van myn gemoed
Is akyd open en verhevm

,

En fchouwd in God het ecuwig goed

,

Het eeuwig licht j en eeuwig leven.

Och ! ja myn vlees 11a? pt zo maar voort»

£n zinkt noch dieper in 't vergeeten

,

Van al wat niet in 't hert behoord.

En dat den Ge.eft niet diend te weegen»

. Ach ! was met my de wereld dood,

In een vergeetenhc'd der zonden

!

Degantfe menfchheid wierd vcrgood.

En \ rechte leven wierd gevonden.

W,
Goddclyk Antwoord.

aah en^e htd , o/> d<a g^ niet in verzoekivge en

komt. Matth.XXVI;4i.
Ik
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XIV.

Jkjliep , maar myn herte waakte. Hoogelied

V: z.

E Op



66 JEZUS EN DE ZIEL.

Op het XIV. Zinnebeeld.

Fan het waaken des Geefles*

J[ k /liep , Maar wyn herte waaHe. Hoogelied V :
2.'

Ikrufte van werelölyke verlagingen, nadien de zin-

nen genoegzaam ingeflaapen zyn; maar ik begeer die

toekomende , en zoek de eeuwige dingen, alzo ilaapik,

en alzo waak ik.

De rechtvaardige flaapc, aangaande het kwaade , ea
alle begeerlykheden des vlees , maar hy waakt 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, enveriaa-

ten het gewoel des werelds gants en gaar, niet omdat
zy lui of traag zyn, rr/aar zy werken inwendig, en bc*

vly tigen zich om in het hene aan te fchouwen, wat dat zy,

en waarom zy zyn gefchaapen , want zy flaapen niet om
dat zy moede 2yn, maarzy ruften van de vergankelyke

dingen50p dat zy te vryer de eeuwige betrachten zouden.

De (laap 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 atgefneeden. Daar

van leeren wy, datdiegeene, welke zegt, dat zy mee
het lichaam flaapt, en mee het gemoed waakt, boven
h lar zelven is verheven geworden ; want in die geene in

well?en her gemoed alleen leeM, endie vangeenbevin-
delykhed bedroefd is , word die lichaamelyke natuur

genoegzaam door een ilaap bevangen , en het gezigt

waarlykdoor een ruje toegclooken: Alsdan is het oog
der
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der Zielen vry en ontbonden > en laat zich mcronder-
fchcidzien Schouvvd aheen die dingen aan , dichuoger

zyn dm de zichcbaare : ali dan is het gehoor genoegzaara

do:jd en afgestorven, ds het ^ecne zyn werkinge ver-

looren heeft Maar het gemoed houd zich bezig mee
dingen , die het vernun ver overtreffen.

De krachten daar de Ziel mede wtrkt, zyn recht als

Kameniercn , die haar leiden in dat hooglte haares z^lls

;

voor de üaapkamer haares eeuwigen Konings. Kn als

de Ziele mer haar krachtf.ncpgehevenis, in'thoogfte

boven alle gefchaapene dingen, envriendelyk vanhaar

beminde wordomhelid, zo moeten de krachten wykea
en rultfn van a 'e werkelykhfden, en de Ziele word
doorvloeid van dei -eelt r-iods, en de zaligheid gewerkt

in meivger , ja in dmzenderlei manieren, en dan ge-

voeld zy in de lief ht^bbende kracht een trek des Heiligen

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

ren der eeuwi^er zoetigheid.

AlsdeZ'elezohoogin het licht komt, dat het ver-

ftand verblind word, gelyk dat ooge van de klaarheid

der Zonne , zo ontfangt zy boven de verftandelyke

kracht een fimpe' ooge , open geiooken in de v/erkelyk-

heid der liefhebbende kracht j welk ooge , m^ct een fira-

pel aanfchouwen in diegeeitelyke klaarhe;d ziet , al v/K
God is eenvuldig yk. M.iar wat den geeft des menfchen
dan gebeirt, en vva: hy bekend op die ryd, dat en is

niet n iet woorden uit te Ipreeken , nochtc hy en bekend
dat zelve niet volkomen, ali hy weder tot zich zelvea

komt.

£ 2 De
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De verlichte Ziekfpreekt^ hoe ^ ofop'melkeenv)yxe

dat God de zonden vergeeft.

|_y c naare duifternis en word niet weg genomen

,

Zo lang hec morgenlichc verbeid van op te komen.

Bedriegt u niet,ó menfch! gy word geen zonden kwyc 9

Zo lange als gy noch den ouden Adam ^yt.

'c Is al bedrogtdaar helpt geen bidden noch geen fmeeken.

Indien gy niet en wih u w valfe wil verbreeken
j

Hy trooite u ook wie wil 5 't is leugentaal en vals

,

Gy houd den lall van al uw zonden op den hals;

/MsChriftus reifd in t hert dan word de nacht der zonden,

Enalleduifternis, in *tgodlyk licht verllondcn:

£n zo dat wezentlyk niet beurd in deezer tyd

,

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 Koning*
woorden

,

Uit gunft vergeeyen wierd , daar hy niet beter werd

,

Maar bleef een fchalk,een diefofmoorder in zyn hert»

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

Heeren

,

Moet d' ouden boozen menfch tot fl-of en as verteeren

,

Daar groend een leven uit , dat God in Chriftus mhid j

Van alle fchuld ontlaft en aanneemt voor zyn kind.

Goddelyk Antwoord.

\^ aflu y reinigt u j doet de boosheiduwer handelingen

van voor m^ne oogen weg^ Uat af van kwaad te doen.

Leerdgoed doen y enz* Komt dan-y en laat ons t^ zaawen

rechten , zeidde Heere : Al wakren uwe zonden alsjchar^

iaken^ zy zullen witivordenalsfneeuw, al waaren zy

rood als hrmozyn , zyzullcnwordeffals [/witte Jwolle,

Jezaiasl;i6j i?) 18,

In'
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XV.

Indien Wy in het licht wandelen, gelyk hy in het

licht is ^ zo hebben wy gemeenjchap metmalkande-

ren, en het bloed van Jezus Chriftus zjnes Zoons rei.

ttigt ons van alle zenden, i Joannes 1
:
7.

E Op
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Op het XV. Zinnebeeld.

Van het vergeeven der Zonden.

wanneer Chriftusopftaat, ^o fterfc Adam. Wan-
ncc»- de Zonne opgaat, zo word de nacht in den dag ver-

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

vinge derzonden.
6 Zoekend en begeerig gemoed, dar daar hongert en

dorft na het Ryke Gods? merkt d <ch den grond wdtu
geweezen word: Het is niet zo een licht dini? een kind

Gods te worden , gelyk men meent, daar men het ge-

weeten in de Hiftorien voert, zich alzo met C^hriftus lyden

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

toris leert , gelyk een were^dlyk gerchte, daar iemanr

zyn fchuld uit genade vergeeven werd , ofhy fchoon een
fchalk in zyn hert b!yft: 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 weeren-

Ichap hangen , en ons mee Chriftus lyden rrooften,

daar wy methetgeweetenindegruuwclenblyven. Hec
hict: gy moet nieuw gebooren worden, of zult niet in

het Ryke Gods komen. Dat zich iemant wil mee Chriftus

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

doch met zynen wille onwedergebooren in den Adamfen
menfch blyven, die doet even gelyk iemant die zich zeU
ven trooft met deeze gedachten, dat zyn Heer hen? zyn
land fchenken znl, onaangezien da hy zyn Zoon niet en
is, en den Heer het zyn Zoon alleen beloott heeft: alzo

is *t hier ook, v/iltgyuwesHeeren land bezitten, en tot

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

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

licfe-
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liefelyken Zoon word , alsdan zyt gy Gods kind , en
een erfgenaam des lydensen ftervens vanChriftus?(Jhn/lus

dood is uw dood , zyne opftandinge uit den grave is uw
opftandinge, zyn hemelvaart is uw hemelvaart, en zyn
eeuwig Ryk is uw Rykj indien gy zyn rechten Zoon uic

2.yn vlees en bloed gebooren zyt, zo zyt gy een erfge-

naam van al zyne goederen , anders kont gy Chriltus kind
en erfgenaam niet zyn.

Zo lange als dat aardfe ryk in uw Beeltenis fleekr , zo
zyt gv des verdorven Adams aardfe Zoon : daar helpt
geen huichelery. Geeft zulke zoete woorden voor God
als ey Wilt , zo zyt gy doch een vreemd kind , en Gods
goederen behooren u niet toe, tor dat gy metden ver-
looren Zoon weder tot den Vader komt , meteen recht
berouw en waare boete over uw verlooren erfgoed : daar
moet gy met den willen geeft uit iet aardfe leven uitgaan

en den aardfen wille verbreeken , het welke zeer doet»
met het gemoed en den willen geeft zyn waarden fcha:

verlaaten , daar toe den willen geeft g' booren was , en
moet in Gods willen ingaan, aldaar zaair gy uwzaadin
Gods Kyk, en word m God, alseen vruchrdiein Gods
akker waft, nieuw gebooren, want uw wille ontfanc^c

Gods kracht j Chriitus geeftehk lyf, verftaat hemclfe
wezentheid , die de eeuwige diepre vervuld , en diar van
waft u een nieuw gecftelyk lichaam in God , dat d^n
tyd deezes levens , in 't aardfe grove lichaam verborgen
fteekt, gelyk het goud in eenen fteen , alsdan zyt gy Gods
kind , %i Chriftus goederen behooren u toe»

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

1 oen 'c zaadje fturf in 'f aardryks fchoot>

En fcheen vergeeten en verlooren

,

Toen groenden 't Jiloempje door dien dood,
En kwam gclyk een nieuw gebooren.

Uit duiftere aarde in 't fchoone licht

>

Om reuk en verwen voor te draagen.

Begroet van 's hemels aangezicht >

ü/Iet dauw en zonnefchyn in 't dagen;
Zo waft de nieuwe kreatuur.

Als eigen wil gaat in 't verderven,

In dood en graf> al fmaakt het zuur.
Daar groent een leven door dar ftervcn;

Een bloem in 't Paradys zo Ichoon,

Al zien 't geen werelds blind gebooren>

Hy ftaat voor God en zynen Zoon,
En ruikt door aller Eng'len keuren.

6 Jezus lieH ó ecuwig goed!

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

,

Daar nooit een lovertje verdorden!

ó Heere Jezus voert my aan ,

Om altyd in den dood te gaan.

V«

Goddelyk Antwoord.

oorwaar , 'voorwanr , zegge ik Uy zo ientAnt niet

gehooren en word uit water $nde Geeji^ hyen kan w het

Koningryke Gods niet ingaan, Joannes III: f.

In
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XVI.

In Chrifiu! Jezus enheeft nochBefnyJeniJJi eentge

kracht , noch f^oorhuid y maar een nieuw Schep/ei

Galaten VI: ly.

Es Op
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Op het XVI. Zinnebeeld.

l^an de wedergeboorte ofnieuwe Kreatuur.

Vjelyk een fchoone bloem uit de zwarte aarde , uit

den dood en de verrottinge des Zaads in een ander ele-

ment 5 de lucht door het licht der Zonne verklaard 5 op-
waft , zo waft de nieuwe kreatuur het waare beeld Gods >

uit ceduiftere 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 m zich zuigt daar heto

zyn wezen van waft, zo zuigt de omgewende Ziele mee
zyn begeerte dat water des levens in zich, endaar van

waft hem dat hocgwaarde edele en bovenmaaten fchoo-

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

wezentlyk water, doch gy zult het ook niet vergelykeii

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

aan een bezondere plaats waare , och neen ! dat water

des levens is die hemelfe wezentheid, gebooren van de

zachtmoedigheid der Majelteit Gods , en deeze wezent-

heid het warer des levens vervuld de gantfe eeuwige

diepte der eindeloozc Godheid : zo dat als Chriftus ons

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

of ginder, onder of boven te gaan, maar wy zullen door

dit uitwendige , doorbreekende onze dorftige begeerte

in dat inwendige, daarGod overal-tegenwoordig is, in-

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

De rechte weg in 't eeuwig leven is in den inenfch ; 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 eetengeeftelyk brood, encirinkengeellelyk wa-

ter, daar van de nieuwe kreatuur toeneemt j eneenge-
ftakekrygt.

Maar hy heeft een gevaarly ke en zwaaren weg te gaan

;

want die omgekeerde wille moet weder inz.ich ingaan,

en moet door dat fterren en elementen ry k doorbreeken

:

ó hoe word hy aldaar gehouden ' het moet een groote

crnft xyn geen huichelery , en met den wille in 'c fterren-

ryk 5 in deeie uiterlyke wereld re blyven.

Och ! in dit net der uiterlyke weelde blyven de meefte

menfchen hangen , verftrikt aan haar verdorveluften en

valfe be^.eerlykheden , en zv en breeken nier door tot dat

inwendig j tot dat heerlyk Ryke Gods , enomdatzydac
oude leven niet willen atfterven, zo en kunnen zy dac

nieuwe nooit erlangen.

Aan een wedergebooren menfch yjet men uitwendig

geen veranderingen zyn gedaante en geflaltedeslichaams

is gelyk te vooren , en daarom acht hec de grove wereld

,

die alles na haare plompheid wil hebben 3 voor rook ea
wind; doch om dat de nieuwe g^.boorre van deeze we-
reld niet en is, daarom en kanze ook van deeze wereld

niet verftaan 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 wiaren , ten tyde als haar

het uiterlyke vlees en bloed door den dood afvalt , dan
2oud gy dit nieuw fchepfel , dat hcerlyke en boven maten
fchoone beeld zien ftaan , als een hoog veriierden bloem

,

(door den dood gegroent en uitgcwailen , in dat vreug-
denryke FaradysGods.

De
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De Ziele wederlegt den ouden Mam*

D'en ouden menfch , dat grove beeft,'

bezecten van een flerren geeft >

Die nooit in dieper grorrd en raakte,

Dan in zyn moeder die hem maakte >

Sprak myn gemoed met ftoutheid an l

Waar is die fchoone hemel dan

,

Daarom gy alle vreugd gaat derven.

En zinkt in een geduurig fterven.

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 oogcn houd verbonden

;

Waart gy rein weg met al uw flyk,

Wy zagen God en *t Heroelryk,

En alle Engelen om ons heene

Dat is geen waan; dat weet die geene,

Die eens dobr gunft van \ eeuwig goed f

Een oog ontlook in zyn gemoed.
I3aarom begeer ik u te laaten,

Zo lang ik leef wil ik u haaten ,

En fnyden al uw luften af.

Tot dat gy my ontvalt in 't graf.

GoddelykAntwoord.

y^eefl metgelyk een Paard, ^ehk een Muil^ezel^ tueïk

geen ver(land en heeft, Pfalm XXXII: 9.

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

Pfalm LUI: 2.

Een OJfe kefid zynen bezitter^ ende een Ezel de kribbe

z.)fies Heeren : [maar] Izraèl en heeftgeen kennijje ^ myn
volkenverfiaat nieu Jeiaiasl: 3.

De
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XVIL

y

De natuurIjke menjche en hegrypt nietdedingin

die des Geeftes Gods zyn, Want zyzyn hem dwaas*

heid, ende hy en kanze niet verliaan , om datze

geejfelykondierfcheiden ^ivorden, i Korinthenll: 14.

Op
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OphctXVII. Zinnebeeld.

Fan het Paradys ^ waar het is y enhosmen
dat befcbo'uwen kan.

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

radys is uitgegaan , vraagt : waar is dat Paradys

aan te treffen ? is het vcrofnaby? ishetindeeze

wereld , ofte buiten de ruimte deezcr wereld

boven de flcrren r waar woont God dan met de

Engelen ? en waar is dat lieve vaderland ; d.mr

geen doodis? dewyl geen zon en fterren daar in

2yn , zo moet het in deeze wereld niet weezen

,

anders was het lange al gevonden geworden.
Lieve vernuft , nicmantkan een ander daar een

fleutcl 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

opfluiteri , anders komt hy daar niet m : want den
fleutel is den Heiligen Geell , wanneer hy dien

fleutel heeft, 20 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 allernaalfe by

, gy zyt tullen bei-

den , en daar is tuiTen ieder een geboorte ^ gy üaac

in deeze wereld in beide de deuren , en hebt beide

de geboorten in u. God houduinecnpoorte, en

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

,

en roept u ook j met welke gy gaat , daar komt

gy
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gy heen. Den Duivel heeft in zyne hand : macht,

ecrc, welluft en vreugde , en den wortel daar in

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

kruis, vervolging, jammer, armoede, fmaatcn

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, eninhetParadys de

Engelen, en by de Engelen de vreugde. Die logge

uiierlyke oogen konnen het niet zien , want zy

zyn uit de alleruitwendigfte Geboorte uic

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
,

^o word zy een Paradys kind , en krygt den fleutcl

tot het Paradys , diezelve 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 ook m 't Paradys

woonen , en eer niet, het moet die derde, dic

alleruitwendigfte Geboor te te vooren afleg-

gen , als deezen ruuwen rok , daar in vader Adam

,

en moeder Heva zyn gcflaapen, da2r in zy ver-

meenden wysce worden.

De
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De Ziele betracht denabybeidGods,

l
k meende ook de Godheid woonde verre

, y
neenen troon, hoog boven maan en ftcrre, /K

En heften menigmaal myn oog.
Met diep verzuchten naar om hoog;

Maar toen gy u beliefden te openbaarcn,
Toen z:g ik niets van boven nedervaaren ;

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

Daar kwaamt gy uit der diepten uitwaarts dringen.

En , als een bron , myn dorftig hert belpringen >

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

Dies ben ik bly dat gy myn hoog beminden,
jMy nader zyc dan al myn naafte viinden.

Was nu alle ongelykheid voort

,

En 'thertereingelykhethoord.

Geen hoogte , noch geen diepte zouw ons fcheiden,

IkfmoltinGod, myn lief; wy wierden beide

Een geeft , een hemels vlees en bloed,

De wezentheid van Gods gemoed

,

Dat moet gefchiên. Och! help getrouwe Hccre

>

Dat wy ons gants in uwen wille keeren.

Goddelyk Antwoord.

^ oude zich iemant in verhrj^etteplaatfe» honnen ver»

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

en vervulle ik met den hemel ende de aarde ? fpreektde

Heere. JeremiasXXllI: 24.

En weet j^y niet dutgy Gods Tempel zyt, en de Geefl

Cods in H lieden woont ? 1 Korinthen ill: 1 ó*

Hoe^
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XVIII.

8i

Hoewel hy niet verre en h van een iegelyk van om.

JP'ant in hem keven wy, endebe-weegenoits, enz'^n

U'y. Handelingen XVil: 27,28.
Naby u is bet Woord ^ in uwen monde en inuvj

herte. Romeinen X: 8.

F Op
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Op het XVI IL Zinnebeeld.

Fu n de oijeral-tegeivjooordighehl
, en

nabyheid Gods.

M,
ozcs rprcekt: De Heere onze God is em eenigen

God: En op een andere plaats Haat : Fan hem ,

door hem , en inhemzyn alk dingen, Ircm : Ben ik

niet die alle dingen vervuld? hem : Door zyn Woord
zyn alle dingen gemaakt ^ wat gemaakt is. Daarom
moet men zeggen, dat hy aller dingen oorfprong

is; hy IS die ecu ivigeonmeetelyke Eenheid, als toe

een exempel : zoikdenke, wat zoude in de plaats

deezer wereld bly ven , wanneer de vier elementen

met het gefternte en de natuur weg kwam en op-

hield , alzo dat 'er geen natuur of kreatuur meer

was? Antwoord: Daar bleef die zelve eeuwige

Eenheid , daar uit natuur en kreatuur haaren oor-

fpiongontfangen. Alzo ook wanneer ik denke: wat

is veel honderd duizend mylen boven het gefternte,

of wat is in die plaatfc daar geen fchepiel is? het

is die eeuwige, onveranderbaare Eenheid, welke

is dat eenige goed, dat niets achter hem of voor

hem heeft , dat hem iets geeft , of neemt , ofdaar

van dceze eenheid ontflonde, aldaar en is geen

grond,tyd,noch plaatfe^en het is deneenigen God,

ot dateenige goed , dat men nietuytfpreeken kan.

Alzo veritaan wy dat *cr in de eeuwige diepte

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

moltertzaadje, daar God niet wezentlyk in en te-

genwoord ig zouw zyn , zo is hy dan ook in mync

Ziele,
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Zlde,och ja! en daar over ben ik hoog verheugr,dac

niynGodenmyn Vadermy zo na en in my is. Ach
myn God , n^yn grond , hoe menigmaal heb ik

in myneonverftandigheiJ , met uirgeltiektenhalze

n^ den geilernden hemel gezien , en gy wsarr zo

naby ! ó jc/.us, myn Ichoonite lief, nu hoefik u niec

veel duizend mylen van hier re zoeken, want waar
uwen Vader is daar zyr gy onk. En dewy 1 gy uic

alle de ki achten uwes eeuwigen onmeetely ken 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 grovigheden , dic zy door de valie

wille, lull en begeerte had ingezoogen, enalzodc

deureopendoet, dan gaat gy, 6 aan kloppende Je-
zus in, en doorvloeia de gantfe Ziele m:t het eeu-

wig licht des levens, dat gy zelf zyt. óMyn Ichoon.

lic lief, hetluftmy noch langer van u tegenwoor-

digheid te fpreekcn , want gy zegt zcl ver : Jkcn jnyn

Vader zullen wooninge maaken by degeenedie my Hef

heeft» )oan. XIV:25. Waar nugy ,cnuwcnecu-
wigen Vader ,ó fchüonflc Lief! tegenwoordig zyr,

daar gaat ook den Heiligen Geeft van u beden uit,

gelyk 'er ook gefprooken word: H'eetgy niet datgy
tempelen des Heiligen Geefies zyt , die in u 'jjoont , zo is

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

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

liet hebbe , en alk dingen verlaatende , u getrou-

we lyknavolge.

F 2 De
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J)e Zielefpredt van haar wezen , hoe haar God
gejchjpen had , en door welk middel zy

inbaar eerjle jland mag komen,

Jl, enwareralskriflal , waar op geen koelte fpeelt,

Üncfangr 2.0 fier'yk en fchoon het zonnen beeld

;

Zowasdefchöone Ziel, beredelftealicr dingen.

Die door de wysheid Gods een wezentheid ontvingen

;

Een vonk van 't eeuwig vuurjdoorfcheenen met Gods
licht.

Een klaaren Spiegel voor het eeuwige aangezicht;

Daar 't eeuwig end'! >os h en , in hoogte, noch in breete.

Noch eeuw'ge dieptenjni 'oit te gronden noch te meten

,

Zich zelve fchouwde,en vond in een gefchapen beeld.

Dat voor de fcheppmg in zyn wysheid had gefpeek.

Dien klaaren Spiegel heelt de valle luft gefchonden
j

Dat kriftalyn gevuld niet grovigheid der zonden;
Dien (lillen za'v'ren grond beweegt uit zyn akkoort,

Endeed'le Beekenis zo jammerlykveritoord.

Wat zal de menfch nu doen?wat gaat hy bell voor gangen
Om dit verlooren Beeld in 't herte weer te ontfangcn ?

Een Wille , uitgiande van het eeuwig Zieien-vuur>

Die dryve 5 als met een zweep , de gantfe kreatuur.

Met al haar beelden uit 5 en Ita de Godheid ftille;

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

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

Het moet geleeden , ol het moet verlooren zyn^

Goddelyk Antwoord.

[ J_ e7ueetefi'] dat gv zoudet afleggen-, aangaande de

'voortge vjandeitnge , den ouden mefsjche die verdorven

wo^d door de begeerlykheden der verleidwge : E>*de dat gy
x,oudet vernieuwt ivorden in dengeeft uives^er/ioeds.Lnde
den y/ieuvjen rnenjche aandoen , die na Goigefchapen is in

waare rechtvaardigheiden heiligheid. £icz:i V: i 2; 2 3, 2 4.

God
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XIX.

Godzeide: Laatensmenfchenmaaken, na onzen

heelde
f naonzegelykenijfe. Genei: z6.

F 5
Op
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Op het XIX. Zinnebeeld.

ran de Ziele , mant zy eigentlyk is.

God is een louter Wezen, van het welke alle

dingen haar wezen ontfangen. Myn wezen vloeit

aonder middel uit God , en van het wezen vloeit

het leven, 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 ftil , 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 worde in myn Ziele, daar ben ik zelve oorzaak

van , om dat ik my niet onthoude van alle gefchapen

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

digt 5 en verhindert dat zy God in haar zelven niet

zien kan.

Zo de fpiegel voormy gehouden word,moet zich

myn geftalte en beeld in den fpiegel inbeelden , ik

wil ot wil niet: alzo ook indien zich de menlch ont-

leedigt van alle uitwendige dingen , en dat alle

krachten in het wezen vergadert zyn , endemenfch
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 heele

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

aangezicht geheeld , en de gantfe gcilalte, raaiirde

natuur en hêc wezen gaat daar niet in. Maaj* zo zich

God
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God verbeeld in de Ziel , zo gaar natuur en wezen

daar in. In fomma, die goddelyke natuur vergiet

zich gants in da: bloote wezeii der Zielen , indien zy

louter en rein is Myn aangezicht met geflalce en

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

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

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

vat , maar het vat niet in den wy n : maar in de gee»

flelyke onzienlyke dingen gaat het anders toe De
Ziele is in God, en God in 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 gefchfidcn

Chriftus Iprak , Den Vader is in my , ende ik

ben in den Vader , ik en den Vader zyn in u » engy zyt

in ons. Al die geeftclykc wcztns hebben geen be-

paaling: de Ziele is in 't lichaam en doch aan alle

plaaifen in de wereld , en buiten de wereld De
Engelen zyn in geen beOoten bc[^aa!ing,en zy mo-
gen ook aan gecne plaats verbonden zvn. God ver-

giet zich noodzaakelyk in de Ziel , zo den menfch

hem zclver aflterft,zich zei ven verkKhent,cn koait-

in een onweetenhcidzyns zelfs en aller dingen-

God eift niet 'als c ene bloote, loutere, lydende,

afgefcheiden Ziele; daarom legt de zaligheid niet

aan ons doen , of wei ken , maar aan c^n bloot louter

lyden , dat ik alle dingen en myn zclven laate , en

legge my ftil onder God, en laat God alles in my
zyn , en bly ve zelve niets; dar is, de nieu v/e geboor-

te en rechte bekecring , en dat eeuwige leven,

F 4 Ds
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De Ziek begeert Chlflus , het brood des levens ^

"wezentlyk in haar te hebben.

,3 choon ik het gantfe huis vervuld met fpyze lag

,

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

Noch bleet ik onverzaad/tzou myn geen voedfelgeven,

De Ipys mocft in my zyn , indien ik zoude leeven.

Nu merkr, ó tnenfchen kind,dit raakt uw ftand gewis:

Schoon de eeuwige 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.
Gely k van 't voedfel dat het zaadje in zich trekt j

Een fierlyk Bloempje tot zyn lichaam word verwekt ;

Zo word de vuur'ge Ziel met nieuwheid overtoogen >

Indien zy 't wezen Gods heeft waarlyk ingezoogen j

Dat heilig wezen word zo heerlyk om. 't gemoed 9

Een fchoon en gecft'lyk lyf van hemels vlees en bloed,

Daar brand zy eeuwig in , en geelt uit haar verteeren

Een lichten klaaren Geeft , een Ipiegel voor den Heere.

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

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

Dan ftaat den nieuwen bloot, voorGodendeEng'lea
kooren

;

Zo wordjdoor 't recht geloof,de rechte menfch geboren.

Het recht geloove blyft niet flechts van buiten ftaan

:

Maar breekt door alles heen,en grypt de Godheid aan.

Die moet haar voedfel zynjenk'-acht,enwysheidgeeven>

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

Goddclyk Antwoord.

J[ k ben het brood des levens: dte tot my komt^ en Zal

geenfiKS hongeren , e)j die 'tn mygeioojd^ en Zal ni^mer^

meer dorfien, Joanncs Vi : 3 f.
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XX.

Gelyk een bertfchreeumt na detoaterfiroomen ; al-

Zofchreeuvit myn Ziele totu, o (Jod

Myn Ziele dor[let na God, na den levendigen God.

PfaimXLlI:z,j.

Fy Op
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Op het X X. Zinnebeeld.

Hoe dat wy Chrlflus "üoezentlyk in ons

moeten hebben,

£\ Ile 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 vanChriftus was, enChriftuswas
of kwam met m my, zo mogt het my niet helpen, ik

was en bleet een verdorven en vruchteloozen boom.
l>itiseenChriften: die met den inwendigen grond >

gemoed en wjüe zich heelt tot de gefchonken genade in

Chrijius Jezus ingewend , en in den wihe zyner Ziele

geworden is, als een jong kind , dat alleen haakende

is na de borftcn des moeders , dat een dorft na de moe-
der heeft 3 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 menichen leven ontfprooren is, als in dat eeuwige

W o o R n , het welke zich met de rechte melk öes heils

heet: in onze,aan God blinde menfchheid geopenbaard,)

ing-iat, en dcczc moeder lyke melk in zyn hongerige

Ziele drinkt, waar van de nieuwe geeftelyke menfch-

he'dontltaat.

Want dat is alleen een Chriften, in wien Chnltus

woond, leefd. en is, in wien Chriftusnaden inwen-

digen grond der Zielen, is opgeftaan en leevendig ge-

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

ftus menfchheid , lyden , fterven en opftanding)in zynen

inwendigen grond heeft aangetrokken , daar het zaad

der vrouwe > als Chriftus in z-yne o verwinning j in hem
oolc

I
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ook overwint, en de flange in des boozen vlees wille

dagfelyks den kop vertreed , en de zondelyke luft des

vlees dood.

Want in Christus alleen worden wy ren god •

delykcn kindfchap en Cnnftus erven aangenomen i nicc

door eenen uiterlyken vreenadenlchyn eener bezonder-

lyk genaden aanneen:iirig, dooreen vreen:ide verdienfte

eener toegereekende genade van buiten : maar door eene

kinderlyke > inwoonende , geleederlyke , wezentlyke

genade, daar des doods overwinnaar, alsChriftusmet

zyn leven, wezen en kracht in ons, van onzen dood
opftaat, en in ons heerft en werkt, als in een ranke aan

zynen wynftok , gelyk de Schriften der Apoilelen door-

gaan^ betuigen.

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

ftervenende voldoening van CHRiSTUStru ;il, enhem
dat zelve als een genaden gefchenk tr-erekent, en even-

wel een wild dier onwedergebooren blyfr , zulk een

Chriftcn is een iegelyke goddelooze. Want een ieder wil

gaarn door een genaden gifte zalig worden : den Duivel

woude ook alzo door een van buiten aangenoomc gena-
de, wel gaarn weder «en 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 kind:»heid en nieuwe geboorte
mag hy niet ingaan, nochtans zegt Chriftus > dathyan-
ders het Ryke G ods nie t en raag zien.

De



9i JEZUS EN DE ZIEL.

De verlichte Ziele verklaard het uiterlyke verntift

:

het affcheiden eenesrechtvaardigen*

V^p welk een wyze of eene Ziel

,

Die oods geboden rein bewaarden.
Na dat haar vlees en bloed ontviel.

Ten hemel vaard \^an deezer aarden?
Zo vraagd het oude Adams kind,

Dat 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 ftillc,

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

;

Ontvalt haar nu her vlees en bloed.

Dan is zy met Gods licht doorfcheenen ,'

Als 't yzer met eenen heeten gloed

,

Dar 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 Geell met zoet gewemel.

Het hemelryk is zonder maat

,

Gelyk als boven zon en ftcrre

,

Zo wel ook hier, daar de aarde ftaat^

In de eeuwigheid is na noch verre.

Goddelyk Antwoord.

xLéegget den rechtvaardigen , dat het \_hem'] wel gaM
Zal ; dat zy de vrucht baartr werken zullen eeten»

JezaiasIII'.io.
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XXI.

Zalig zyn de dooden , die in den Heere (ierven ^

van nu aan : Ja^ zegt de Ceefl, op dat zy ruften

mogen ijün baaren arbeid : ende haare 'voerken volgen

vietbaar. Openbaaring XIV: 15.

Op



94 JEZÜSendeZTEL;
Op het XXL Zinnebeeld.

Ihe V zich met een woovie Ziele verhoud^ in

^tajjierven des Lichaains.

D uiterlyke vernurt fpreekt : de Ziele, wan-

neer die van het lichaam fcheid , vaart zy dan niet

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

ingaat, of gelyk men door een gat in een andere

wereld ingaat!

Amwoorr. Neen , daar is geen invaaren op zulk

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

woordig : het is maar een inwendingc des willens

,

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

fchied in den tyd des lichaams, daar van Paulus

zegt: Onze wandeling is in den hemei En Chriftus

ook fpreekt : Myne Schaapen hooren myne ftemme,en

ik l enne haarden zy volgen ?ny,en ikgeeve haar dat eeu-

wige leven , en niemant zalze uit tnynehandfcheuren.

Zo vraagt het vernuft : Hoe gelchied dan zulk

ingaan des willens in den hemel ?

Antwoord. Wanneer zich de wille te gronde

God overgeeft , zo vtrzinki hy buiten zyn zelve,

buiten alle grond en plaatfc , daar alleen God open-

baar is , wei kt en wil , zo word hy hem zelve een

niets na zynen eigen wille: alsdan werkt en wil

God in hem , en dan woont God in zyncn gclaaren

wille,daar door word de Ziele geheiligd , dat zy m
de goddely ke rulle komt. Wanneer nu het lichaam

verbreekt , zo is de Ziele met goddelykc liefde

doordrongen , en met Gods licht doorfcheenen

,

ge-
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gclyk dat vuur een yzer doorgloeid, dnar van het

zyne duifterheid verlieft. bat is Chnllus hanJ ^

daar Gods liefde de Ziele ganrs doorwond en m
haar een Tchynend lichr en nieuw leven is , zo is zy

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

zei ver Gods hemel , daar in hy woont.

Dat uitcrlyke vernuft rprcekt: Hoe komr het dan

dat die heilige Ziele in deezcr tyd zulk lichten zulk

een groote vreugde niet volkoiiien mag bevinden >

Antwoord. Dat hemclryk is m de Heiligen in

haaren gcloove werkend? en bcvindely k,zy voelen

Gods liefde in haaren geloove, daar door zicli de

wille in Godovergeeft : maar dat natuuilykeleven

is met vlees en bloed bekleed , en (laat in den icgrn-

zet van Gods toorn , met de idele luft dcczer wereld

omgeeven , welke dat uiterlykedoodelyke leven

fleeds doordringt : daarop de'ecnezyde de wereld,

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

den vloek des toorns Gods, in vlees en bloed , dat

leven doordringt en zift,daar door de Ziele dikmaal

in angllllaat, wannceralzode helle op haar dringt,

en zich in haar wil openbaaren; doch zy verzinkt in

de hoope van Gods genade, en (laat als een fchoone

rooze midden onderde doornen , tot dat het ryke
deezcr wereld van haar afvalt in 't ttervendes lich.

h ams: als dan word zyeerd recht in Gods liefden

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

wandelen-Chrillus verloft haar uit haare eigen hel-

le, nadien hy haar met zyne liefdedoordringr,en by
haar in der hellen (laat, en haare helle inden hemel
veranderd. De



$6 J E Z U S E N D E Z I E L.

De Ziek /preekt van den /land der

godloozen,

IVl ^^^ 2ch ! wat onderfchcid i% dit!

Den goddeioozen geeft zyn wille

In handen van den helfen fmit >

Die i^waade meefter houd hy ftille

,

Die fteekt zy n Ziel m *c brandend ''UU r ,

Van boosheid , leugen , nyd en toeren

,

En al wat meer van die natuur j

Door 't ryk des afgrond s word gebooren»
Die idelhcden met elkacr

,

Tezaam geknoopt en vaft verbonden >

Die worden in hem openbaar,

K u is zvn Ziel een huis der zoiiden

;

Want zy doordringen 't gants gemoed,
Met haar natuurelyke krachten

,

Gelyk het vuur een yzer doet.

6 Menfch ! te groot om weinig te achten

,

Hoe loopt gy zelfin uw verdriet

,

In eeuwig jammer en elende >

Daiwil dien goeden Vader niet,

Hy fchiep u niet tot zulk een ende.

Goddelyk Antwoord.

\^ ee de» ^odloszen , het zal [ hem ] kwaalyk gaan ;

viant de vergeldtfjge zper handen z>al hem ^efibieden,

JeziiaslII: I !

Weet
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XXÏL

tVcetgyniet dat wien gy uzelven lïelt tot dkntt'

knechten tergehoorzaamheid ^ gy dienftknechten zyt

ae<s geenen dien gy gehoorzaamt , ofder zonde tot de

dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

Romeinen VI: 16.

G r



5i8 JEZUSendeZIEL:
Op het XXII. Zinnebeeld.

Hoe het met een godlooze Ziele (raat , als haar

H
Ifet lichaam afjlerft.

oe gaat het dan met den godloozen?

Antwoord: Die godlooze Ziel e vvilindeezertyd

niet in de goddelyke gelaatcnheid haares willens

gaan , maar gaat geduung in eigen luft en begeerte

,

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

daarin: die zelve idelheid word in haar openbaar en

werkende, en doordringt de Ziele gants en gaar,

gclyk 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-

dct, zo gaat ecuwig berouwen en vertwyfelcn aan;

vvaüt zy bevind , dat zy gants zulk een angllelyken

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

de met haaren vallen wille tot God indrmgen , ja zy

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

zei ver een loutere grim , en heef: zich daar midden

ingeflooten door haar valfe begeerte , welke zy in

zich heeft verwekt. En dewyl Gods licht niet in

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

zy een g'rooteduifternis , en een pynelykcangflely-

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

dat licht Gods niet zien. Alzo woont zy in zich

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

Yuai en , v/ant 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 bcgeeven , zoiszy

<loch in zulk een wellinge en duilternis.

Dat uiterlyke vernuft (preekt: Hoe komt het dan

dat de godlooze in deezer tyd de helle niet voelt

,

dewylhy zona, ja in den menfche zelve is?

Antwoord:Hy vocldze wel in zyn vals geweten,

doch hy verftaat dat niet, want hy heeft noch de
aardfe idelheid , met dewelke hy zich verluftigd

,

daaraan hy vreugde en wellufl: heeft;ook heeh dat

uiterlyke leven nochdat licht der natuur, daarin

zich de Ziele verluftigd , dat alzo dat pynigen niet

mag openbaar worden. Maar wanneer het lichaam

fterftjZo kan de Ziele zulken tydelyke welluft niet

meer genieten , en zy heek ook dat licht der uiter-

lyke wereld verlooren : alsdan ftaat zy in eeuwige

dorft en honger na zulke idelheid , met welke zy

zich alhier heeft vermaakt, en zy kan doch niets

bereiken , als maar zulk een valfe ingevatte wille

,

het welk zy in deezen leven te veel heeft gehad , en

zi^h doch niet laat vernoegen , dat heeft zy alsdan

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

zy woude altyd gaarn noch meer boosheid doen,
en heeft doch niets daar in , of daar mee zy dat kan
volbrengen , zo gefchied zulk volbrengen maar in

haar zei ven, en zulk een hellen honger en dorft

kan eer niet gants openbaar worden , eerbaar het

lichaam affterft, met het welke zyalzoinwcllult

heeft gf^boeleert, het welke haar toevoegien waar
na zy bc lult was.

Qj z De
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De Ziele houd haar naaften voor^ het onruftig zv^er'

ven , en hoe zy tot ivaare rufte zouw mogen komen,

rj, oe topt de Ziel, en zoekt met vlyt te ruften >

Nu hier, nu daar, in veelderleye luften,

Jn geld, in goed , in weelden en in pracht,

In eer, in roem , inheer(chappyenmacbt>
In Juli: des vlees , in drinken en in eecen

,

Jn lift, in konll, in wysheid en in weeten j

Maar al vergeefs , zy vind haar rufte niet

,

Gelyk men 't klaar aan kleine en grooten ziet.

Zo zwertt een fteen , van zyne plaats geheven

,

£n docr een hand met kracht om hoog gedreeven ,

Hy vind geen ruft eer dat hy leid op de aard

,

Zyn eigen grond, dies valt hy nederwaart.

ó Arme Ziel, zover van huis en erven,

Ziet hier een beeld van uw elendig zwerven,
Vielt gy met kracht op God , uw eerftegiond.

Het was gedaan , gy vond uw ruft terftond

;

Doet gy dat niet, zo moet uw eeuwig leven

>

óArme Zi^"!, in eeuwige onruft zweeven i

Dat IS een vrucht te bitter en te wrang

,

Bedenkt u recht, het eeuwig duurd zo lang.

Goddelyk Antwoord.

^y zullen ruften op haare Jlaapfteden ^ een iegeïsk die

[ /» ] zyn oprechtigheidgevjandeh heeft.

De pdlooze , zeid myn God, en hebben geenen vrede,

JezaiasLiVlI:i,2i.

Laat
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XXIII.

Laat ons dan ons benaarftigen om in die rufle in te

gaan : op dat niet iemant in dat z.elve exempel der

ongeloovigheid envalle. Hebr. IV: ii.

G3 Op



lOX JEZUS EN DE ZIEL.

Op het XXIII. Zinnebeeld.

Fan de eenige ruftplaatfe der Ziele ,

ijoelke die is.

G een ding en heeit rufle voor dat het is daar het

t'huis hoord , dat is , in zynen eerden oorfprong.

Werpt een fteen om hoog , hy zal weder ter aarde

vallen , hy zal niet ruften voor dat hy weder op de

aarde leid , want de aarde is zyn fubftantie en zyn

oorfprong. Ons lichaam ^dewyl hetookeenaardfe

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 gelykenifte

Gods , vanGod gcfchapen , en een eeuwig wezen
in God gehad heett*, die is altyd ongeruit enon-

getrooft eer dat zy in God ruft , en met God 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 welluften onderhouden 5 maar als zy

weder tot haar zeiven keert , en in haaren grond

ziet , dan zucht zy weder als een balhng die uit

zyn land verftooten is , en als een kind dat zyn Va-

der verlooren heeft : Want de Ziele is van God zo

edel, ftibtyl, gceftelyken goddelykgefchapen,

dat haar geen dicg en kan verzaadigen , en in vrede

doen ruften , dan God zelve 5 'want als zy in God
ttiet ruft, zo iszy altyd onverzaad en ongeruft.

Zo
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Zo roept nu God 10 vriendelyk , de edele Ziele

»

die 'c (als een duivc) alles overvloogen , en nergens

rulle gevonden heeft ,tot zich , zeggende ; Komt tc^

iny alle die belaft en belaaden zytjk zalu verkivikken.

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,
Uv7 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 ecnes

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 eeuwigeen za-

lige rufte vinden.

\3^^- ^^^ ^^^ ^0^^ ^^ vleug'leneenerDuive,
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, óZiel, vlieg voort, gy hebtze beide:

Verftand om 't goede en *t kwaade l' onderfcheiden
j

Aandachtigheid , om 't onderfcheiden goed

,

Met kracht en ernft te grypen in 't gemoed ^

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 aandacbtigheid over het werk

der verlujjtng»

\j y zaagt de gramfchap Gods in de eeuwige na^-uur >

Door de ongehoorzaamheid onrftonken ah een vuur.

Den Duivel als een Wolf belult op*t blotrd der fchaapen >

Vaft grimmen; deceuw'gedood, endeeeuw'geatgrond

gaapen.

Ter and'rezyde, och Heer! dat was de hoogde nood

,

Zaagt gy ons waapcnlcos van alle kracht ontbloot 5

Daar was noch hulp 5 noch raad, teen had gy medelyden

Met de afgevallen Ziel , en (lelde u tuflen beiden

;

Gy wierd onz' fchild en bleef zo 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 der aarden vlood voor al des werelds zonden

;

Dat hiet eerft liefde , ó Ziel ! waar bly ft gy mer den loon

Voor uw verlofTinge , dien fchoone levens-kroon ?

Ach ! wie ben ik , myn God , en wie zyt gy , myn Heere

!

Waar zal een Worm in 't ftof een Koning mcê vereeren l

Naamt gy 't verbryzeld hert niet voor uw lyden aan

,

ó Diepfte liefde Gods , zokondeikn;erbeftaan>

Noch blyf ik evenwel in eeuwigheid u fchuliig

,

Voor 't uitgeftorie heil , zo groot en mcenigvuldig.

Goddelyk Antwoord.

yAtj treefd niet: Ik ben de Eerjle en de Laatjle :

En die leeve 5 en tk ben dood geweeji : en ziet

ik ben leevendig in alle eeuwigheid, Amen. En ik

hebbe de Jleutels der helle en des doods. Openbaaring

I: i7>iS.

Waar»
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XXIV.

Waarlyk hy heeft onze krankheden op zichgeno*

men f en onze fmerten die heeft hy gearaagen. Ds

ftraffe die ons den Vrede aanbrengt , was up hem ,

en door zyne Jtriemenis ons geneezïngegei^ordcn*

Jczaias LUI: 4,5-.

G s Op
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Op het XXIV. Zinnebeeld.

Een fzamenjpraak tujjen de FerloJJer^

en de "cerlofte Ziele.

D.'e verlode Ziele fpreekt : Ach myn edele paarl , en
geopende vlamme myncs lichts , in myn angfti^ vuur*
leven, hoe veranderd gy my in uwe vreugde ! ófchoon-
fle Lief, ik ben u in mynen vader Adam ontrouw ge-
worden, en hebbe my door devuurs-macht, inwelluft

en idelhcid des uiterlyke werelds gewend , en eene
vreemde boelfchap aangenoomen , en hadde alzo moe-
ten eeuwig in een duifier 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 wedergebragt had.

ó Zoete liefde , gy hebt my water des eeuwigen levens
uit Gods bron medégebragt, en my in mynen grooten

dorft verkwikt : in u zie ik Gods barmhertigheid
,

welke my te vooren in de vreemde boelfchap verborgen

flond: in ukan ik my verheugen, gy veranderd my myne
vuur-angft in groote vreugde. Ach I allervriendelykfte

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

zulken vreugde ftaan.

De Veiloiïer Jezus Chriftus fprcekt : 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 gy 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 wilcmyn paarl tot uw eigendom hebben i

gedenkt doch, myn lieve Ziele, hoe gy hetvüordee»

zen in Adam 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 iyerigen God , en eenen verteerend vuur

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

in de lucht, in louter verdorven v lees en bloed, daar

des werelds welluft met des Duivelsaangrypen, 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 uvan Gods harmony afwenden, zo
moefte ik hier na eeuwig van myne gemeenfchap 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 dat gy deeze

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

een eigendom geeven: Maar myn aangezicht, en de

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

leven gaarn aanbieden.

De



io8 j E ZUS EN DE ziel:

De Zielefpreekt van de menigte derfirikken

en netten des Duivels.

l k zag de wereld breed en wyt,
Mee duizend liften overfpreid

,

Dat moge 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 lill uit de afgrond opgefteegen >

Had gants bedriegelyk hier en daar,

Veel looze bruggen, vol gevaar,

Met kond gebouwd, ókonft der hellen!

Zo rpirs om kwaad in 't v/erk te ftellen

!

Ikzuchteenfprak: ach Vader! ach!

MynGod, mynfchoonfteLief, wie mag,
Wie mag die menigte ge vaaren

,

D'iQ ftrikken en dar looze garen

Ontgaan ? toen wierd 'er klaar gezeid

,

Alleen de waare Ootmoedigheid.

GoddelykAntwoord,

/j y^ fiuchteren [ ^« ] waah : want uwe tegenpartye
ae Duivel

-i
gaat om als een briejende Leeuw : zoekende

vjiefi hy zoude mogen ver(linden, \ Petrus V: 8.

If ie
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XXV.

tVie is de man^die den Heere vreejl?hy zalhem on*

deruoyzen in den weg , [ dien ] hy zalhebben te verkie*

zen. Myne oogcn zyn geduuriglyk op den Heere^

want hy zal myne voeten uit het net uitvoeren»

PfalraXXV:ia,iy.

Op



iio JEZUS EN DE ziel:

Op het XXV. Zinnebeeld.

Van de menigerley [Irikken des Duivels ^ en

hoe dezelve te ontgaan zyn.

JL^ en Duivel is een duizend konftenaar,de wyde
wereld is vol van zyne liftige aanflagen , bedrie-

gclyke 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 vvercldlykc dingen op te houden van de he-

mel fe , 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 flooken,

om haar te verheffen in Geeftelykehovaardye, en

hy kan zich wel voordoen als een Engel des Lichts,

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

het gecne hem fomwylen voorkomt.

Welk is dan de veiligfbe weg, om deeze ge-

vaar] ykhcden te mogen ontgaan ?

Geen andere als de eenvoudige weg der waare

oormoedigheid.

De wiilcdts menfchcn 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 weeten noch verftand toe-

mecten , ook geen verffand in de kreatuurlyke

zelf hcid van God afbidden , noch hegceren ; maar

zich maar ilccht en eenvoudig in de licldc en ge-

nade
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nade Gods , in Chrillus Jezus inzinken , en zyn
vernuft en zelfheid in 't leven Gods ,

gclyk als

dood re 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. Gqch
dichten in goddelykezaaken of menfchelyke gron-

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

Chriftus alleen, gelyJc als een kind dat maar ge-

du urig na des Moeders bord haakt, alzo zal den

honger maar 'gefladig in Gods liefde ingaan, en

zich gants niet van zulkcn honger laaten af bree-

ken , wanneer dat uiterlyke vernuFt in 't licht tri-

umpheert en [preekt : Ik hebbedat waarekind , zo

zal haar de wille der begeerte ter aarde buigen en

in die hoogde Ootmoedigheid en Hechten onver-

(land invoeren , en tot haar zeggen : gy zyt zot

,

gy moet u in die zelve met groote ootmoedigheid

inwinden, en gants in u te niete werden , uook
noch kennen, noch lief hebben, 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, hetook alles voor
nietig houden , en geen wille fcheppen om ooft 'm

na , ofver daar weder in te gaan.

En zo dit gcfchied , zo treed de natuurlykc wil-

le inzynconmacht, enden Duivel heeft ook gten
vermoogen meer om hem alzo te ziften met zyne
valfe begeerte , want die plaatfen zyner rulle wor-
den hem gants dor en onmachtig.
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De Ziele gelaaten enfiilin 'f vuur der

loiiteringe.

)^\ een , zoetfte J e z u s j bron der liefdeen vriend'.

lykhcid,

Gy hebt geen lufl daar aan , datde arme Ziele lyd

,

U ie u en gaat geen vuur ; de vlammen deezer fmerte

Ontfpringen uit den grond van 't ongezuiverd herte,

Myn ongelykheid en gebreken der natuur

,

Zyn zelf hec brandhout van dit fcherp verteerend vuur,

En eer en wil ik niet verloft zyn noch ontbonden

,

Voor dat dit levend vuur zyn voedfel heeft verflonden ;

Het duure lang of kort , wy trooften ons de py n

,

Want andert mogt ik nooit met God vereenigd zyn j

Laat branden zo het wil> ja laat de vlammen walden

,

Tot de eigen wille gants verflonden zy totaiïe.

Dan left het vuur van zelts gely k een leven flerfc

,

Dat uit en afgetecrd zyn kweekend voedfel derft.

6 Eigen wil ? die my zo lange hebt gefcheiden

Van God, het hoogfte goed , hoe wilikmy verblyden

in uwen ondergang , Wijnt ziet na uwen dood

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

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

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

Goddelyk Antwoord.

A-dAÜg is Je man die 'verzoekinge verdraagt : taant als

h\' beproeft Zal geiveefi Z)n , zo zal hs de kroone des

tevens ontjange»
, welke de H?ere bcluojt hcejt den gee*

r*en die hem iiejhebben. Jacobusl: 12.

irte
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XXVL

t^ezoude de afdwaalingen terjiaan? reinigt fny

*öan de verborgene [_afdwaaUngen.~] Pfalm XI A; 15.

De fmeltkroes is voor het zilver , en den oven

voor het goud : maar de Heere proeft de herten.

Spreuken XVII::.
H Op
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Ophec XXVLZinncbeekl.

Van de louteringe der Ziele door lyden.

AlIs de mcnfch eens gcreifVïgt is , zo is 'er

noch een nader reiniging , en dan noch een

nader.

Dat fterven en verworden gaat op, gelyk als

dat toeneemen opgaat. •

Niemant en zal meenen , 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 grootefmerte 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 liem groot lyden is, op dat die

andere zyns lydens vry zy

.

Moe grooter dood, helleen verdoemen iflè,

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

en hooger geboorte, hemd en leven daar na

volgt.

Chriflus fpreekt : Wie niet en verlaat , enz»

Lukas XIV: 55. Wat cc raeniche vcrLiaten

zal dat moet hy eerft hebben. Alzo heeft de

menfche nu eerll Vader, Moeder , Vrienden,

rykdom , wercldlykc ecre , konft , enz. en

detze
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deezc verlaatinge is een beeld van het geene dat

namaals ook verlaaten word : want wat men daar

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

gewaden is , daar aan moet men dan ook weder-

om verrotten , en die zelve goederen ook ver-

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

,

daar aan men dan al wederom verworden moet

,

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

rotten geduurig hooger en hooger, dcsgelyken

ook de vrucht en het leven dat uit zulk ikrven

en verworden komt.

Paulus fpreekt : Ik elendigmcnfche / iviezalmy

verlojjen uit het lichaam deezes doods? Rom. VII:

vers z\. 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-

vcn , en het was niet noodig dat hy daar meer
aan ilurf : het ging hem niet meer aan , en hy
had dviar langer niet mede te doen , maar was*

uit veel derven geheel in een hooger leven ge-

komen, daar aan hy al weder llerven moeil, en

een lichaam des doods draagen. En hoe hooger

hy in dat leven kwam , hoe hooger hy ook in

dat derven kwam.
Indien het goud gevoelen had en konde

fpreeken , 6 ! hoe zoude het van zulk een groot

lyden zeggen eer 'c tot zuiverheid gekomen
was.

H 1 De
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De menfche is verborgen , met veel dingefi

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

bevind wanncerze hem ontrokken werden. Ook
gevoeld de menfch fomwylen noch des afgangs

in hem , en weet niet wat het is , het welk
iomtyds 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 ^

en dat is ons zulk een lydcn.

JÉ.
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HET DERDE DEEL.

De ZieIehaaraandegaaven,openbaa-

ringe en inlichtinge 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.

Dis den Heere aanhangt^ is ten geeft [^methew,
]

i KorimhenVl: j/.

H
j Dg
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De Ziek haaren God va/l aanklee'dende.

J\ ch neen ! ik laat u niet , ach neen l

Gy kunt, noch zult my niet ontvl'eden
;

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

Dat aarde en hemelryk verging

,

Hel raakc my niet, dat mag gebeuren,

Om een verlaat ik alle 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 in myn gemoed,
Eenfnak, een vonkje word gevonden.
Zo lang word gy van my bemind

j

Met zoetheid hebt gy my gevangen

,

Gelyk men lokt een fpeelend kind,

Nu luft het my u aan te hangen.

Gy zyt myn grond , waar zoude ik gaan ?

Gy zyt myn God, u houdeik ftille,

Myn W 1 L L E-G EEST gry pt nergens aan

,

Gy meugt het maaken naar uw Wille.

Goddelyk Antwoord.

ft eenen kleinen toornehebbe ik myn aangezichte van u
een oogenblik verborgen: maar met eeuwigegoedertieren*

heidzalik my uwer ontfermen, jezaias. LIV: 8.

ff'ien
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XXVII.

TVien hehik\neffens u] inden Hemelt neffem u

en luft my ook niets op der aarden, Bez.wykt myn
vlees en myn herte , zo is God de rotzfteen 7?iynes

herten^ en myn deel in eeuwigheid. Pfalm LXXllI:
vers 25-, 26.

H 4 Op
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Ophet XX VII. Zinnebeeld.

Oi

Fan een fterk aanhangen der Ziele , aan
Godj inwaare gelaatenbeld.

Thet fcheen dat gy my verlaaten woud , ó God
myn Vader! endatgy uw aangezicht verbergende

tocmylprak: Ik en vviluniet; Zowilikdochu
,

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

ben zo wil ik niers, nu ik u eens lief gekreegcn heb,

zyn my alle dingen die gy niet zyt idel , en zy
mogen my niet vernoegen. Gy kunt my ook niet

ontvluchten, ó God! uiyn Lief; want ik hange

aan uwenhals met mynen wille , ik heb myn wille

van alles afgekeertom u alleen vaft te houden, ik

heb mynen wille gants in uwen wille overgegee-

ven •, daarom ó Heer ! maakt het met my zo 't u
op het hoogde behaagelyk is. Ik overgceve en

offere my in den verborgen afgrond uwer God-
heid, óHeere! wilt gy my behouden of verdoe-

men , dat ilaat in uwe macht , uwen wille ge-

fchiede aan my.
Al ging myn lyf en Ziele (zo'cmogelykwas) ce

niet , zo lange als 'er noch een vonkje levens in

my is , zolange wil ik uliet hebben , zo lange 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 . en gebragt tot de gevangene

lietde daar iku niet ontloopcn kon, en nu ben ik

geko.
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gekomen in de raazende liefde , het gaa nu alles zo

't wil, ik en verlaateu nimmermeer.

Ach! dat wy dus zonder liegen, uit een op-

recht her te fpreekcn mogen , daar toe helpeons de

vlocijende fontein der eeuwige goedheid. Amen.
De menfche houdc hem m 't lyden zonder ver-

maakclykheid der krcatuuren , en zoeke geen

troollernoch beklaager, maarzet dat alles aan den

ÏHeere : hyzyongetrooflen onbeklaagt tot dat de
Heerckomt, en hy verfmaade alle vreemde uit-

breuken uitvlucht, en verwacht den Heere. De
Hcere zal getrouw aan hem houden in rechte

maate en order , hem laaten lyden tot zyner ecren

,

en tot des menfchcn vordering ot voortbrenging ;

het welk hem de menfch verhmderen zoude, wan*
neer hy ongelaatenin't lyden, den Heere niet en

verwachte.

Dat lyden draagt een groote vrucht in zich,

daarom zal men daar \n op den Heere wachten.

Den Plalmifl: Ipreekr, Ik bebbe den Heere lange

verwacht ; en hy heeft zich tot my geneigt , en

TTjyn geroep gehoort, PfalmXL.'i.

Ik wachte .op den Heere , van den eenen morgen

iot de anderen. Pfalm CX.X X: 6,

lin Jczaias : o [fel alle de geenen op Gcd 'xacb»

ten! die hem venvachten zullen nimmer te fchandi

"ixiorden. Jczaias XXX: i8.

H ƒ ï>9
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Ve Ziele door de Goddelyke genade verkwikt.

z.\o word een Roozenhof met morgendauw be«

fpoeld.

Van *cVVe(le windje zacht en vriend'lyk aangeblaazen

!

Gelyk des Heercn geeft myn aangezicht verkoeld ,

1^ u ik in wederwii van al dts vyands raazen

,

Gegroend in ' t Parcdys , door eene fchcrpe dood a

Myns Heeren bloempje ben,befprengt met zynen bloede>

Dat hy uit lout're liefde op myne blad'ren goot.

Dat is een levensdauw die't geeft'lyk lyf kan voeden.
Zyn kracht is myne tuin, zyn vriendMyk aangezicht

^lyn fchoone zonnefchy n ; 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 j dat door Gods geeft geteeld,

Zyn oorfprong fchoon gclykt , en met een volle weelde
In eeuwigheyd voor God zyns Vaders oogen fpeelt.

Een zaligheid , van my , noch nicmant uit te beelden

;

ó Werelds wysheid dwaas vernuft , wat zy t gy blind ,

En mcend dat niemant, fchoon hy breekt door hel ea
zonden

,

Het fchoone Paradysin 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,

Dlie overwint , ik zalhemgeeven ie eeten van den hoorn

dei levens , die in het midden bet van paradys (jods is.

Openbaaring II: 7.
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XXVIII.

Hy kujfe my met de kujjen zynes monds , want uvt^e

uitneemende liefde is beter dan wyn, Hoogelied I : a.

Myn Lieffte is myn^ en ikbenzyn, dieweidet

onderde Leliën, Hoogelied II; 16.
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Op het XX VI II. Zinnebeeld.

Van dank en lof der Ziele ^ aan haar l'erhjjer.

N u zy u , ó grooten God , in uwe kracht en

Zoetigheid, lot , dank , fterkte
,
pryseneere, datgy

my van den dry ver der angfl. verloft hebt : ó gy
fchoonfte Lief, myn herte vattctu; waar zytgy
zo lange gcwecft ? my dacht, ik waare in der Hel-
len in Gods tüorn. ó Allcrvriendelykfte Lief , blyft

doch by my , weed doch myne vreugde en ver-

kwikkinge, geleid my doch op rechte wegen : in

uwe liefde overgeeve ik my : Ach ! ik ben voor ix

donker, maak my doch licht, ó edel Lief, geeft

my doch uwe zoete paarl, legize doch in my.
óGkrooten God in Chridus Jezus, nupryzeen

loove ik u in uwe waarheid
,
grootc macht en heer-

lykheid, dat gy my hebt myne zonden vergeeven,

en hebt my met uwe kracht vervuld : ikjuiche u in

myn leven,en loove u in uwc vaftigheid, welke nie-

raancopfluiten kan als uwen geeft,m uwe barmher-

tigheid : myne gebeenten vci heugen zich in uwe
kracht , en myn herte fpcelt in uwe liefde. Dank zy

u ecu wiglyk,dat gy my uit der hellen verlolt,en den

dood in my tot een kvengjmaakt hebt : tegenwoor-

dig bevinde ik uwe beloofde waarheid, ózoetfte

Lief! laat my doch niet weder van u wyken,vereerd

ipydoch uw paarlekrans, en blyfinmy: weeft doch

myn eigendom , dat ik my ecuwig in u verheuge.

Plalm XX UI. De Heerc is myn hsrder , viy en

aalnietsombreeken.

Ily
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Hy doet my nederllggen in grazige weide; hy

voert my zachtkern aan zeerftille wate,- en.

Hy verkwikt myne Ziele; hy leid my in het fpoor

der gerechtigheid ^ om zynes naams mlle

Al ging ik ook in een dal derJchaduwe des doods ^

ik en zoudegeen kwaadvreezen , 'wantgy zyt met fny;

trwen (lok , en uwen flaf^ die vertroojien my.

Gy richt de tafel toe voor mpt aangezichte ^ tegen'

over myne tegenpartyders-fiy maakt myn hoofd vet met

cli, myn beker is overvloeijende .

Immers zullen my het goedeendeweldaadigheid

volgen alle de dagen mjnes levens ; en ik zal in het

huis des Heeren blyven in lengte van dagen.

Pfalm CIll: i, i, 5,4* Löoft den Heere myfi Ziele;

en al 'wat binnen in my is zynen Heiligennaame.

Looft den Heere m^n Ziele ^ envergectet geene

van zyne weldaaden.

Die alle uwe ongerechtigheid vergeeft , die alle uwe
krankheden geneeft.

Die uw leven verloft lian het verderf: die u kroond

metgoedertierenheid en barmhertigheden^

y^ en kusje van uw zoete mond

,

6 God! myn lief, mynoverlchoone.

Nam ik voor al de Konings Kroone,

En Scepters van het aard ie rond

;

Een blikie in myn Zielen grond
,

Is veelmaal meer dan alle wtcidcn

,

Die zich de wereld kan verbcckicn

,

Ofdie ooit menlch op aarde vond.

De
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De Ziele /preekt van de loutere ver*

eeniging met God.

Vj clyk een watcrdrup , geplengt in rooden wyn
,'

Haar zelt zo gants verlieft aan fmaak,aan reuk en verwe

;

Zo lomer 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 5

Al wat zich hier verheft en kant, word uirgefpoogen

;

D:t doet de liefde uit een oprecht en rein gemoed

,

Dat alryd voor zyn God in kleinheid leid geboogen

.

Wat dwaasheid houd ons op van dezen waarden dood ?

ó Zalig zinken in een zee van waare weeide 5

Daar de arme menfchheid fchoon en ryk'Iyk word ver-

good,
En fpant de kroon van al wat de eeuw'gewysheid heelde.

Beichouwt eens recht myn Ziel> vind gy des vredens

maat

In 'tceuwigKoningryk, daar uit zo veel gemoeden,
Uitzo veel duizenden maareenen Wille gaat,

In de eeuwige oorlp'ong en fontein van alle goeden.

Myn Lief , myn Bruidegom, myn alle; fchoonfte Heer

!

Ach eenig eeuwig e en , rtiyn rykdom , myn hoogwaarde

,

Gy zytheteenigal , en al wat ik begeer,

Wien heb ik nefFens u in hemel of op aarde ?

GoddelykAntwoord.

JL^ ie myn 'vlees eet , en myn bloeddrinkt , die hlyft in my
,

er, ik in hem. Joannes Vl: f6.
Op dat zy alle een ^y« , gelykeriüp gy Vader in ms 9

en ik in u , dat ook zs in ons een zyn.

Ik in haar , engy in my, Joannes X VI I; 2
1

, 23.

/»-
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XXIX.

-"^--^^

Indien %vy met hemeeneplantegezvordenzyninde

gelykmaatinge zynes doods , zo zullen wy het ook zyn

[m de gelykmaakingezyner^ opltandinge. Romeinen

VJ:f.
Die den Heere aüYihangt ^ is ^en geeft {jnet him.j

I Korinthcn V^i; i?.

Op
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Ophet XXIX. Zinnebeeld

Van de vereeniging met God,

W,anneer wy het woord liefde noemen , to
meenen wy daar mede een vcreenigende kracht,

die van hem, die daar lief heeft, en van den gee-

nen^ie geliefd word , begeerd een ding te maaken.
Doch dewyl het niet mogelyk is dat twee dingen
geheel en in alle manieren een ding zouden wer-
den , of het ecne moeft gants vergaan ; zo zoekt

de Hefde evenwel die allcrnaalle en bekwaamfte
vereeniging. En alhoewel het is dat de gelykc*

nilTcn den menfch een weinig konnen onderwyzen

,

zo zynze nochtans de waare vereeniging , die de

Ziele mpt God hebben mag, zoongelyk, alsGod
hooger Js als alle kreatuuren.

Ziet den geènten boom , de cnte word door het

vocdlel der aarde met den fhm een boom, alzo

word de Ziele door het voedfel der genade en liefde

een geell met den Geeft Gods.

Wanneer mrn een druppel waters in een vat

met wyn laat vallen, zo veranderd dat water in

wyn, het verlicft zyn eigen natuur, en neemt de

natuur van den Wyn aan, m vcrwe , reuk ,fmaak,

en alle krachten: Alzo valt ook de Ziel in die on-

gcmeetenheid Gods, als een druppel waters in de

grootheid der Zee , en zy behoud alleen dat we-

zen der Zielen, maar allc.de krachten zyn ver-

good, dat IS, met Gcd doorvlocid, gelyk een

iterre ^
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frcrre , die van natuure duider zynde , met de
klaarheid der zonne doorvloeid word.

Daar is noch een gclykenifle van twee fpicgels,

wanneer men dezelve tegen eikanderen (lelt, 20
ontfangt eik des anderens beeld geheel in hem
met zyn eigen beeld , dat in den anderen fpiegel

gcbeeld is , aizo is 't ook met de eeuwigheid en des
mcnfchcn herte; wanneer uit het boek der Liefde
deeze woorden vervuld worden ; Myne Lief[Ie is

tot my gekeert^ en ik ben tot hem gekeert ; dan zyn
deeze twee Spiegels tegen elkander gezet, AlsGod
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
zei ven volkomen, en haar eigen bekennen en ge-
bruiken in God, veel volmaakter als die uiterlykc

fpiegels doen, want die blyven altoos wezentlyk
van eikanderen gefchciden ; maar de Ziele , alzo dra
als zy dat heerlyke beeld des eeuwigen fpiegels in

zyne onbegrypelyke klaarheid ontfangt, zo word
zy in dien zelven oogenblik , met dien onbegrype-
lyken , heerlyken , klaaren goddelyken fpiegel

vereenigd , en daar in verflonden en verfmolten

gelyk eendruppcl waters in den wyn vcrfmelt, of
als een vliegende vonk in een groot vuur.

t)i
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De Ziek tegen de ^wereld»

J a *t is g'lyk ; zo dwaas ik voor uw oogcn zy

,

Zo dwaas, o wereld! zycgy wederom voor my.
Zo dwaasais gy my acht, wyl 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 goed,en kielt den ilyk voor 't goud*

Ja zegt gy 5 *t uwe is wind, ik taftmyn fchat met handen,

ó Onvcrftandig dier ! verberg u nu voor fchanden

,

Zyt gy 2.0 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 roeven die ik in myn hert bevinde.

ó Onverftandig dier ! het levendig gemoed
Grypt veelmaal vafter als gy ooit met banden doet j

Doch 't is vergeefs met u, óblind vernuft ! teftryden,

Als dag en nacht verfchild , zo zyn wy ook gefcheidcn
\

Ik ben een vrucht in 't licht ,
gyindeduifterheid.

Elk waft uit zynen grond tot aan den rypen tyd

,

Dan Oogft elk ryk zyn vrucht met luft in zy nc fchuuren.

U w fchat valt van u weg , myn fchat zal eeuwig duuren.

V
Goddelyk Antwoord,

crgaderd tt geen fchatten op der aarden y daarzedt

motte en de roeft verderft^ ende daar de dieven door-

graavcn en fteeten. Maar vergaderd u fchatten in den

hemel -^ daarze noch motte noch roeft en verderjt , ende

daar de dieven niet en doorgraaven , noch enfteelen, Warst

tvaar uwenfchat ts , daar zal ook uw her te zyn, Mattheus

Vl:i9,2Cjii.

En
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XXX

En hebt de wereld niet lief, noch Hgeene in de we-
reld is : Zo imand de wereld liefheeft^ de Hefdé des

Faders is niet in hem, i Joan. 11: vers 15.

I i Op
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Op het XXX. Zinnebeeld.

Fan denfchat des gemoeds , en van degrofheid

der wereld/e menfchen.

D aar is geen grooter dwaasheid voorde wereld, al*

het le^en van een Chiiften; want zy ziec hem alle die

dingen, daar zy haar heil en hoogfte vermaak in zec>

als drek weg werpen en verfmaaden ; en dewyle zy grof

,

plomp en diers is, zo en- word zy niet gewaar waarom
dat deze vcrlaatingege{chied ; zy noemt hem dwaas eri

uitzinnig , ziende dac hy al zyne goederen verkoopt
;

maar van den hoogwaardigen fchat , dierbaarder dan alle

Koningryken der aarde, die hy m den Akker ge''on-

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 dieriyke handen tait j war men
haar van het raften of voelen des gemoeds zegt, dat kan

zy niet verftaan , meenende dat het inbeeldinge en bedrie-

gelyke dtoomeryen zyn , nochtans behoorden zy zo
plomp niet IC zyn, dat zy niet zouwkonnen verftaan, dat

het edclfte en fubtielfte minder kan bedrogen worden

als he grove en plompe. Nu is immers het gemoed de»

menfchen de fontein en weibron des levens , meeiderals

de uiterlyke leden des groven lichaams , dat zyn bewee-
ginge van haar uitvloeijende krachten ontfangr , en

nieerder als de uiterlyke zinnen , die van haar als uit haa-

ien wortel ontftaan,- meend gy nu dat deze edele grond

niet kan onderlcheiden, otzy wezentlyke waarheid , of

dat zy een vliegende damp heett, daar gy in uw grof-

heid wel weet te onderfcheiden , ofgy een paarl, of,

een ftroohalm in uw uiterlyke hand hebt. ó Verblin-

de menlch , hoe zyt gy zo gants in het dierelyke Ie*

ven overgegeeven ! och hoe dwaas en uitiinning zyt

gy
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gy voor ons , dat gy dat tydelyke en vergankelyke
voor het eeuwige en onverderffelyke verkieft. ó Aan
welk een ontrouwen vriend verbind gy u , aan deze
bedricgelyke wereld , die haar beminnaars in de uure
des doods niet de alderminfte vertrooitinge toebrengt 5

haar verlaat , en laatze arm , naakt en elendig hcenc
vaaren. Gy ziet dit immers dagelyks voor oogen, Vvaarom
zyt gy dan noch zo dol ? och hoe gaarn wouden wy u
tot onze gefpelen hebben! in het eeuwig jiroenendeen
vruchtdraagendeParidys, daarGodonzen V'ade; onszo

' vriendelyk verwacht, en ons als zyne lieve kinderen der
genade, in zyn vaderlyke armen omvangen wil , daar

wy eeuwig in volle vrede en vreugde voor zyn alder-

heiligfte aangezicht zullen Ipeelen.

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 vruchcen des Parades , noch twyffeien
of 'er ook een Paradys zoude zyn ?

ó Neen ! en waar t gy wy s gy zoud die geene gdooven

,

die liever Itcrven, eer dat zy u voor lieden zouden, gy
gelooft doch doorgaans de gemeenö wereld wel , Iaat u het
herte niet langer veritokken en verblinden van bem , ^li*

JU gaarn eeuwig in zyn gezelichap had.

De
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DeZiek vergelykt al het doen des werelds by kinderfpei

Y erwonderd u dat zo , ó vvyze wereldling,

Dat ik my niet verheuge in ceoig werelds ding

!

Zo weinig als gy u van herten kund vermaaken

,

En recht vernoegen laat vand' allerminitez^aken,

En bcuzelingen , daar 't onnozel kind mee fpeelt >

Dat zich van wat gerings en kleins wat groots verbeeld,

Zo weinig konnen my alle aardie dingen gceven

,

Daar gy meede overbrengt den lyd van 't «zantfe 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 wereldly l< e zeden ,

De weeldeen welluft , en het Vleefelyk gemak,

En and 're dingen , die noch hooren om het pak

,

Den grovenzwaaren laft der Zielen te vergrooten

,

Dat alles zie ik aan , als gy der kinderen kooren

,

En minder fpeeltuig , daar zich 't knaapje mee ver-

maakt,
In zyn onwysheid , eer *t tot deftigheid geraakt

:

Maar God zy lof, wy zyn die kindsheid al ontwaiTèn,

*t Vermaak des kinderlpels en zoude ons niet wel paffen.

Voor 's vaders oogen, dieonsrot wat hooger riep,

Toen hy de Ziel zo fchoon tot zyn vriendinne fchiep

,

Hy zei ver is den fchat der Ziele , en die hem vinden,

Die achten 't al met my voor idelheid en winden.

Goddelyk Antwoord.

X^oeh dt dingen die boven zyn , daar Chriflus is zittemle

aan de rechter \_hand'\ Gods : Bedenkt de dingen die

hven ^yn , nicf 4te op de aarde zyn. Kol . 111: vers i, 2

Jdcl'
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XXXI.

3f

Idelketd der idelheden^ zeid de Prediker^ idcU

heid der idclheden , Het is al idtlheid. Prediker I:

veps^.

14 Op
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Op het XXXI. Zinnebeeld.

Ve ^woorden der opperfl e IVysheid j en yan de

idelbeid aller uitwendige dingen.

ŝ̂ preukenl . 2D,tot 53 Be opperfle wysheid roept overluit

daar buiten ; zy verbe/t baare fiemme op deftraaten.

7jy roept in bet %oorjie der icoehTigen ; aan de deuren

der poorten fpreekt zy baare redenen in der Jiad

Gyflecbte^ boe lange zult gy deJiecbtigheid beminnen 1

en de Jpotters voor zich defpotterye begeeren V en de zot.-

ten 'voetenjcbap haaten ?

Keert u tot myne beftraffinge : Ziet , ik zal myner, geejl

ulieden overvloediglyk uitjlorten ; ik zal myne "U'oorden

u bekend maaken.

Dewyle ik geroepen bebbe , en gylleden geu^eigerd heb-

het ; myne band uitf,ejlrekt bebbe , e?ïde daar niemant

en iJoas die opmerkte

:

Ende bebbet allen mynen raad verworpen ; en myne
heflraffinge niet gewild:

Zo zal ik ook in ulieder verderf lachen : ik zalfpot-

ten , wanneer uwe vreeze komt.

U^anneer uwe vreeze komt gelyk eene verwoefiinge ,

en uw verderf aankomt als een wervelwind ; wanneer

u bpnaaudheid en angjl 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 zy de wetenfchap gehaat hebben , en de

vreeze des HEÉREN niet en bebben verkooren.

Zy en bebben in mynen raad niet bewüliget : alle myne

heflraffinge hebben zy verfmaadet.

Zo zullen zy eeten van de vrucht baares wegs , en

zich verzaadigen met baare raaöflaagen.

Want
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Want de afkeeringe der Jlecbten zalze dooden , en de

voorfpoed der zotten zalze 'verderven.

Maar die na my boort , zal zeeker naoonen : en by

zal geruft zyn van de vreeze des kizaads-

Idelbeid der idelheden , zeid de Prediker , idelbeid der

idelbeden. Hit is al idelbeid. Pred. 1: 2.

Ik zag alle de ^joerken aan die onder de Zonne gefcbie-

den : ende ziet , het was al idelbeid , en kwellinge

des geeftes, F red 1: 14.

i^ f ed . i 1
:
4., s'i '^, 7, X , 1

1

. 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

hewateren het woud , dat met hoornen groende.

Ik kreeg k?iecbten en maagden , en ik hadde kinderen

des huizes ! ook hadde ik een groot bezit van runderen

en fchaapen , 7neer dan alle die voor my te Jeruzalem
geweejt waaren.

Ik vergaderde my ook zilver en goud , en kleinodiën

der Koningen, en der landfcbappen : ik befteldemy Zan-
gers en ZangereJJen , en welluftigheden der menfcben kin-

deren , fnaarenfpel , ja allerlei Jnaaren/pel ^ 'enz.

Doe wende ik my tot alle myne werken , die myne
handen gemaakt badden , ende tot den arbeid die ik

werkende gearbeid hadde : ziet het was al idelbeid , en
kwellinge des geeftes , en daar in en was geen voordeel

onder de Zonne.
Alles wat God niet is, ofom Gods wille niet enge-

fcnied, is idelheid. Alle werken en woorden die niet

om Gods wille, en totzynereeregefchieden, diexyn
verlooren. Alle dingen te verlaatcnom God te verkry-
gen, dat isdewaarewysheid, want Godisheteenige
goed.

De



ijS JEZü S BN DK ZIEL.

De Ziele roemt de geejlelykefchoonheidhoog

boven de wereldje,

W y ^yn ïo flecht niet als gy mccnd,
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 fiereo fchoon een eeuw'gen geeft»

Met hooge verwen , uit Gods wezen.
't Zyn geeft gedachten zo gy 't acht,

Geen droomen noch geen beuzelingen.

Maar waare wezentlyke dingen.

Die gryp*lyk zyn, beftaande uit kracht,

ö Zaagt gy *t kleed; het lyf der Zielen,

Zo dun en klaar als kriftallyn

,

Doorvloeid van de eeuw'ge zonnefchya,

Gy zoud voor deze fchoonheid knielen

;

Wy ruilden met geen Konings wyf»

De Zyde , 't Purper en Scharlaken

,

£n konnen baar zo fchoon niet maakcn

,

Al was 't van goud en paarlen ftyf.

Daarom, ó menfchl gy zyt bedroogen,

Of gy geen fchoon van buiten ziet

,

De waare fchoonheid kend gy niet.

Een duifternis bedekt uw oogón.

Goddelyk Antwoord.

JL/ ej Konings dochter is geheel verheerlyh , tHwendtg»

PialmXLV: 14.



HET DERDE DEEL.

XXXIJ.

'19

Welker verfierJelzy , niet het geene uiter1*^1 is [ he^

ftaande'] inhet vlechten des hairs^ en 07?ibangen van
goudy ofvan klederen aan te trekken : tnaar de verbor^

genmen/che des hertenyin het onverderffehk [yerfier^

fel ] eens zachtmoedigen en /lillen Geefi die koftelyk ii

voor God. 1 Pet. Ui: vers 3, 4.

Op
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Op het XXXII. Zinnebeeld.

Van de ifjwendige geeflelykefchoonheid,

X\}s men van inwendige fieraaden en fchoonheden
fpreekt, zo moet gy niec meenen dat het zelve maar
gelykeniffen zyn : ó Neer» , het is alles wezentlyk.
Zaagt gy de fchoonheid der nieuwe geboorte

, gy
mogt u niet hoog genoeg verwonderen. Een diamant,
robyn, of andereedele Üeen , leggende inde klaarezon-

nefchyn, is zeer doorluchtig 5 glinfterende en fchoon.

De nieuwe krearuur, die in den ouden groven menfch
verborgen opwalt door het voedfel van het water (iit%

eeuwigen levens, het welke de gantfe Godheid ver-

vult, en door den H. Geeft, is doorluchtig als kriftal; zy
vergelykt zich met het eeuv/ig licht der goddelyke
Majefteir, van het welke zy gants doorfcheenen word»
Wat dit nu voor een Ichoonheidis, kan niet met woor-
den uitgefprooken worden , maar God kan het , dien

hy wil 5 door 'c opendoen der geeftelyke oogen , wel
laatenzien.

Wanneer den menfch met alle oeffeningen den ui-

terlyken menich trekt in d&n inwendigen vernuftigen

menfch, en deze twee menlchen ( namelyk de zinne-

lyke krachten en de vernuftige krachten ) haar ganrs

cendragtigopdraagen in den allermwendigften menfch,
dat is, in de verborgentheiddesgeeftes, daar dat waare
poddelyke beeld in legt , en haar dan gants indrin-

gen in den goddelyken afgrond , daar in de menfche
eeuwig was in zyne ongefchapenheid : en wanneer
cie barmhertigen God den menlche alzo vind in zyne
lourerheid , en in de bloocheid toegekeert , zo neigthem
den goddelyken vaderlyken afgrond , en zinkt in den
louteren toegekeérden grond , en daar over vormt hy den

ge*
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gefchapen grond, en trekt hern m deongefchapenheid,

dat de loutere geeft des mcnfchcn alzo eens met hem
word ; mogt het zyn dat den menich hem zelven zien

konde , zo zag hy hem zelven zo boven maaten edel in

God 5 dar hy gantfelyk meende hy waare zelver God 9

en zag hera zelven hondert duizentmaal edeler dan
hy zelver is.

Len andermagzynduuretydbefteedena
Om 'i logge iyt met iierlykheid te kleeden

»

Op dat het dier in een gemaakten fchyn

,

Het fchoonfte kind en aangezien zouw zyn.

Terwyl de Ziel , die eeuwig blytt in 'c leven ,

M et duifternis ellendig is omgeeven >

En voor het beeld der Godheid , na de dood

Het flangen beeld moetdraagen, al te fnood.

W y willen maar d' inwendigheid verderen

,

tn vlees en bloed, dat dier, zo hoog niet vieren;

Dien ezel mag onwaardig heenen gaan ;

Men mag hem vry befpotten en verfmaên >

Wy willen nier op zyn gevallen paden

:

A h \ nieuwe beeld maar aan de Ziel mag waflen

,

t n worden tot een tempel toebereid >

I>aar God in woond met zyne Majefteit.

X>«
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De Ziek betracht de Koninglyke regeringe Gods,

D_ en hoogen hemel is uw troon , ^

En de aarde een voetbank uwen voeten

]a Koning, wien alle Eng'len groeten

>

U paft den Scepter en den Kroon

i

Gelyk in 't Ryk der Sarafynen,

Zo fchoon ook in óqs menlchen herc>

Wanneer dat uwen hemel werd

,

Daar gy als Koning komt verlchynen^

Dan word het vlees uw voeifchabcl

,

En onderdaanig aan de krachten
,

Die op des Konings wenken wachten ;

En vliegen op zyn hoog bevel«

Dan worden d' uiterlyke leden

,

Een flaaf van 'c Koninglyk gemoed ,

Dan word de Hang in vlees en bloed

,

Den gantfen dag zyn kop vertreeden,

Zo lange lot de fcherpe dood

,

Zyn roofüot ftoord en maald tot afle.

Dan is de Ziel 't gevaar ontwafle >

En eeuwig buiten alle nood.

Goddelyk Antwoord

Jt \ et Koningryke Gods en komt ffiet met Mtferlyk ge-

laat -^ KGchmeHzalnietZfggen y ziet hier ^ oj ziet daar:

want ziet-i het ÜoKiKgr^ke Gods is htnnen u lieden,

Lukas XVII: vers lo^ ii.

tiy'
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XXXIII

Uw* Koningryke kome^ Uwen wille gefchiedegeïyk

in den hemel t^lzo'^ ook op der aarden* Matth.VI:
vers 10.

Op
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Op het XXXIII. Zinnebeeld,

Fan het RykeGods,

D aar (laat gefchreeven ; Den Hemel is myn troon

^

en de Aarde ii myn voetbank. Wanneer des mcnfchcn
gemoed Gods hemelen lloel is, zo heefc God dat

vlees in onderdaanigheid,en alzo is 't zyne voetbank.

Chnftus fpreekt : Maar zoekt eerfl het Koningryke

Gods , en zyne gerechtigheid^ en alle deeze dingen

zul/en u toegeworpen iJDorden. Matth.Vl: 33.
Dat is , zoekt alleen waarlykGod, die is alleen

dat waare eeuwige ryk, het welk in der waarheid
een iegelyk dienaar Gods gegeeven word. En
otn dit ryk bid een ider menich dagelyks in zyn
Vader ons , welk gebed zo overtreffelyk, edel

,

goed en nut is^ dat gy zelver niet en weet wat gy
bid. God is zyns zelts ryk, en in dat ryk regeert

hy in alle vernuftige kreatuuren ^ alzo 't geenj daar

wy om bidden, is in der waarheid God zelver met
^1 zyne rykdommen. In dat zelve ryk word God
onzen Vader ^ en hier bewyft haar de vaderlyke

trouw, en zyn vaderlyke kracht , iadien dat hy
waarlyk plaatfen in ons vind , om te werken , zyn
edel werk, daar in v/ord waarlykde naameGods
geheiligd, groot gemaakt , en bekend. Ditis zyn
geheiligd werden mons, dat hy ons waarlykbe-

heerfen en regeeren mogt , en zyn edele werk
werken zonder alle hinderniffe j daar gefchied dan

zynent
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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

zelver is.

Het rykeGods is bloot, louterGod alleen, en

niet anders. Want zo de aankleeverigheid in de

Zuivere menfchen al te zaamen afgeworpen word

,

daar gefchieddan waarlyk den wille Gods in der

aarden, als in den Hemel, alzo als 't de Vader in

eeuwigheid gewilt heefc in den hemel , dat is in

zyncn Zoon ; Dat is, wanneer de menfche alzo

ftaat, dat hy niet anders en meend, begeerd, noch

en wil, dan den wille Gods, zo word hy zelver

Gods Ryk , en God regeert waarlyk in h-m. Daar

zit dan de eeuwige Heere in zynenKoninglyken

Troon, en gebied en regeert gantfelykden men-

fche na al zynen wille. Dit edel Ryk iseigentlyk

in den allcrbinnenfte 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 verlieft , die zal ze be-

houden. Markus Vllï: 35. Dit gefchied m een

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 De
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Be Ziele neemt alles tn gelaatenhetd van

de hand Gods,

l n wien noch zulk een prikkel fteekt>

Door de oude Adams booze krachten,

Dat hy zich aan zyn vyand wreekt >

Met werken, woorden ofgedichten j

Die doet gelyk een boozen hond

,

Die misgedeeld van 't rechte weeten,
Den fleen beftormd met zynen mond.

Die hem was na het lyf gefmeeren

:

Die diersheid doet geen God'lyk beeld ,

W at hem genaakt van kruis oi lyden

;

Wat hem de boosheid mededeeld

,

Al treft het leed van alle zyden j

Ky ziet op God, in zoet en zuur

,

Hy neemt het alles van Gods handen >

En wreekt zich aan geen kreacuur

;

Hy is vereerd met ichade en fchanden

,

En dankt zyn Schepper nachten dag,

Dat hy zyn God in'tlydendleven.

Een weinigje pelyken mag.

A ch Heiland ! wilt het haar vergeeven ,

Al is 't haar kwaid, het is mygoed,
Vergeef haar deeze onwyze daaden^

Zo valt een Chriften God te voet

,

En fmeekt uit liefde voor de kv/aaden.

Goddelyk Antwoord.

Jl^ zf^^f tt ilat gy denhoozen niet en ivederpaat : maar
Zo wie u op de rechter viange [laat ^ keert hemoskde
ünderetoe^ Marth:V:39.
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XXXIV.

ïVy 'morden gefcholden , en wy zegenen : fFy
worden vervolgt , en wy verdraagen, 1 Kor: IV:
vers iz.

K 1 Op
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Op het XXX IV. Zinnebeeld.

Fan weerlüoze gelaatenheid , hoe men in alk toe
vallen op God alken moet zien»

o een Beer of Hond meteen Ipies geftoken ofmet
een iteen geworpen word , bythy met een grooccn grim
op deielvc, als hadde het de (pies of de fteen gedaan.

iVlaar 10 zaleen Chriften niet doen, maar alles van God
gelyk neemcn in geduld , en niet met toorn en grimmig-
heid zich wrecken aan tyn wederpany , ook niet v loeken

die hem beledigd of verfmaad heelt, maar zegenen die

hem vloeken. VV^ant gelyk als niet de fpies enfteeniets

doen kan zonder die , die hem voerd , alzo mogen ook
booze menfchen, welke van God voor (pielen enflee-

nen gebruikt worden, niet doen zonder God, niet dat

G od de boozen dwingt boosheid te doen , en de vroömen
te befchaadigen , maar hy laat het haar toe tot oetening

dervroomen»
God dwingt geen eenig menfch, maar dewyl buiten

God geen Mo?ken op der aarden valt, engeenhair van

ons hoofd, 20 zullen wy alle dingen gelyk van Godnee-
tnen, het goede en het kwaade, het zoete en het zuure,

van God zullen wy hetneemen, enniet vandenipiesof

fteen, dat is^ van booze menfchen , want zy kgnnen
niets doen zonder de toelaatinge Gods.

Nu is hier een nqodig punt te bemerken, in dewelke

veel menfchen dooien , booze menfchen konnen my niet

doen zonder God, of zonder Gods wille. Alzo wanneer

my iemant zeer befchadigde aan myn lyf , of my verwurg-

den, dac hadde God wei van eeuwigheid voorgezien,

dochi door zulke voorziening waar den doodllaagerniet

gedwongen g.eworden, als hadde hy het moeten doen;

WAnt het WIS niet noodwendig , want hy kan het wel

niet doen God dwingt niemant tot boosheid; 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. God gehengc het ea

laat het toe dat 'er boosheid gefchied j maar nieaiant

dwingt hy daar toe.

Wanneer nu een boos menfche u befchadigd , zulks

weet God , en her gefchied zonder hem nier. God weet
alle dingen en ziet alle dingen, en gehengc ook alle din-

gen j want hy dwingt niemant , daarom zal 'er grooce

grouwelyke ftrafïe volgen op de boozen : maar indien

God door zyne voorziening gedwongen had toe boos-

heid , zo zouden de boozen onbehoorlyk geftrafc worden;

want alsdan hadde God de fchuld en niet den menfch,
die gedwongen waare geweeftom boosheid te werken.

Deeze booze menfchen zyn anders niet dan fpiefen

,

{lokken 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 zyftrafgenoeg. Daarom
hoeven zich de vroomen aan haar wederparty niet te

wreeken : ja zy zullen medelyden hebben met haarc vyan-

den, en voor haar bidden: zich leader ^ verg^ejc het haar

wa}2t zy weeten niet waf zy doen , rekend haar deeze

zonden niet toe, Wy zullen ons meer erbarmen over onze
vyanden , dan over ons zelven : wy die fchade lyden , want
wy hebben loon in den hemel, maarzyfchrikkelykepyn
in der hellen: daarom zullen wy voor haar bidden dat zy

zich mogten bekerren ; het is alcyd beter onrecht te ly-

den dan onrecht te doen Chriftus fpreekt: Weder[ireeft het

kivaade niet , mnar oierwint dat booze met het goede -^

geeft u iemant een (lag op de rechterwangen bied hem de

linker ook aan. Neemt u iemant den rok ^ laat hem ook den

mantel y en zo u iemant dwingt een myle met hem tegaan
zo gaat twee mylen met hem. Want wie God wil dienen

en gelaacen zyn , die moet booze en goede kreatuuren zich

gelaatcn en onderworpen zyn.

K 3 De
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De Ziele omhel/d het arme en lydende leven vats

Jezus Christus.

Xloe minder trooft aan ?lle dingen
y

Hoe meerder trooH: aan 'c cenig goed >

D^r als een weibron door komt dringen,
£n laafd den dorft van 'c beet gemoed.

VJc% geld, en goed, en aardfc fchatten.

Wegeer, en aanzien, en gemak,
En al waar \ vlees zich in v;il vatten,

Gy zyt den Geeft een laftig pak.

6 Welkom kruis, en bitter lyden,

,Ve achtin^. oneer, fpot en fmaad,
Verfchoo venheid van alle zyden

,

Vergceren armoed, ftryd en haac#

Gy moet aan myne tafel ceten,

£n overnachten in myn huis,

Die and'ren wil ik gants vergeeren

,

En houden voor een fnood ge/puis

;

Uw goede vriendfchap mag wel duuren^
Zo lang ik woon in *c aardfe lyf

:

Gy Icheid my van de kreatuuren

,

En maakt dat ik vereenigd blyf

^letGod, myn Lief, myn overfchoone,
by wien *c my ecuwig luft re wooncn.

Göddelyk Antwopr4.

G elyk ^y gemeenjchap hebt a^n het lyden van Ckriflus
[<3/co] verhlyi u: op dat ^y ook in de openbaarinoe z\ner
heerlykhfid n mQogt iierklydenen verheugen, v Petrus IVi
vers 13.



HETDER.de DEEL. iji

XXXV.

Indien gy verdraagt ahgy *ixieldoet^ [ en daar over'\

lydet^ dat isgenade by God. fVant hiertoe z.ytgy ge

'

roepen , dewyle ook Chriflus voor ons geleeden heeft 9

ons een exempel naïaatende , op datgy zyne voetftap»

pen zoudet navolgen» i Petrus II: 20, 2 ]

.

K 4 Op
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Op het XXXV. Zinnebeeld.

Fan het arme en lydende leven van Chriflus,

J^^^lle benaudheid der armoede word licht door bet

vuu. der liefde verflonden. Her is den liefhebber zoec

arm te worden mee den Zoone Gods. Alie laft is licht

die del efde gebied redraagen, en niemant zal den arbeid

zwa.ir wt-ezcHj indien hy met het broud der liefde gefterkc

is. ó Hcerc gy hebt wel gefprooken, ikbiddculaat ge*

fchieden als gy gezegt hebt. Gy hebt goeden raad gegee»

ven , geeft ook fterke hulp. Laat het al te zaamen zoec

worden wat het vlees fchynt zwaar te weezen, en laat

den lalt licht worden die te vooren ondraaglyk fcheen.

Laat myn vlees zich verheugen in den levendiger! Ciod,

en mynen Geeft in God zynen Zaligmaaker. Och hoe
goed is Ifraël God 'den geenen die oprecht van herten

zyn I ó Heereik zal u liefhebben, roynfterkheid, myn
vajtigheid, myn toevlucht en myn verloder. Ik zal nok
liefhebben de heilige armoede , de oo'^moedigheid en
lydzaamheidj navolgende uwen weg, en de weg uwer
heilige geboden. Ik zal voortaan de armoede voor alle

rykdon.men houden , de oot moedigheid voor alle glo-

rie of eeie, en de lydzaimheid voor alle ruft. Laatmy
hier zorg voor dra igen, en Iaat my alle dingen behaagen

die den geeft zoekt: wam het vlees en baat niet met al.

Laat my hier vernoeging in hebben zo als in alle ryk-

dommcn , en den mond van 't hovaaraig leven en roere

my niet i want zy zullen vallen als haaren dag komen
2^1, ea haar einde zal zonde reere zyn, maar ik zal my
in myn Heere verbly:ien , en in u ó God myn Zalig-,

maaker, zal ik my verheugen, want gy zyt my eenen

Ipiegd der armoede , der ootmoedigheid, en der lyd-

xaamheid geworden.
Men
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Men zegt : Het plag den elendigen een trooft te zyn >

wanneer hy een medegezel heef c in'clyden. Wieisdiea

medegezel zo goed en godvruchtig , die met den elen-

digen weet medelyden te hebben? dat is Jezus Chriflus

onzen Heere, die voor ons geleeden heeft en gekruift is

geweeft.

iriet is voorwaar een grooten trooft voor de geene die

droevig, en op verfcheide manieren gepynigdzyn, dac

Chriftus ook verzocht j droevig , en met veel linercea

voor ons gepynigd is geweeft.

Het dunkt veel menlchen een hard woord te zyn , als

men zegt: Verloochent uzelven, 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 van my gy ver^

vloekten in V eeuwige vuur. Want die nu gaarn hooren

ipreeken van 't kruis tedraagen, en dat volgen, diezul-

len dan niet vreezen voor dat grouwelyk woord der

eeuwige verdoemenis»

Het teken des kruis zal in de lucht zyn , als onzen
Heere ten oordeel. zal komen. £n dan zullen alle de
dienaars dts kruis » die haar zelven hier met Chriftus

gekruift hebben, tor den zelven Rechter Chriftus met
een e^oed betrouwen komen,

Waaroni 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 regen de vyanden , in

't kruis leid het inllorten der hemelfe zoetigheid , in

't kruis is de kracht des herten, in'c kruis leid deblyd»
fchapdesGeeftes.

K ? De
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De Ziek rujl op Jezus borji»

^ choon alle dingen t'zaamen zwooren ,

l>at z,y myn rafte woude ftooreni

Het was vergeefs geiyk gy ziet,

Zy roofden myne rulte niet

,

Het minder moet voor 't meerder zwygen >

Het kleinfte moet voor 'c grooifte neigeo,

Jk ruft 20 veilig en zo zoet,

In God a myn lief, het hoogfte goed >

En die is grooter dat zy alle,

Hoe zouw my dan de ruft ontvallen?

Al ftaat de gantfe kreatuur

In baarens nood , in vlam en vuur,
En baard veel jammers en veel fmerte,

Wy leggen ftü op Jezus herte.

Dat 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

!

Mya Jezus, ach wat zyt gy zoet!

Goddelyk Antwoord.

V.rede laate ik u , mynen vrede geev£ H u : niet ge^
lykerwys de wereld \hem'\ geeft , geeve ik [hem^ u.

Uw* herte en worde niet ontroerd , noch ett zyt met
%'ert/aagd, joannes XIV: 27.

De
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XXXVI.

De Heere is myn licht, en myn heil, voormen
zoude ik vreezen ? De Heere is myn levenskracht ,

voor wien zoude i^ vervaartzyn? PfalmXX VU:
vers I.

pp
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Op het XXXVI. Zinnebeeld.

Van de waare rulle,

J oannes lag op de borfl van onzen allerzoetften

Heere Jezus, als dit een liefhebbende Ziele

leeft, zo ontvonkt haar het gemoed.

ó ! 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 verflonden , en alle

ongeftuimigheid moet zich voorhem nederleggen

.

Wie op deeze heilzaame plaats begeat te ruften

,

die moet allevalfe ruft op kreatuuren gcveft , ver-

laacen.

Gy zyt zeer verdoold zo gy ergens rufte zoekc

als in God.
Wie in God ruft , hoeft niets te vreezen , want

God is meerder dan alle kreatuuren. Maar wie in

ecnige kreatuur ruft , ftaatgeduurig in vrceze , dat

hem zyn ruft van een ander kreatuur zal verftoord

en verbrooken worden , en ook , waar noch vrees

is daar is geen waare rufte.

Pfalm XCI. Die in de fchuilplaatfe des Merhoog-

Jlen is gezeten^ die zal vernachten in de Jchaduwe

des Almachtigen.

Ik zal tot den Heere zeggen; Myne toevlucht ^ en

myne burgt : Myn God op welken ik vertrouwe.

fFant hy zal u redden van denftrik des vogelvan-

gers : van de zeer verderffelyke peftilentie^

Hy
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Hy zal u dekken met zyne vlerken , en onder zync

vleugelen zult gy betrouwen : zyne waarheid is een

TondaJJe en beukelaar, -

Gy en zult niet vreezen voor denfchrik des nachts

:

voor denpyldie des daags vliegt»

Foor de Peftilentie die in de donkerheid wandelt l

voor het verderf dat op den middag verwoefl,

Aan uwe zjde zullen 'er duizend vallen , en tien

duizend aan uwe rechterhand : tot u zal het niet ge-

naaken»

^Ueenlyk uiltQ^y het met uwe oogen aanfchouwen :

en gy zult de vergeldinge dergodhozen zien.

PFantgy , Heere ^ z)t myne toevlucht : den Aller*

hoogflen heh gy gefield tot uw vertrek

:

U en zal geen kwaad wedervaaren , noch geen

plaage tahiwe tente naderen.

Want hy zal zyne Engelen vanuheveelen^ datze

u bewaaren in alkuwe we^en.

Zy zullen u op de handen draagen , op dat gy uwen
voet aan geenenfleen en [toot 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: Ik zal hem op een hoogte [tellen
y

want hy kendmynen naame.

Hy zal my aanroepen, en ik zal hem verhooren:.

irji^ de benaudheid zal ik hy hem zyn , ïk z.al Vr
hem uittrekken , en zal hem vereerlyken.

Ik zal bem met langheid der dagen verzaadigen
,

en ik zal hem inyn heil doen zien .
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De Ziele heeft haar herte met

Jezus verzegeld.

L en ander zegeld met ^yn ringe.

Een groote fchat van aardie dingen,

Die dierbaar is en hem behaagt >

Voor een ontrouwe knecht ot maagd;
Ik heb den Zoon uit God den Vader >

Dien levendigen bron en ader.

Der diepfte liefde en vriend'lykheid>

Het eeuwig licht der iVLajefteit,

De zoetfte J ezu s, HterdcrHecren,
Wien alle zaal'ge geeften eercn

En dienen, zonder dwang of wet>
Zo duid'lyk op myn hert gezet

Gelykeen2£gel; dat de dingen.

Die wy zo mild van God oiirHngen

»

Ofls nimmer mogten zyn ontvoert.

Door hem die op dien fcharkift loerd

,

Om zich daar meeftcr van temaaken.

Den roover durft ons niet genaaken >

Als hy dat hooge zege! ziet

,

Wanc die gebraad etiimssikthcm nitt

Goddelyk Antwoord.

et myëls een tegel op uw herte , als een zegéf op

wwen arm: nuant de Hefde is fteri als de dood: de iver

is hard als bet graf : haar e kooien zyn vuurige kooien
,

vlammen des Heeren. HoogeJicd V iU: 6.

Ik
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XXXVIL

IkhenmetChrtJluïgehulfl, Enikleeve^ J^doch']

niet meer ik , maar Chri/ius lesfd in my : tn V geene

ik nu in het vlees leeve ^ dat leeve ik door het geloO'

ve des Zoons Gods^ die my liefgehad heeft, en hem

zelven voor my overgegeeven beeft. Gal: II; 20.

Op
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Op het XXXVII. Zinnebeeld.

Van de verzeegelinge des herten»

£_jet wy als een zegel op uw herte. Hoogelied Viri:6.

jVlerkt ó Godlievende Ziele, hoe den alkrvriendelykften

Bruidegom Jezus Christus, gebtnedyd in der

eeuwigheid, zclver u dat gebod van hem lief te hebben
voorfchryfc, en van u begeert dat gy alrydaanhemge»
deni<en zult , en nimmermeer zyn gedichtenis vergeeten.

Zo vordert nu de bruidegom door deeze woorden , die

bewaaiinge des herten; want het herte is een kift der

hemeKe fchatten , daar in de genade, liefde, wysheid

en étx\ Heiligen Geeft zelve uitgegoocen word , en in

woond. Maar dewyl daar niet onbeftendiger als des

menfchen herte is, zo heeft het een zeer grootebewaa-
ringe van nooden , daarom fpreekt de Bruidegom : Zet
rny als een ze^el op uw herte , op dat ik dat zelver be^

waare^ met alhet geene dat gy daar in 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 herte gezet , wanneer het

geheimenis zyns geloofs in de bewaaring onzer ge-

dachtenis ingedrukt word , op dat den ongetrouwen

Isnecht , namelyk den Duivel, door verzoeking niet

7.0UW durven indringen, wyl hy ziet dat het herte mee
het geloof verzegeld is.

Wy moeten den Bruidegom in 't herte draagen , en

genoegzaam daar in graveeren , op dat wy met Paulus

fpreeken konnen : If'ant ik drange de lidteekenen des

Heerenyezusin myn lichaam Gal: V J: j y. dat is,ik ben ce.n

lyleigcn knecht van Chriftus , een foldaat en zyn hertcly-
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ke liefliebber, en daarom draag ik zynelidceekenen aaa

myn lichaam aangebrand ot'in; egraaven, dacik menig-

vuldig, inwendig, en uitwendig weete; dat ik met het

'herte en wtrk tegenwoordig nier myns ze!H , «maar

Chriitus zy, en dat hy als den gekruiltcn in myleeve,
wantikben met Chriftus aan 't kruis gehecht, endraage

altyd dat fterven des Heeren JEzus in myn lichaam

om , op dat ook het leven des Heeren Jezus in myn
lichaam openbaar worde Gelyk aL men nu zegt, dac

de knechten des Antichriiis dat teken des d ers zullen

4iebben aan haaren rechterhand, et aan haar voorhootd:

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 1'chaams , maar
inwendig in het herte draagen, desgelyks wy gedraa-

gen hebben het beeld des aardfen, alzo lullen vvy ook
draagen het beeld des hemelfen.

Ons herte moet zyn gelyk een penning des hoogden
Konings, die met zyn beeld getekent is. Onzen Heiland

wil, dat wy hem voor een zegel zullen hebben in ome
betrachting en werken, en zyn teken zo wel onze woor-
den als werken indrukken, want alzo zullen zy Koning-
lyke en niet valfe munteniyn, als dewelke met des Ko-
nings beeld zyn geteekend: gelyk als nu de penningen

haar waardigheid hebben van des Konings beeld;- alzo

hebben de werken en gedachten , dewelke van het her-

te komen , haar verdienften alleen van Chriftus ; en
alzo veel een herte gelykvormig is zyn Heere , wiens

beeld het draagt > alzo veel zal het aanneemclyk voor

God zyn.

De
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De Ziele zet haar betrowwen in de

wonden van Chriftus.

Y^icis dien Steenrots, in wiens klooven 'c DurQc
fchuild >

Wanneer den Havich hees van moord en bloeddorft

huild>

En wie fs '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

,

Dat fchuw voor d' eeuw'ge dood , in uwe wonden
vliet?

Och ja, myn eenig heil» want buiten uwe wonden,

W ierd ik van de Adelaar des afgrond s haaft verflonden >

Waar zoud' ik heen? helaas! hy greep my meteen
vlucht,

F.n ftrooidenal te wreed, myn pluimpjes in deluchc.

Al myn gereehtigheid zouw my niet mogen baaten>

Myn krachten zouden my begeevenen verlaaten

,

Daarom myn God, myn Liefjgy zyt den waarden fteea

Mynsheils, daar ik verfchuil
,
gyzyt het maaralleen,

GyzythetAL, en ik het Niet, myn fchoonfte Heere
,

J^.aat my uw fterkheid en myn zwakheid dag'iyks leercn.

Myn God, myn fchoonfte Liet, myn Jezu s, al mya
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'^yk wens om de uiterlyke dood

,

Op dat myn geeft zich gants in uwen Geeft verboot

,

Als 't water eens Riviers, dat uitdeZeeontfprooten>

Niet ruft eer 't weder in zyn ooifprong is gevlooten.

Goddelyk Antwoord.

yf erlaat de Steden ^ en woond in de Steenrotfe y gy in*

woovdcrs van Moab. En 'üjord gelyÜeen Duive ^ die in

Ut mond eens hoogen hols nejield* Jerem: XLVlllliS.
Ci
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XXXVIIl.

Gy zyt myn Steenrot/e en myn Burgt; Leid mj
dan , en voert my om uwes naams wille. Plalm

XXXI: 4.

L» Op
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Op het XX XV 1 1 1. Zinnebeeld.

yan Chrijius 'joonden,

.Jxomt kat ons met de liefhebbende Zieie, in alJe

aanvcchtinge > elende en jammer deezes levens , onze
toevlucht neemcn tot de holen des Rorsfteens : tot

welk een Rotsfteen ? Jezus Christus onzen
Heere : Want deeze is de Rotsfteen die door Mozes

,

dat is j door het Joodfe volk, mer de roede des Kruis

geflaagen , overvloedig water van zich gaf ; invoegen
dat men niet alleen wateren , maar volgens het getui-

genilTe der heilige Schrift ? ook Oli uit deeze allerhartft

e

Iteen vermogt te zuiden. Derhalven den Profeet Jere-

mias ook zeide ; ï^^erlaat de Jiedert , dat is , 'c gerucht

en de onruft des volks , en woont in de Steenrotje
, ^v

iniiioonders van Moab: en word gelyk een Duive , die in

de mond eenes hoogenholsnejield. Dat is, in de open zy-

de van Chriftus. Die is den Sreen , welke den Pacriarch

Jakob tot een teken heeft opgericht, en daar hy Oli op
goot , tot een bev;ys der overvloeijendc 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 flange, dat iiftige enkrom-
draaijende ierpcnt niet genaaken: Hier zyn W7 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 oiets

te vreezen, nademaal wy op den Rocsfteeri gefondeerd

zyn : nergens konnen wy zo zeker en Vry zyn als in

de wonden onzes Heeren. '% •

Wat my ontbreekt aan myn zelve, dat haaleikvry-

jaaQedig uit het bionenj&e myns Heeren > want zynbin-

ncnfte
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nenfte is vol en overvloeijende van genaden , en 't ea
ontbreekt hem aan geen gaten tot uitv'oeijinge , zyn
handen en voeten heett wen doorgraaven, enzynzyde
met een Lancie doortteeken , zo dat ik door deeze reeten

honing uit den RoisHeen , en üli uit een harden fteen kan
T-uigen, dat is, ik kan hier door fmaaken en zien , hoe
yriendelyk de Heere zy Hy dacht over my gedachten
ÓQs vredes , en ik en wifte hei niet: maar defpykerdie
hem zyn lichaam heeft doorgedrongen , is my een flcutel

geworden, om te zien den wiile des Heercn. Hoe en
2,oude ik 't niet zien j de fpy ker roept , de wonde roept

,

dat God waarlyk in (Jhriftus zich met de wereld is ver-

zoenende, 'tYzcr is hem door de Ziele gedrongen , en
is hem tot aan 't herte gekomen , invoegen dat hy nu niet

anders en kan , als medelyden hebben met onze zwak-
heden. De heimelykheid zyns herten is door de gsten
des lichaams openbaar geworden ; die groote verbor-
gentheid der Godzaligheid is ontdekt ; die ingewanden
der barmhertighcid onzes Gods , met welke ons ver-

zocht heeft den opgang uit der hoogte, zynaandendag
gekomen , en hoe en zouden ze door de wonden niet

her voor kómen ? 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, hierrufteikzoec, hier wei-
de ik met lult:

De
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De Ziek in verlangen om ontbonden , en

met Chnftus te zyn

Vr ie vraagd wat my beweegd om wel gemoed te

zintcn,

Daar vtel ele.den en veel krankheid my bedringen.

óBlind vernutt ! dat kruis, dien te^enfpoedtnftryd,

Is zelfde weibron van myn vreugde en zoetigheid

Niets is 'er dat my houd van God , myn Lief, gelcheiden y

Als eenen ouden muur , die ftaat noch luflen beiden.

Myn vleesden ouden menfch als ik die zie vergaan.

Van dag tot dag , wil florm en onweer op hem flaan
j

Dat wekt een vreugde in my > zo lang tot hy te gronde

,

Door flag en ftoo: gekrenkt, niet meer en word gevon-
den ,

Dan val ik God, de bron, daar ik zo zeer na dor ft,

I n de armen veilig t' huis en ruft op zyne borft i

Daar klopt dat liefryk hert j dat menfch wieid op der

aarden

.

En de afgevallen Ziel tot erfgenaam herbaarden.

Dan (melt 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.

ó Blinde wereld waakt , befchouwd wat dat gy doet,

Hoe gy om rook en wind verlieft bet hoogfte goed.

D
Goddelyk Antwoordt

ie overwint , ik zat hem geeven met my te zitten in

myMe7i tfoon
,
gel)k als ik ovefwonnen hebbe , en ben ge*

Zeeten met mynen leader in zynen troon. Openbaaring

Ili: 21.

Het
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Tiet kvenis mj CbrifluSj m hetftervenis[^my'}

Ik Vierde van deeze twee gedrongen^ hebbende

begeerte om ontbonden te worden^ en 7net Chriflus

te zyn. Want [ dat\ is zeer verre het befle. Phil: I:

vers 21,12.
L4 ZANG.
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Toon: Amarille mïa Belle.

Jezus Christus wyw waarde

\

Gy z,yt het ai, en al wat ik begeere,

Myn Bruidegom ^ myn Heere y

G'v zyt het al , in hemel en op aarde ;

Die u'veiv\iheldbaarde .

Hoe lange duurd het eer ik by u zalwoonen ?

Jezus Chriflus^ Jezus Chrijlus
^ Jezus Cbriftus ^ ruyn

jcboone

1

jlls een hert dat ontvlooden^

In ''t dichte woud^ ^t vervolgen van zy» plaagers y

l/an Honden en van JaagerSy

Vit heeten dorft ^
fchreeuwdnade waterftroomeHy

Die van V gebergte komen ,

Zojchreeuwd myn Ziele naar u , o Godverheven !

Jezus Chrifus-ijezus Chriftus^Jezus Chrtftus^myn leven,

o Ferderven en fterven

,

Kofi gy geheel myn eigen wilverftindenV

Dan Itet in V hert zich vinden

:

.

Een levend 'luater, ontfprongen uit Geds herte^ .

-

Geen dorftzouwmy meer fmerte.

Ja Z'ietjfe Jezus myn ailerfchoonfte He'ere ,

Laat r/iy fterveriy laat myfterven ^ laatmyftervetty van
u keren.

VAN
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VAN *T EEUWIGE

VADERLAND,
EN DESZELFSVREUGDE,

Op het XX X I X. Zinnebeeld.w anneer nu de Godlievende Ziel, den weg van

haar Pelgrimfchap) doordegcvaarlykewiJde Woeflyne
deezer wereld, ten einde gekomen is, en dat den ou-

den fcheidsmuur haares uiteriyken Lichaams, van voor
haar aangezicht is weggevallen, dan gaat zy weder m
haar eerlte en rechte vaderland , daar zy uirgefprooten is,

(doch in Adam uitgewandeld was) by haar allerliefftc

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-

2elfs wezen , vreugde en heerlykheid , zo zullen wy
noch ten einde een Roozenhoetje vlechten, vanver-

fcheide hooggekleurde Bloempjes, geleezen uit de Zicl-

verkwikkende Roozcngaarde van een hoogverlichte

vriend 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 't geen hy
wil dat zien en weeten wyinhem, buiten hem weeten

wy niets van God. Hy doet Goddelyke werken , enhy
Ziet wanneer, en wat hy wil; niet wanneer Adam wil

,

wanneer Adam zyn boosheid gaarn wilde uirfchudden,

om zich met hoogmoedigheid te laaten zien.

óNeen: hy verbergt zich aldaar; hy ziet niet in ons,
in het Ucht de vreugde, in God: maar m 't kruis» in

verdrukkinge, in 'c lyden en fterven van Chriitus, in

L j Chriüus
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Chriftus vervolging en verfmaadheid j in groote treurig-

heid : daar ziet hy in : en Iaat den ouden Ezel beeven

,

en 'c kruis van Chriftusdraagen> datiszyn Ampt. Maar>
op den weg door den dood vanChhftuj, ziet den nieu*

•wen Menfch tot in de Engelfe wereld , die is hem lich-

ter en klaarder te begrypen, als de Aa rdfe wereld, hec

gefchiednatuurlyk.

Niet met inbeelding : maar met ziende oogen , met
die oogen die de Engeire wereld zullen bezitten ; te

westen , met dt oogen van het beeld der Zielen.

Met den Geeft die uit het vuur der Zielen uitgaat;

den zelvenGeeftzietin den Hemel, die ziet God, en de
eeuwigheid, en geen andere; die is ook dat edele beeld

naGodsgelykenis.

Maar wanneer wy willen fpreeken van het Paradys»

en dcszelfs vreugde , en hoogfte wezen , wat dat zy , zo
hebben wy geen gelykenis in deeie wereld, wyhaddea
daar Engelfe tongen toe van doen, en de Engelfe kenniflc t

en ot wy die hadden , zo konnen wy 't doch met deezc

tonge niet fprecken Inhet gemoed; zodeZiel op den
Paradyfen Bruidwagen vaart, word het v/el verltaan,

maar met de tonge kunnen wy 't niet opheffen , nochrani

willen wy het ABC niet wegwerpen , en ondertuflen

met de Kinderen fpreeken , tot dat ons een andere mond
om tefpreeken 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 onaanvankelykc
Gebaaring en regiment is, dit zelve ik ookdefchep»
ping, maar niet in de almachtigheid, en kracht, maar
gelyk als een A ppel op den boom waft , die is niet zeiver

den boom i maar hy waft uit de kracht Aes booms. Alzo
lyn alle dingen uit de Goddelykc 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"



en deszelfs Vreugde. i;i

volmaaktheid is geweelt. Want God heeft de Kreatuur-

lykheid niet gebooren, op dat hy daar door volkomen
wierdc) maar tot zyns zelfs openbaaringe, alstergrootc

vreugde en heerlykheid : niet dat zulke vreugde eerft met
de Kreatuurlykheid begonnen heeft: neen, want zy is

van eeuwigheid in 't groote Myfterio geweeft , maat
alleen als een geeftelyk fpeelen in zich zei ven. De Krea*

tuurlykheid of Schepping is dat zelve fpetlen uit zich zei-

ven , al? een Model of Werktuig van den eeuwigen geeft,

met het welke hy fpceltj en het is even als een groote

Harmonie van veelerlei Snaarenfpel , het v/elk als in eene

Harmonie geftel: is. Want het eeuwige v;oord of god-

deiyk gel uit nfftemme welke een Geeft is, heeft zich in

formingen als in een uitgefprooken woord of gelui t met
de gebaaring desigrooten M y fteri ingevoert > en gelyk als

het vreugdenfpel in den Geeft der eeuwige Gebaaring

in zich zei ver is, alzo is ook het werktuig, alsdieuirge-

fprookene Form in zich zelven , het welk het levendige

gclüit voert , en met zyn eigen eeuwigen geeft des willens

flaat, dat het luid en klinkt, gelyk een Orgel van veel

ftemmen, mer een eenige lucht bewerkt word , dat een

ider ftemme
,

ja een ider pyp haaren toon geeft , en daar

is doch maar eenerlei lucht welke in ider ftemme geluit

geeft, na dat het Inftruraenc of Orgel gemaakt is. Alzo
is in de eeuwigheid in hec gantfe werk der goddelyke

openbaaring maar een eenigen Geeft, welke den Open-
baarder in het uitgefprooken geluit , als mede in het fprec*

kende geluit Gods is , welke het leven is des grooten

Myftcri, en van al het geenc wat daar uit gebooren is»

by 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 óts Vaders eigenfchap is , dat

is de Kreatuur in een beeld > als een vreugden r^)el , waar

mes
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meê den eeuwigen Geelt tpeelt. Alle eigenfchappen des

grooten eeuwigen Myfteri der gebaaring aller wezen zyn

inde Heilige tngelen en mcnl'chelyke kreatuuren open*

baifj en ons is niet alzo daar van te denken, als of de

Kreatuuren maar ftiüe Honden, enzichoverdeheerlyk-

heid Gods verheugden, en maar in vreugden fitterden:

neen, maar gelyk als den eeuwigen Geeft Gods in het

groote Myfterio der Goddclyke gebaaring van eeuwig-

heid tot eeuwigheid werkt, endieoneindelykeenontel-

baare wysheid Gods geduurig openbaard
, gelyk als de

aarde geduurig fchoone Liloemen , Kruiden en Boomen

,

als ook Metaalen en wezen baard, endeeenetydhecrly-

ker, fterker en fchoonder re voorlchyn 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

My fteri in groote kracht en wederbrenging , daar de eene

Goddelyke vrucht der groore liefde en begeerteneffens

de andere in 't Goddelyke wezen Itaat, en het is ais een

geduurig worflelen en bloeijcn der fchoone verwen , en

een heflyken reuk uit den Goddelvken kracht, nadeei-

genfchap der Goddelyke natuur, een geduurigen goeden

Jmaak der liefde uit Goddelyke begeerte. Al her geen

waar van deeze wereld een aardfe gelykenis en fpiegel is >

dat is in 't Goddelyke ryk in groote volmaaktheid in 'c

geeftelyke wezen ; niet is het maar Geeft, als een wille of

gedach-ei maar het is wezen, lichaamelyk 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 'c

Myfterio des Grims , als den oorfprong des eeuwigen

luitbaaren wezens, daar uit de eigenfchappenontftaan,

in deeze zichtbaare wereld gebooren en geichapen als

een uitgefprooken geluit uit het wezen aller wezen.

De Heilige hngelen zyn daarom rot Kreatuuren uic

God gemaakt , op dat zy voor Gods hene, welke is

den
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den Zoone Gods> zullen looven, zingen, en fpcelen,

jubileeren, en de i-emelle vreugde vermeerderen. Bn
waar zoude den Vader haar andcis verordineeren , als

voor dedearvanzynherrc? alle vreugde des IVlenrchen>

die in den gantfenmcnfcheis, ontlpringt uit de weibron

van her herte , alzo ook in God ontfpringt de groote

vreugde uit den welbion van zyn herte Daarom hecfc

hy de Heilige Lngelen uitzich zelven gefchapen , die zyn
als kleine Goden na het wezen en de qualiteiten van

den gantfcn God , op dat zy zullen in de Goddelyke

kracht fpeelen , looven , zingen , op Inftrumenten liaan,

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 zyn, de Engelen weeren 'c

voor af wel wat de rechre liefde tot God zy 3 gy hebtze

van doen in uw koud herre. Merkt 5 wanneer deliei-

taaüge vriendelyke glans en 't licht met de zoete krachc

uit den Zoone Gods in dengantfen 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 haaren 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
gantle 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-

ftrekt.

Alle Engelen van een Koningryk , beduiden die veel >

en
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en menigerlei kracht van Ood den Vader, en den Ko-
ning der Engelen beduid , den /Loone des Vaders, cfhcc
herte uic des Vaders krachten, en by isookhetherteuit
alle krachten , daar uit de Engelen gemaakt zyn : den uit-

gang uiteen Koningder Engelen in zyn Engelenot dein»
ficiring zyner Engelen , beduid God den Heiligen Geeftj

Gelyk als die z^lve vanden Vaader en Zoone uitgaat, en
inficicrt alle krachten des Vaders, zo wel alle Hemelfè
vruchten en formen, waarvan alles zyn opftygen heeft,

en daar in de Hemelfe vreugde ftaat ; alzo is het ook
met de werking , of kracht van een Jerubin of Troon
Engel , die werkt in al zyn Engelen , gelyk als den
Zoon en Heiligen Geeft in alle krachten des Vaders, of

gelyk als de Zon in alle krachten der Sterren. Daar van

krygen alle Engelen den wille des Troon Enges, en
xyn hem alle gehoorzaam , want zy werken alle in zyn
kracht, en hydringt met zyne kracht in haar allen. Want
zy zyn de ledemaaien van zynen lyve , gelyk als alle

krachten des Vaders des Zoons ledemaacen zyn , en hy
is haar herte, en gelyk als ilLeHemelie tormenen vruch-

ten gelederen zyn van den Heiligen Geeft , en hy is haar

herte , waar in zy opgaan , of gelyk als de Zon het herte

aller fterren is , en alle Sterren zyn gelederen der Zonnc

,

en werken onder malkanderen als een Sterre , en de Zon
is doch het herte daar in , of het fchoon veelc in meniger-

leye krachten zyn, nochtans werkt alles in der Zonnen
kracht^ en alles heeft zynleven van der Zonnen kracht,

ziec aan wat gy wilt , het zy in*t Vlees of inMetaalen >

of in Gewaden der Aarde.

Alhier zult gy weeren dat de Engelen niet alle van een

Qualiteic zyn , zy zyn ook malkander in de kracht en
machtigheid niet alle gelyk ; een ieder Engel heeft wel

de kracht van al de zeven Welgeeften in zich , maar daar

is in ider eenigfins een Qualiteit der iterkfte , na die zelve

Qualitcit is hy ook geglorificeert. Want zo als aan ;der

plaats den Salitccr ten tyde der ichepping geweeft is , alzo

is
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is ook den Engel geworden , en na de Qualiteit, die hec

fterkfte in den hngel is, word hy ook genaamc enge-

glorificeert.

Gelyk als de Bloemen der Beemden een iderzyn ver*

we van zyn Qualiteit ontfangt ? en ook zyn naam na

zyne Qualiteit heett, alzo ook de Heilige Engelen; in

eenigen is de wrange Qualiteit het fterkfte, en die zyn

lichtbruin, en het naa fte aan de koude.

Als nu het licht van den ZooneCiods haar aanfcbynt,

zo zynze als een bruinen blikfcm ganrs helder in haar

Qualireic: eenige zyn van de Qualiteit des waters, en
die zyn licht

,
gelyk den Heiligen Hemel , en als bet lichc

haar aanfchynt zo is 't als een Kriftallyne Meer.
in eenigen is de bittere Qualiteyt het fterkfte, die zyn

gelyk een kollelyken en groenen Steen , die 'er uitziet als

eenen bhkfem, en als het licht haar aanfchynt dan is 't uic

den rooden en groenen, als of een Karfunkel daar uic

lichtende, of als ofhetleven daaroorfprong had.

Eenige zyn van de Qualiteit der hitte , die zyn de aller-

Jichtfte, geel en rood, en als heclicht haar aanfchynt dan
is 't gelyk als den blikfem ran óen Zoone Gods. in

eenige is de Qualiteit d^ liefde hec fterkfte, die zyn
een aanblik der Hem eliê vreugde, gants licht, wanneer
het licht haar aanfchynt , zo is 'c als lichtblaauWj een
liefelfken 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 > süs

wilde zich daar iets verheften.

Eenige zyn van de gantfe natuur, als eengemeene
vermenging ; wanneer het licht haar aanfchynt , dan is

't gelyk den Heiligen Hemel > die uit alle de geeftcn üod^
geformeert is.

Maar den Koning is het herte aller Qunliteircn, en
heeft zyn Rivier in 't midden als een Welbron, gelyk als

de Zon midden onder de Planeetenftaac, en is een Ko-
ning
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,

ning der Sterren 5 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

2.y in haar mag regeeren en werken, alzo geeven alle

Engelen haaren wille aan den Koning, endeEngelfe
Voflten zyn in den raad met den Koning.

Maar gy zult alhier weeren, dat zy alleen liefden

wil onder malkander hebben; nicmant misgund een an*

der zyn geftalte en fchoonheid, want gelykalshec inde
Geeftcn Gods toegaac , 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-

fcheidin.

Maar in de verwen en fterkte der kracht is een on-
derfcheid , maar in de volkomenheid oanrs niet, wanc
een ider heeft de kracht van al de Geeften Gods in zich

;

daarom , als bet licht van den Zoone Gods haar aan-

fchynt, zo vertoond zich de qualiteit van ider Engel

met de verwen.

Jk htbbe van de geftalten en verwen maareenige ver-

haald, maar daar zyn 'er veel meer, dieikomde kort-

heids wille niet fchryven zal. Want gelyk als ziet de

Godheid in oneindelykheid vertoont, met haar opfty-

gen , alzo zyn 'er ook ondoorgrondelyke veeleriei 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

waarotn , of tot wat einde heefrze God gefchapen ?

Dat rüeugi 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,

eri verpraald zyn arbeid > en meent beter te lyn als de
*

~

. een-
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eenvoudige gemeene, waar toe u God gefchapen heeft.

Waarom heeft God Lngelle Vorften geichapen, 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 z.yn 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 inde

oneindelykheid zyn , waar door de Goddelyke geboorte

eeuwig in zyn ordening onveranderly k beflaat: 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 Engelle Vorften zyn na de Geeften Gods gefcha-

pen, en de Jerubin na het Herte Gods: zo als nu het

Goddelyke wez.en werkt, alzo ook de Engelen, welke
qualiceit in 't wezen Gods opgaat , en zich bezonder ver-

toond in zyn werking als in 't opklimmen destoonsof
geluits, of der Goddelyke werking, worftehng of kam-
ping, die zelve Engelie Vorft, welke die qüaliccit hec

meeft toegens-en is, begint ook zyn rei metzyne Le-
gioenen , met zingen, fpeeien, danfen, verheugen,
cnjubileeren.

Dat is een Hemelfe Mufica , want daar z'iigteénider

na zyn qualiceit-ftemme, en den Vorft veert den rei,

gelyk een Cantor met zynSchoolieren, en den Koning
verheugt zich en jubileert met zyn Engelen, den groo-

ten God ter eeren, en tot vei*meerdering der Hemelfe
vreugde: en dat is in het Herte Gods , als een heilig

fpel, en daar toe zynzeookgefchapen, ter vreugde en
eercGods.

Als nu opgaat die Hemelfe Mufica der Enge!éri ,

10 gaat ia de Hemelfe Pomp, inden GoddelykenSalicter

M op
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op allerlei gewaflen, allerlei figuuren, allerlei verwen ,

want de Godheid vertoont zich in oneindclyke en on-
grondecrlyke veelerlei aart , van verwen > formen en;

vreugde.

Nu die Wel- Geeft in de Godheid welke zich dan bc

-

xonder vertoont met zyn opklimmen en liefde worfte-

len, als waare by Primus geworden 5 die zelve Vorft der.

Engelen, begint ook terftond zyn HemclfeMuficamet
zyn toegenegen Engelen na zyn qualiteit, met zingen,

fpeelen , fluiten en allerlei Hemelle konlt > die in de
Geeften Gods opgaat.

Maar als het Centrum in 't midden opgaat, dat is, de

Geboorte van den Zoone Gods zich bezonder vertoont

als een triumph, daar gaat dan op de Mufica of vreugde

van al de drie Koninglyke regimenten der gantfe fchep-

pin^ van de Engelen.

Wat hier nu voor een vreugde 2.yn mag, geef ik een

ider Ziel te bedenken , ik kan 't in myn verdorven natuur

niet vatten , veel minder fchryven. Met dit gezang citeerc

ikdenLeezer in *t andere leven, daar zal hyzelvermeê
aan den rei zyn, en deezen Geeft eerft gelooven, wat

hy hier niet verftaat, dat zal hy daar in'taanfchouwen

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

hoonachrig aan deeze plaats, of gy zult voor God een

fpottér bevonden worden, en 't zouwu 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,

kufïen en van malkander eeten: in welke fmaakenreuk

het leven opgaat, en de eeuwige verkwikking, zo gaan

de Engelen ook zeer vriendelyk, lieftaalig en liefelyk

in
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in het HemelfeRefier met malkander wandelen, en be-
fchouwen de wonderbaarlyke en liefelyke geÜalte des
Hemels , en eeten van de bevallige en aangenaame
vruchten des Levens.

Wat fpreeken zy met malkander ? Z;et gy prachnVe,
ftoute en hovaardige Menlch, de wereld wil u hier te
naauw worden , en gy denkt dat niemant u gelyk zy ,

bedenkt u hier, of gy ook een EngelfeofDuivelfeaarc
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 bloeijen, met malkander
in de fchoone Bloempjes gaan, die afplukken, en maa-
ken dair edele Kransjes van , en draagen die in haar han-
den 5 en verheugen zich, en fpreeken geduurig van de
menigerley geftalten der fchoone Bloemen , en neemen
malkander by de handen, als zy in de fchoone Bloemp-
jes gaan, en alze t' huis komen, zo karen zy die de Ou-
ders zien, en verheugen zich, waar over 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 HemelleMei, en fpreeken van de liefelyke en
fchoone gewaflen in deHemellePomp, en eeten de be-
vallige aangenaame vruchten Gods , en gebruiken de
fchoone Hemeife Bloempjes , tot haar fpeeling , en maa-
ken voor haar fchoone Kransjes, en verheugen zich in

de ichoone 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, geennyd,

M z geen
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geen wederwille , maar haar herte zyn in liefde verbon*

Daar aan heeft nu de Godheid zyn hoogftebehaagen>

gclyk de Ouders aan de Kinderen , dat zyn lieve Kinderen

in den Hemel , zich zo vriendelyk en wel aanllellen , want

de Godheid fpeelt in zich zelvcnookalio, deneenen

Welgeeft in den anderen.

Gelyk wanneer als den blikfcm des levens in 't midden

der Goddelyke kracht opgaat, daar alle de Geeften Gods
haar leven krygen, en zich hoog verheugen , daariseen

lieflyk en heilig omhelzen, kuflen, 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, en den 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

desGoddelyken levens opgaat, uit het welke de zeven
Geeften Gods uitgaan in de gantfe ruimte des Vaders:

miar ik fpreck op een Lichaamelyke of Engelfe , of
Menfchelyke wyze, om d^s Leezers onverftands wille,

op aart en wyze, als de.En.^elfe Kreatuuren gebeeldec

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 Gnd den
Vader , uit wien alle Heilige Engelen gebooren zyn , en
ook in die z?lve kracht leeven, en aller Engelen Geeft

word in haar Lichaam geduurig eeuwig alio gebooren

,

diar toe ook den Geeft aller menfchen.

Merkt, ècs Vaders kracht is Alles in en boven

alle Hemelen 5 en die Z'clve kracht baart overal het

Licht:
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Licht: nu die zelve Alle Kracht is, en word
genaamc 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 genaamr , om dat het

uit den Vader gebooren word , dat het des Vaders Herte
in zyn krachten ïs^ en als 'et nu gebooren is, zo is 't een
ander Ferfoon 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 d^s 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

Kreatuurcn zich baaren , en G ras , K ruid en t^oomen 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
Gewaflen 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

Z-even Wel-geeften, en in de zevende beftaat de natuur

of begrypelykheid aller qualiteiien: dieisnugantslicht

,

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 zevendenGeeft 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 nedqr^
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nederwaarts waar heen zy willen. Want haar behendig-
heid is zo fnel, als de Goddelyke kracht zelver, noch*
rans is de eene fnelder als de ander , alles na dat hy van
een qualiteit is.

In die zelve zevende Natuur-geeft gaan ook op de
Hemelle vruchten en verwen , en alles wat begrypelyk

is, en het is, als of de Engelen tuffen Hemel en Aar-
de in de ruimte zouden woonen, daar zy op en neder-

klommen , en waar xy ooit waaren , daar ruften haar

voeten als of zy op de Aarde ftonden.

De Ouden hebben de Engelen met vleugels, de Men-
fchen voor gefchildert , maar zy hebben ze nier van dQen>

maar zy hebben handen en voeten gelyk deMenfchcn,
• maar op een Hemelfe aart.

De Heilige Engelen wallen of wandelen in alle de
drie Koningryken onder malkander, daar van ontfangt

den eenen van den ander , dat is , van de fchoone geitalte >

vriendelykheid en deugd des anderen , zyn hoogfte vreug-

de , en evenwel bebouwt een ider zyn natuurlyk 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 heeft , daar is vreugde en
vriendelyk beneveniren en wel kommen , en een lieve

zaamenfpraak , en den Huiswaard vertoont den Gaft het

alJerbeite : hoewel dit maar kout water is tegen het He-
melfc.

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 zeerlieftaalige faamenfpraak,

en vriendelyke eerbiedigheid , een bevallig en aangenaam
wandelen der liefde, een zeer tuchtig en demoedig we-
zen, een vriendelyk kuffen en geleiden, daar gaat de liefe-

lyken Ryen dans aan. G e-
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Gelyk de kleine kinderen 5 als zy in de Mei j in de
Bloempjes gaan , alwaar der dan menigmaal veel te

zaamen komen 5 daar hebben zy een vriendelyke zaa-

menlpraak, en plukken de Bloempjes veel en meniger-

lei. Als dit nu isgefchied, zodraagenzy dieinhaar 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 indegroote

Harmonie der Goddelyke vreugde, in den zang en klank

óer krachten, en zyn al te maal arbeiders der wonderen
Gods, als formeerders der krachten , van de Heilige

Naamen Gods
,
gelyk als wy Menichen in onze Mond

de krachten der iJenfum beelden , en formelykmaaken,

tot luitbaare woorden, alzo is haar arbeid ook een loutere

beelding der Goddelyke krachten en formen.

Want wat zy zullen enbegeeren, dat word door haar

imaginering in beeldingen formen gebragt , het zyn lou-

ter Ideas, op aard als de Goddelyke krachten ^ voor de

fchepping der Engelen in zulke Ideas hebben gebeeldet

,

alzo is ook haar na-mode!ling.

in de Goddelyke Pomp zyn voornamentlyk twee

dingen te betrachten, eeritdenSalitter of de Goddelyke
krachten , die zyn een beweegende wallende kracht,

in die zelve kracht waft en word gebooren de vrucht na
ider qualiteit en aart, als Hemelle Hoomen, en Sprui-

ten, die zonder ophouden haar vrucht draagen, fchoon

bloeijen en waffen in Goddelyke kracht ; 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 geflalte 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 walt, waar van mcft allerlei InLtrumentcn

M 4 ten
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ten fchelleofter vreugde maaken kon, als Klokken. Py-
pen , en alles wac 'er (cheld : 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 geboorcn v/ord; nu gelyk als de Goddelyke krachten
veel en menigeriei zyn : alzo is ook het geluit veel en
men-gerlei. Als nu die krachten in God opklimmen
7,0 bewegen zy malkander, en wallen in malkander , en
'c is een iladig vermengen : als dan gaat in dezelve uit

allerlei verwen, en in de verwen waft allerlei vrucht,
dan gaat in den Salitter op, en 't geluit vermengt zich
ook, en klimt op in alle krachren der Vaderf;, als dan
gaat op, ftemmen en fchellen m 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-
flers daar toe , diezc bewerken, zo was het doch maar als

het blaffen van een Hond tegen het Goddelyke geluit en
Mufica,

Gelyk als in God twee dingen te merken zyn , alzo is

zulks ook op gelyke wyze in den HngeL
Eerft is de kracht , en in de kracht is 't geluil' , die

klimt in den Geeft op, in 't Hoofd, in 't Gemoed, ge«
lyk den Menfch in de Herfcnen, en in 't Gemoed heeft

hy zyn open Poorce, in 't Herte heeft hy zyn Zetel en
oorfprong daar hy ontfpringt uit alle krachten. Want
aller krachten Weibron weid in 't Herre, gelyk ook in

den Menfch, en in 't Hoofd heeft hy zyn Vorftelyken
6coel , 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-

Jyke woorden van Gods Heiligheid , en van de vrucht



en deszelfs Vreugde^ l^S

cn*c gewas des Eeuwigen levens, van de fierlykheid en

verwen der eeuwige vreugde, en van 'c licfcaalige aan-

blikken Gods , des Vaders , des Zoons , en ^qs Heiligen

Geeftes : ook van de loffelyke Broederlchap en gemeen-

fchapder Engelen , vandeeeuwigduurende vreugde ,van

de Heiligheid Gods, van haar Vorilelyk Regiment. In

fomma van alle krachten en uit alle krachten, dat ik van

onmacht myner verdorventheid in'c Vlees niet fchryven

kan , en was veel liever zei ver 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 iMateriaals, en 't is ookMateri-

aals, 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 dts 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 kenniiïe , dat in 't Paradys zo wel gewaflen zyn , als in

dcezc Wereld, in zu^keenform, 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 HemeUe
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 ot ruimte deezes we-
'lens is zonder begin en einde, zyn wytte is niet te berei-

ken. M 5 Als
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Als gy deeze wereld aanzier , zo heb: gy een vóór*'
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 dts Hemels eeuwig onveranderd blyven.

De Elementen beduiden de wonderlyke proportie en
verandering van de geftalte des Hemels, want gelyk als

2ich de ruimte tuiïen de Sterren en de Aarde , in haar

gcftalrc geduurig veranderd , haaftig is 'c ichoon licht

,

haall droevig, dan is 'er wind, dan regen, danfneeuw,
haaft is de ruimte blaauw , dan groenachtig, dan wit>
dan donker.

Alzo is ook de verandering dts Hemels in menigerlei

verwenden geftaken , maar niet op zulk een aart als in

deeze Wereld, maar alles naar het opklimmen der Gee«
ftcn Gods, en hcc 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 Hemelfe natuur of de zevende
Natuur geeft, waarin de beddingen en formen en ver-

wen opgaan: de Vogelen, Viiïen en dieren, beduiden

de menigerlei geftalt^n der Figuuren in den Hemel.
Dan zult gy weeren , want den Geeft betuigt 'et in den

blikfem, dat in den Hemelevenwel allerlei figuuren op-

gaan > gelyk de Dieren,^ Vogelen en Viften 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 zaamen gecorporeert 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 geheeld word , dat zy be-

daar , en zo de andere Geeft met deeze worfteld en over-

wind, zo wordze weder gefcheiden of veranderd, alles

na den aard der Qualiteiten > en dat is in God als een Hei-

lig bevelen, Daar-i
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Daarom lyn ook de Kreatuuren , als Dieren , Vogelen,

Viffen en Wormen in deeze Wereld niet rot een eeuwig

weien gefchapen , maar tot een vergankelyk
,
gelyk als de

figuuren des Hemels ook vergaan.

Niet moet gy denken dat in de Goddelyken Pomp
Dieren , Wormen of Kreatuuren in 'c Vlees te yoorfchya

komen , gelyk in deezc wereld ; neen , maar ik meen al-

leen de wonderlyke 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 , wan: dat is myn meening niet , dat in den Hemel
zoude waffen een dooden, hardcnjhouten Boom ofSteen

,

die in aardfe qualiteit breftond. Neen, maar myn mee-
ning is Hemels en Geeftelyk , en doch waarlyk en ei-

genilyk 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 Spruiten , 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 mcnigerlei, 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 'c duiftcr dal der Aarde opgaan aller-

lei Boomen , Spruiten , Bloemen en Vruchten , daar roe in

der Aarde fchoone Gefteente , Sil ver en Goud , dat is een
voorbeeld der Hemelfe baaring.

Doch gy zult die weeren, dat zich aan de eene plaats

haaflig een Qualiteit machtiger vertoond als aan een an-

der , dan zegenvierd de tweede , dan de derde , dan de
vierde , dm de vyfde, dan de zesde , dan de zevende.
En *t is alzo een eeuwig worftelen , werken en vriendelylc

opilygen der Liefde , daar zich dan in dit opftygen de

Godheid geduurig wonderlyker enonbegrypelyker> en

on«
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ondoorgrondclyker vertoond , dac alzo de Heilige En-
gelen haar niet genoeg kunnen verheugen , en daar in niet

genoeg kunnen gaan wandelen , en dat fchoone T e
Deum Laudamus niet genoeg kunnen zingen

,

naar ider Qualiteic des grooten Gods , nazyn wonderlyke
openhaaring en wysheid, en fchoonheid en verwen , en
vrucht , en geltalten. Want de Qjjaliteiten klimmen eeu-

wig en alrydzodaanig op, en by haar i^ geen begin, noch
midden j noch einde.

Als nu den Blikfcm des Levens, dat is, denZoone Gods
in de middelfte Cirkel in de Welgeeften Gods opgaat,
^n zich triumphcerende vertoond , zo klimt den Heiligen

Geell ook triumphcerende opwaarts. In dit opklimmen
Itygt ook de Heilige Triniteit in 't Herte vandeEngel.
fe Koningen op , en een ider triumpheert ook na zyn
Qualitejt en aart.

In dit opklimmen word het gantfe Hemelfe Heir al-

le Engelen iriuropheercnde en ryk van vreugde, enhec
fchoone Te Deum Laudamus gaat op. In dit

opkhmmcn des Herten word het geluid in 't Herte ver-

wekt , zo v/el in den gantfen 5alitter des Hemels

,

daar gaat dan in de Godheid op , de wonderlyke en

fchoone beelding des Hemels in menigerlei verwen en
aart, en een ider Geeft vertoond zich bezonder, in zyn
geftalte.

Ik kan 't by niets vergelyken , als by de allereedelfte

Steenen,als jerubin, Smaragden, UdfinjOnix, SafHer,

Diamant , Jafpes , Hyacinth , Amethetift , lierill , Sardis

,

Carfunkel en diergelyken.

In zulke verwen en aart vertoond zich de Natuur he-

mel Gods ira't opflygen der Geeften Gods: alsdanhec

Licht vandenZooneCoodsdaarinfchynt, zo is 't als een

heldere Zee van de boven verhaalde Stcenverwen.

Ach ! dat wy doch Menfchen vederen hadden en kon-

den dit na onze kennifle in den Geeft uwer Zielen fchry-

yen , hoe zoude doch menig omkceren uit Sodom en G o-

morra^
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tnörra , uit Babcl , en het gierige hovaardige jammer-

dal, datdjchmaarangftenkwaaiis,volvreeie, pyn en
veiTcbrikklng.

Als wy met malkander over deeze fmalle weg der

Vleefelyke geboorre , op geeric groene Beemde komen >

daar den toorn Gods niet heen reikr, dan zullen wy ons

over het geleeden leed , wel verheugen , of wy nu fchoon

des werelds Dwaas moeten zyn , en laaten den Duivel , in

de kracht van de toorn Gods, overonsheenruifen: daar

leid niet aan gelegen , het zal ons in 't ander leven

fchoondcr aanfiaan , als of wy in dit leven een Koning*
lyke Kroon gevoerd hadden, want het is hier maar een
zeer korten tyd, en 'c is niet waardig dat het een tydge»

naamtword. Amen,

TOEZANG.
iet Broeders dat is't Vaderland

Daar onze Zielen vaaren.

Na d'* opgeiofte Levens band^

En overzuchte Jaaren,

Wie zouw om zjulk een Koningryk

De wereld niet verlaaten?

Is 't Aardfe niet maar drek en ftjk ,

En waardig om te haaien ?

Dat is defchoone Broederjchap

Die wj daar zullen vinden

Om eeuwig op den hoogften trap

De vriendfchap aan te binden ,

En met haar in het Heilig Licht

y^ls Kinderen Gods tejpeelen.

Foor 't Faderlyke Aangezicht ,

^0
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Al wat uit zyne diepte weldy

Tot vreugd der Hemelingen^

Jn geengetal noch maat gefield,

O groote enfcboone dingen I

Wie kan uw lof volzingen ?

Maar lieve Vrienden die dit leeft

Zofchoon aan alle kanten^

Jk ben maar Hovenier geweejt

Gedienjiig in't verplanten.

Het zyngeen Bloemen uit myngrond.
Ik heb^ze maar geleez^en

Om dat ik die welruikendvond

^

En aangenaam van wezen
.^

En heb^ze hier by een gebragt
,

Gevoeg'lyk om f aanfcbouwen.

Op dat gy van haar fchoone kracht

Een (taaltje mogt behouwen.

Het was eens Anders Roozengaard^

Daar ikze kwafti te pluiken

En laafze m, na Broeder aard.

Beoogen en beruiken»

Vaart wel., in Gods geleiden handy

Myn Broeders , en myn Vrinden

Tot dat lüy in het Vaderland
^

Malkander heug'lyk vinden,

AMEN.

BLAD.
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