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1733 3

VERWITTINGH
DES VERTAELDERS

TOT DEN
DEUGHT-MINNENDEN
LEZER.

Ndien U. É. in*t vroom opz.et i
van de volmaehthtyd te betragten ,

met de hfilpe Godts wilt volher^

den j 7L00 en k.an U, E. niet dten-f

^ fltger wez^en als dezen Spiegel

fondcr bedrogh , den welken U, aen U. jet*

ven verthoont met alle het gene gy z,yt , oo^

nn verciert wefende met alle de deugden ,

dte gy door de gratie Godts in de loop-haens

der Chrtftclyk^e oft ook, Religieufe Volmaekt"

heyd , reets agüterhaelt hebt. Want dit kjeyn

hand- Boekje , met aendaght gelez^en en over^

wogen , U. E. z,onder ftreelen , ook naer allen

voortgank V- [elven z^oodanigh ujtbeefden

fal , dat d' Oodmocdigheyd , ate het fonda--

ment is van alle Chnjlelyke Detigbt en Vol-

maektheyd , nogh lafi , nogh aenftoot van dy-^

dele glorie lyden en fal j wanneer d'eyge Itef^

de , door den geeft van hooverdy opgeftookt >

den voortgank w delgden als eenen geweldt-

A 2 gen
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gtn Jlorm-'tifmd , zoude hmen aen-te^rAtt-'

den \ %VACY door by gebrek^ of by vtrkrtnkingh

van dat fondament , heel den thoren van de

reets opgebouwde t^olmaektheyd , dikmaels

wort vernielt , en vervolgens ellendighljk, <«-

flortS Daerom is^t dat dit Boekxken verfchey^

de maelen in fin oorfpronkelyk.^ taele m Ira-

lien is herdrukt , om^ alle deught-betragtende

Zielen , gejl'aedig dit kleyn , maer ftreel-loos

zakrfpiegeltje in handen te doen nemen , om^

d Oodmcedigheyd daer door in ftand te hou^

den. Het wel\ my heweeght heeft , om dit

door een Nederlantfche vertaelingh , aen myne
LandtS'genoten mede te deelen , op dat het aen

hun verjlrekke tot eenverjlerkingh van'tfon^
dament van hunlieder Volmaektheyd.

Den maeker van dtt Spiegelden , heeft op

fyn werckje , fynen naem met uyt gedrukt 9

maer alleen te verftaen gegeven , dat hy een

Religieus is vande Socteteyt JESU , ja felfs ,

mijjchten uyt nedrigheyd, dien niet kenbaer

laeten maken , door de Goedkeurders van fyn
Boekje, die evenwel daer een lojfelyk^ Goed-

keurtngh hebben by gehangen ; als z,ynde een

Boekje y gelyk, d' Heer Fredericus Gtanetti Ca-

nonink i^an S. Laurent. en Tloeologael Lees-

JlLeejier van d' Univerfiteyt van Florentien

fi.hrcef op den 16. November i(iS6. het

welk hy niet alleen bevonden heeft te ver-

dienen gedrukt ie worden op 't papier

,

maer ingeprint te worden in de herten van

ider



ider een , om daer door vervult te worden
van dien Geeft , die alleen onfen NIET
waerderelyk kan maken •, ^Is zijnde een Boekje^

gsljfk F' BotiAventHra van Frefciano , Gen:^
raelen Lees-Afeefter van de Theologie , en

Confnlt : S, Off, en andere Prelaten van Flo^

rennen z.eggen tn kunne keuren, het welk
verdient gedrukt te worden , op dat alle die

begecrigh zyn naer de Volmaektheyd , van
de kennis des leegften traps bunder NIET ,

mogen op-klimmen tot den hooghflen van
him volmaekte geluk-zaligheyd. U, E, da»
onder du Godt-z^alig getal rekenende , z,vo

fchenke ick U> E. dit vertaelt werkje , het

welk miffchien wel jloo cierlyk en aerdigh in

onfe taele niet z,al voorkomen , als in fyne
eorfpronk<ilyke van Florentien , mits d' over^

Tjetttngh gcmejnelyk ^oo wel aUt overgieten van
balfems en geeftige fappen van f een .vaetien

in't ander y in't overflorten iets verltez,en van
hunne ky^^ht en geefltgheyd. Hope evenwel dat
uwe guf^Ji meer z.al beoogen de k^aght der
waerhedeny als de geejfigheyd der uytdruk-
zsls. Neemt het dan , 7^00 f U. E, belieft , in

dank ^sn y en U felve met aendag^jt jpiege-

lende , daelt tot op den leeghjien trap ^an dvod-
moedigheyd , om te geraken langhs de leedcr

van volmaektheyd y tot eene verheven geluk-^

z^ligheyd , door de gratie van Jefus den Lee*
roiY eu Spiegel VAn alle Oodmoedtghcyd,

Aa HET
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SPIEGEL
SONDER BEDROGH

OFTE
KENNISSE SYNS SELFS.

Voorgeftelt in feven Bedenkingen

Z'crdcclt op eiken dagh van de Weke*

INLEYDINGE.
Et fchynt in het eerfle aen-

zien , dat'er onder allen de

Deugden , geene is die zoo ey-

gen en natuerlyk is aen den
iVIenfch, als d' Ootmoedigheyd : non eft

O'eata hominihHS fuperbia. Eccl. lo. 22. de

Hcovcrdy is voor de menfchen niet gefchae^

pen. Want , indien wy een lichaem heb-

ben , dat fynen oorfpronk heeft van 't

flyk der aerden , en een ziele die hae-

ren oorfpronk heeft uyt den Met, hoe
<u zouden v/y niet ooimoedigh weien

A4 En



8 Spiegel [onder Be(h-ogh

En noghtans en is'er onder de men-
Ichen in der daer geen deugt die zeld-

zamer is. Dit blykt daer genoegfaem uyt

,

dat al d' oude Philofophen daer ièlfs al-

leen den blooten naem niet van en neb-

ben geweten ; en 't zedert dut Chriftus

Jefus d'eerfte van alle datfchoon plant-

zoen uyt den Hemel op der Aerde heeft

gebraght , en alseenen vernuften Hove-
nier beoeftent heeft, door fyne zedeleerin-

gen en exempels, en naer dat hy eyndelyk
om die te begieten, daer toe alle fi;n Bloedt

beftcet heeft , zoo fcheynt het evenwel
dat defe door gebrek van onfen aert-

zen grond , in ons niet voorts-grceyen

en kan. Hoe meer d' ellende van de

zonde , daer wy in ontf^ngen worden

,

ons indaghtigh moefte maken van oot-

nioedigh te zyn, hoe die meer de felve

ons uyt den zin fielt, en in ons aen-

queekt eenen hoogmoet , die onverdra-

gelyk zoude wezen tulTchen de Vidorien
felfs. Defen hoogmoet maekt , dat wy
zyn gelyk de fleghte blazen , hoe ydel-

der van alle goed, hoe meerder gefwol-

Icn en uyt-gefpannen.

Eene groote oorzaek van dit wanor-

der.



0fte kcnnjjfe fins felfs. 9
der, is ongetwyfielt de oncplettentheyd

op onze verworpentheyd : en d.ierom ,

gelyk wy wel geheugen de vlekken die

in eens anders aenzieht ten toon ftaen

om dat wy die dikmaels aenzien , en
niet onfe eygene , om dat wy die lèlfs

noyt, oft felden en aenfchouwen j zoo is 't

dat wy een kleynaghtingh hebben van
andere overdenkende hunne gebreken ,

en geene ten opfight van ons eygen fei-

ve. Daerom heb ik gedaght U^ E. eenen

getrouwen Spiegel ter hand te ftellen

,

daer gy U feiven in kont aenfchouwen.

en kennen voor 't gene dat gy xyt.

De gemeyne fpiegels worden genoemt
getrouwe Raets-lieden , en evenwel fy

en verdieneu dien traeyen naem niet

,

om diefv^ille datfè nogh al flreelen en
bedriegen , niet alleen , als wanneer ly

opentlyk te kennen geven , dat fy lie-

gen
(
gelyk die de welke hol zyn , met

alles te vergrooien , en die de welke

uyterlyk ront en bultig zyn met alle

voorworpzels te verklcynen) maer ook
als 't fcbynt datfe u verzekeren, vandc
opreghte waerlieyd volmaektelyk te zul-

len uytbeelden, gelyk de fpiegels die

effen



1.0 spiegel finder Bedrogh

effen en plat zyn. Zoo dat ook die platte

fpiegels niet anders en vertoonen als

het uytwendig opper-vlies der zaken

,

en niet den grond. Waer uyt fy maer
gelegentheyd voor en wenden om te

oordeelen van den uyterlyken fchyn

,

daer noghtans Chriftus zegt : Joan. 7. 14,
Nolite jfidtcare fecHndum faciem , fed ]H-

fiam judicium judkate : En wilt niet oor^

deelcn naer V ae-nzjcht , mAer oordeelt een^

reohtra^itigh oordeel. Maer 't Spiegelken dat

ik u gaen voor oogen ftelien , is ge-

heel verfchillende van die fpiegels , dat

zal u vertoonen het binnenfle van u
eygen fèlven; dit fal doordringen tot

inden grond van uw wezen , en fal voor

uw' oogen klaer doen vericheynen het

gene dat gy zyt ; niet dat gy uyterlyk

fchyn t re wezen : Efi quafi divcs cum ni*

htl haheat. Prov. 13.7- want den menfch
Ichynt als rjk, te ivez.cn daer hy noghtans

niet en heeft. Dit al-verthoonende Spie-

gelken en zal niet toe laeten dat een

verguld houd voor louter maiTyf goud
geaght worde , om de weynige goude
blaekens daer fyn opper-vlies mede ver-

hult is.^
En



üfte kfnmjfe fyns felfs. 1 1

En om reght uyt , en zonder toepaC-

finghe te fpreken , door het aendagh-

tigïi leezen van dit Boekxken , zult gy
leeren de wetenfchap derHeyligen, dat

is , ile kcnni^e van uwen NIET. En wat

is 'er groots en gewightighs dat gy daer

niet in leeren en zult l Groots j want

,

die wetenfchap is zoo verheven, dat die

niet geleert en kan worden als van God
ftlve ; V/aerom den R Bonaventura die

wetenfchap houd voor de tweede Gave
van den H. Geelt , dat is , de Gave des

Verftants : voorts Gewightighs , mits die

is het fondament van d' ootmoedigheyd ,

gelyk d' ootmoedigheyd het fondament
is van alle andere deugden. Want de

kennis van onfe ellenden dient aen

d' ootmoed ighe^^d tot eenen regel oft

reght-fnoer , om den wille in fyn reght

te houden , en te m.aken dat fy te v re-

den is , gehouden en gehandelt te wor-'

^QX\ naer verdienden.

Deze gewightigheyd kan getrokken ^

worden uyt de manieren felfs , daer God
fig van bedient heeft , om ons ons fel-

ven te doen kennen , die zoo vele en

zoodanigh zyn , dat tot die bynaer al-

de



i 1 spiegel fonder Bedrogh

de voorfightigheyd geftuurt word van*t

beftier der zielen. Gelyk God , over-

fulkx, zoo langen tyd vertoeft heeft

om fyn volk uyt de flavernye van
^gypten te leyden , en het , daer uyt

verlüfi: hebbende , 40. Jaeren onderhield

roet zoo vele verfcheydentheden van
voorvallen inde woefteyne , om hun te

onderwyzen in de kennis van hunne
ellenden ^ circHmduxtt eum & docnit. Deut.

31. 10. Hj heeft het omgeleyt en ondenve-

z.en ; ZOO is 't dat hy lang uytftelt onfe

noodzaekelykheden te helpen en te ge-

nezen , en laet ons dwaelen door- ver-

fcheyde dool-wegen , op dat wy eynde-

lyk eer.s verllaen fouden , dat wy niet

en vermogen door ons eygen zelven

;

en dat alle ons goed doen gelegen is in

fyn Goddilyke goedheyd. Dommt eft ft"

lus. Pf. 5. Ons heyl ts van den Heer. Hoc
kan her nogh wezen , dat wy nogh

,

gelyk dat volk , hart van hooft , dur£ eer-

vicis , ons zoo han-hoofdigh vertoonen,

om te vatten een zoodanige lelie van
onze Niet -u'ez.tgheyd ?

Hier en boven gebruykt God ftreng«re

middeien om ons eenigünts te doen ver-



ofte kcnnijfe Jj/ns fdfs. I j
ftaen deze waerheyd; aengezien het is

een van de voornaemfte zet-regels van
fyn Goddelyke Wysheyd , de hooveer-

dige te vernederen. Conjlitmt Deus humiUa^

re omriem montem excelfum. Baruc j. 7. God

heeft voorgenomen te vernederen alle hooge

he-igcn. Derhalve laet hy zommige zielen

vallen in verfcheyde zonden , en meeften-

deel in de fchandelykfte , om ons de

oogen te openen , gelyk aen dien blin-

den , door het flyk. En naer alle dit

,

wat kan men meer zeggen van de nood-

zaekelykheyd van de kennis fyns zelfs i^

God oordeelt die van foo groot belangh,

dat hy alle andere quaeden toelaet , om
in ons te genezen het quaet van die on-
weten theyd , en hy verluftigt fig in te

dulden menichen vol mifdaeden en ge-

breken , om niet te dulden eenige hoo-
veerdige.

Is 't dat het kennen van fyn felven

een wetenfchap is van zoo groote ver-

heventheyd , zoo zult gy ligtelyk bc-

grypen het voordeel en nuttigheyd van
dit Boekxken , daer gy het af-beelzel

van uw' fèlven naer 't leven in zult af-

gemaelt vinden. Men verhaelt dat De-
mofthe-



14 Spiegel fonder Bcdrogh

mofthenes , om te verbeteren de oPxaer-

digheyd die hy had van te fpreken op
de fpreek-floelen , eenen ipiegel heeft

doen maken , die zoo groot was , als

fyn geheele geftalte , en voor al , eer dat

hy klom op den ftoel , fig felven in dien

fpiegel van den hoofde tot de voeten
befchouwde , cm alzoo alle fyn gedrag
van litmaeten teleeren verbeteren. Ik
ben van voornemen in dit kieyn Boekx-
ken u eenen diergelyken fpiegel te ma-
ken, daer gy u felven met een oogh
kont in bezien van boven tot beneden.

Maer wilt gy u daer met voordeel van
bedienen , zoo moet gy u daer gelyk als

geftaedig in fpiegelen , en dat met grcotc

aendaght. Anders foud gy gelyk wezen
aen dien halven dwaefen , die fy felven

maer ter loops fpiegelde , en daercm
zonder voordeel en vrught , Confideravtt

fe & abiit , Ö' ftatim ohlttHS eft qualts fne-

rit, Jacob. 1 . 24. Hy heeft fy z,ehen aen-^

gezeten , en is wegb gcgaen , en terfiont heeft

hy vergeten , hoedamgh dat hy geivccfi iS.

Nüghte gy en moet niet vreezen , dat

eene zoo aendaghtige aenmerckinge van

uwe ellende, het leven droef en ukleyn-
moe-
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moedigh zal maken ; want wat is'er ge-

noeglyker als de waerheyd te aghterhae-

len } Wel nu , d' oodmoedigheyd is waer-

heyd , en daerom behaegt die zoo aen

den Heere. In vcritate tua htimiltafli me,

Pf. II 8. Gjf hebt my veroodmoedight door

waerheyd. En vervolgens is die zoo verre

van u de kloekmoedigheyd te benemen,

dat fy felfs u die by-bfenght. Aengezien

dat, hoe die meer miftrouwt op haere

fwakheyd , hoe dat fy meer lleunt en
betrouwt op den Heer , die op geen an-

der fondament en bouwt , als op den
KIET. Qut dat lajfo virtutem y & his qui

non ffint fortitudinem. Ifai^ 40. 25). Die

aen den vermoeyden kraght geeft , en fterkte

aen die niet en z.yn. Zoo dat , gelyk het
water geen ander middel en heeft om
om hoog te fpringen uyt fyne leeghte,

ais het neder daelen , zoo heeft de ziele

geenen anderen middel om figh tot God
op te heffen , die fynen oorfponk is

,

als fig te vernederen.

Ik heb 3 om 't verdriet en verwer-
ringh te meyden , dienüigh geoordeelt
deze overweging of befpiegeling fyns

felfs te verdeden in verfcheyde opmer-

kin-
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kingen , en 'er eene van die voor te (lel-

len op eiken dagh van de weke , op dat

uwe itudie in deze wecenfchap , die zoo
hemels is , dies te aendachtiger en duer-

zaemer zy. En infgelykx , om dat het

niet genoeg en is het vonnis te (tryken

tegen den mifdaedigen , maer dat dii oolc

moet met er daet uyt-gevoert worden

,

faccre judicium & jujiittam ;vonms ftrjksriy

en reght doen j word hier ook by de be-

fpiegeling van de kennis fyns felfs, ge-

yoeght de Pradyck ofte Oeffeningh.

Overmits hier aen-gewezen worden op
eiken dagh verfcheyde OefFeningen van
oodmoedigheyd , eenfdeels inwendige ,

anderdeels uytwendige, zoo ten aenfien

van God , als van ons eygen felven , en

cnfen Even-naeilen , die men of al te mael

feffens , of by gedeelte , naer gelegent-

heyd , in 't werk kan (lellen. Zoo zult

gy den raed volgen van den H. Geeft,

Jntra m lutum & calca. Habac. ^. 14.

Gaet in V Jljk, €n betrappelt , en k.neet dat

;

Gaet door eene aendaghtige Meditatie

in 't flyk , u herkennende eenen NIET ,

en betrappelt , en kneet dat felve llyk

als flyk zynde , alleen verdienende te we-

zen onder de voeten van ider een.



ofte kennijfe fyns felfs. 17
Ten leden , om dat noghte de kragbt,

de welke het verftant door d'overwegin-

ge bekomen heeft , noghte de pooging
die den wille doet door d'oeffeningh,

niet genoegh , nogh beftandigh en is tot

het verkrygen van de deught , maer
daer van tyd tot tyd toe noodzakelyk

vereyfcht word eene nieuwe genade-hulp

van God , die u daer toe voort-zette ;

700 word by eiken dagh een Gebed ge-

voeght , daer d' oodmoedigheyd en 't za-

men geoeffent , en 't zamen van God ver^

2oght word. Door zoodanige middelen

zult gy konnen geraken tot die deugt

,

en door die tot alle andere , die u van
den H. Geeft overvloedig zullen inge-

ftort worden : Sfiper quem recjuiefcet ffirt-

tHS meus , mf fnper paHpercfilnm & ccntri-

tnm fptritu ? want op une , feght God ,

T^al mynen geeft rujien , als op eenen armen

en verbreyz^elden van geeft f IGüae 66» 2. i .

B EERS-
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Gelyk, de pot-aerde des Pot-
hackers , foo fj/n fy m myn
handt, Eccli. ^5. 13.

Gedenkt, dittgy my g maekt -

bmoelykflyk.entotftcffultgy il

S
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EERSTE
AENMERKÏNGH
VOOR DEN SONDAGH

Over den Niet die wy T-yn vun Natmir
wegen.

§. I.

Cy zjjft eenen Niet in wezen.

A En merkt , dat geheel de konft van
(yn felven wel te kennen , beftaet

,

in 't koilelyk te fchiften van het flecht

,

te weten , het gene van Godt komt , ea
't gene van ons komt , en in , aen ider

een , naer alle gereghtigheyd het zyne
te geven. Die dat kan doen , heeft een

zoo reghtmatigh oordeel, dat den Heer
dat voor 't fyne erkent ; en verklaert,

dat hy fpreekt door eenen zoodanigen

mont , woorden van enkele waer-

heyd. Jerem. ij. 19. ^i feparavem pre-

B L tl9^



20 Spiegel fonder hedrogh

tiofum a vili , quafi os menm eris. Indien

gy onderfcheyden z^ult hebben , het kpjielyk,

van het Jleght , fnlt gj iveiLen als mynen

mond. Inder voegen van dit , zoo over-

weeght maer alleen het gene t' uwe is

,

en gy zult zien , dat gy maer eenen

Niet en zyt. Waer waert gy over loo-

jaeren ? Men dreef in deze werelt koop-
handel , men oorloghde, men oeffende

de land-bouwinge , men timmerde , en
metlle *, d' Hemelen rolden ront en om

,

de jaer-getyden veranderden , de Son
ginck op en onder , met veele duyfent

andere wiiïel-valligheden van tyden en

voorvallen , en dit alles zonder u. Gy
en had als dan nogh lichaem , nogh
ziele , nogh fmnen , nogh kraghten

,

nogh eenige verdienden om te gera-

ken tot een Wefen. Gy waert minder
als een Mierken ; en 't gene gy als dan
waert , zyt gy van uwen t' wegen op
heden nogh. Al dat gy nu meer zyt

,

zyt gy van God ; en op dat gy dat

zoud zyn , is 't van noode geweeft dat

God u dat gaeve , en dat op zulke ma-
niere , dat het , en aen u , en aen ider

en alle, ganfch onmogelyk was, oyt

iets



ofte kcnnijfe Jjns felfs, 11

iets te hebben van u felven , en niet

van hem. Wel dan , QhU fnperbis terra

GT cinis? Eccl. 10.5). V/at verhooveerdtght

gj H ftof en ajfchen f Indien ik uyi myn
felven was aerde en Itof, ik zoude on-

verdraegelyk wezen in \ verhooveer-

digen myns felfs; en dies niet tegen-

ftaende , verhooveerdige ick my , nogh
oneyndelyk minder zynde , te weten

ccnen enkelen Met.

B ? §. II
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§. II.

Gy z.yt eenen Niet in duurz^aemheyd,

VOorts zoo aenmerkt, dat gy geen

minder af-hankelykheyd en hebt

van God , om te blyven duren , als gy
had om beginnen te wefen. Zoo dat gy
op eiken oogenblik loud in uwen Ntct

vervallen , dat God u door fyn oneyn-

delyke Almogentheyd niet en onder-

lleunde : Portuns omma verbo virtmts fuoc^.

Heb. I. ;. ^lle dtngcn draeoende door 't

ti'osrt fyndcr kracht, Naer dat den Beelt-

hüuwer een beelt heeft gemaekt , en heeft

het den Beelt-houwer niet meer van doen.

om in ftand en wezen te blyven : maer

het fchepzel is altyd even af-hankelyk

van den Schepper , zoo wel in 't ge-

maekt worden , als in 't gemaekt zyn ;

en hangt daer meer af, als het licht

van de Son , de fchaduwe van het hc-

haem. Tu formajU me. Pf 138. Gy hebt nty

gemaekt Heere , zeyde David ; maer dit

is niet genoegh : Et fofmftt fupcr me ma-

tium tuam. En gy hebt de hand aen my ge-

hifidcn. Want gy moet vervolgen my te

B 4 on-
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onderfleunen met uwen arm , door uwe
onverbreckzame bewaeringh. Vervolgens

zyn wy allen oogenblikken cenen Ntet ,

en alle onfe goederen gegrontveft ge-

lyk op de leugen , en eenen fchoonen
Niet : eenen Niet van lichaem , eenen

Niet van ziel , eenen Ntet van verftant

,

cenen Ntet van voorzightigheyd , met
een woord , eenen Niet van alles dat in

ons is : Jntunus fum , cfr non erat homo,

Jerem. 4. ly. /^ f^g^ ^ ^^ daer en was
geen menfch ; zeght den Propheet. Indien

ik met ernft gaen zoeken naer den grond
van myn wezen , zoo verdwyne ik voor

my felve, en vinde my niet meer in

myn felven. Ik ben , of ik'er nimmermeer
geweeft en hadde. Ik ben gelyk aen

die'er niet meer en zyn , om dat ik niet

alleen door myn eygen kraghten hier

niet heb konnen zyn, maer naer dat

ïk in wezen gebraghc ben , ik daer

niet eenen oogcnbiik en kan in blyven

verdueren.

§• ni.



&>i^ïïTïïnpnnnMni»iniiiiiMiiTirnMnitimiriiiiii rHiriiT7ïïrm'iTTiiniurrriTnrri rnTTiTïïmTrr^



l6 Spiegel fonder bedrogh

§. III.

Gy z.yt eenen Niet in V werken.

AEnmerkt dat het werken zoodae-

nigh geëven-matight is op het we-
zen , dat het een üiptelyk , het ander
volght ; en vervolgens dat 't gene uyt

fyn zelven niet en is , van fyn felven

niet en kan ; en indien wy geftaedigh

eenen Ntct zyn in wezen , is het klaer-

biykelyk , dat wy geduerigh Niet zyn
in werkzaemheden , die onderlleunt moe-
ten worden in het wezen. NM [nm

»

ftihil fojjy.m , mhil inereor. Ik, ben Ntet

,

ik k^f^ -^^^^ ' ^k 'verdi^ne Niet. De zalige

Catharina van Genua wilde eenen en-

kelen Niet genoemt wezen , altyd over-

wegende het gene fy van haer zeive kon-
de , te weten eenen louteren Net ; en
den blinden menfch, aght fyn zelven

iets groots te wezen , Dicens fe ejfe dtquem-

magyium. Ad. 8. 5>. Aengezien fynen oor-

fpronk is den Niet , vervolgens is fyn

vermogen ook eenen Niet j en is , rnet

al dat hy van fy felven is , en kan doen ,

minder als eenen verrotten hond , en

nergens goed toe , als om mifaght te

worden, yid mhünm vdet nltrk mfi ut
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Conculcetf/r. Ten dooght voorts nergens toe ,

d,tn cLu het vertreden tvorde ;
gelyk Chri-

flus fpreekt , van 't vervlogen zcut.

OEFFENINGE
TOT God.

I. /^ Ntbloot u in de tegenwoordig-

\J^ heyd Godts van alle goed , reght-

zinnighlyk beleydende . dat het 't uwe
niet en is, en de glorie daer van aen

hem alleen toe kcmt : Solt Deo honor , &
gloria. Eer en glorie aen God alleen»

II. Weeft blyde dat gy eenen Niet

zyt , op dat God den grooten Al zy ;

en verheught u daer in , dat gy niets

eygens en hebt , overmits God den oor-

Ipronk is van alle goed.

III. Neemt uwen toevlught tot den
Heere op den eerften aenftoot van ee-

nig ydel behaegen dat u voorkomt, en
bid hem , dat hy fyne Eer voorfxaet

,

nogh toe en laet , dat die van hem
door u geftolen word.

IV. Beweent uwe blindheyd , daergy
u felven tot nogh toe zoo groot hebt
door geaght : zeggende met David : Ad
mhtlum redaÜtis Jum , & nefcivi, Ik^ ben

tot
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tot Niet gekomen , en heb het met geweten.

V. Verwekt in u een inwendige vrees

ten opficht van God , gelyk eenen kneght

ofte goede dienft-maeght ten oplicht van
hunnen Heer ; aengezien S. Thomas
zeght, den wortel van d' oodmoedig-

heyd , is de eerbiedige vreefe tot God.

TOT U EYGEN SELVE.

I. T 7 Lught 200 veel als gy kont alle

V foorten van eer , en bevel over

andere , u niet hetende duncken , dat

gy eenige bequaemheyd hebt om'er toe

te komen , nogh deught genoegh , om'er

u zonder perykel in te houden.

II. Ontmoetende eenige vuyle oft flegre

voorworpzels , zyt indaghtig dat gy nogh
vuylder , en fleghter zyt door uwen
Ntet , en nogh meer door uwe zonden.

III. Verkieft het fleghfte , t' zy in woo-
ning , kleeding , ofte voedzel , als beter

paflende op uwen Ntet, en op uwe zonden.

IV. Verkeert liever met de armlle en
cenvoudighfte Perfoonen , en aenmerkt
wat dat gy zyt , en moeite zyn.

V. Gewent u niet ce vreezen eenigen

fmaet oft befchaemingh , die uwe gebre-

ken
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ken verdienen , fonder meer aght te ne-

men op den lof oft fmaet die gy ont-

fanght van de werelt , als op den lof en

fmaet die u aen-gedaen fou worden van

een kleyn kind ofte zot.

TOT UWEN EVEN- NAESTEN,
I. TT Et is d' oodmoedige eygen , noyt

irl aen andere te weygeren het gene

fy konnen en mogen toeftaen , en fyn fel-

ve alles aen alle te maken , geen aght ne-

mende op fyn eygen genegentheden om
die van een ander te gemoet te komen.

II. Hebteen gronthertigh medelyden,

met de gene die in druk zyn , overden-

kende , dat dat quaet u meer toe behoort,

en gy dat meer verdient hebt , als fy»

lil. Bedankt met zonderlinge zorgh
die u eenigh weldaet doen. De dank-

baerheyd fpruyt voor een groot gedeel-

te uyt d' oodmoedigheyd ; want het wel-

daet is dies te aengenamer , hoe men meer
oordeelt het min verdient te hebben.

IV. Ondervraeght geerne d' andere;

en veronweerdight u niet , iets van an-

dere te leeren , met hoog-moed bedek-

kende uw' onwetentheyd.

V,
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V. Bedankt de gene die u berifpen ,

want fy helpen u om u felve te kennen,

en u te aghten voor 't gene ey zyt.

G E B E D T"
Tot den Eenungen Vaader , om d' oodmoe-r

dightyd te veri^rjgen.

OHemelfchen Vader, eerften oorfponk
van alle wezen , en van alle gced :

het goed en wezen dat ik befitte , is uwe
gave. Gy hebt het my gegeven , en gy
bewaerter my in : in u leve ik , werke

,

en ben ik ; alle oogenblikken onder-

fteunt wordende van uwe Almogentheyd,

zonder de welke daer niets mogelyk en

is. Hoe redelyk en is het dan niet dat u
daer alle de glorie van wort gegeven

,

en ik my tot u keere , als tot myn laeften

eynde , zynde van u voorts gekomen als

van myn eerfte begin ? Ik erkenne der

halve my lelve voor uwe tegenwoordig-

heyd als eenen enkelen Ntet , en verne-

dere my onder uwe mogen theyd , als of

ik. 'er noyt geweeft en was , Suhftajma

mea tamc^uam rabdum ante te. Pf -;8. 6.

Myn z^eljftandigheyd is als niet voor u. Het is

my ten uyterib leed , dat , daer ik zoo

nietigh ben , tegen u heb derven door 't

zon-
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zondigen op-ftaen , en daer ik van myn
felve eeen maght en hadde, om u oor-

logh aen te doen , heeft mynen boofen

wille van u die ontleent , figh aizoo be-

dienende van uwe gaven tegen eenen zoo

mildaedigen Gever. Maer gy hebt daer-

om niet geheten mijnen Vader te zijn ,
•

al-hoe-wel ik my felve fleeghter gemaekt

hebbe, als het fleyk dat ik betreede.

Fater nofler es tn , nos vero Imnm Jfai. 6^4.

8. Gj z,jt onfen vader , maer wy zjjn Jleyk^,

Gedraeght u dan t' my-waerts als Va-
der , medogentheyd hebbende met my

,

en toont nu uw vermogen , in mijne

qualen te geneezen, aengezien gy zoo
langh uwe verduldigheyd getoont hebt

,

in my te verdragen. Ik ben altyd mijns

felfs gelijk , altyd ellendigh , altyd arm

,

blind, en naekt van alle goedj geeft

my dan , dat ik myn felven aghte voor
t^gene dat ik ben van mijn fèlve , eenen
Niet in alles dat ik hebbe, en niet en
hebbe j op datikmy vereenight houden-
de door liefde aen u, en onderdanigh

door gehoorzaemheyd , eens verdiene

alles in u te bezitten. Deus meus & om^

nia. Aijnen God en mynen uil. Amen.
TWEE-
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Gy waert voortyts dujfter^i

nijfen. Ephef. ^.8. i

t" Licht der rechtveerdloheyt^

en heeft ons niet gefchenen»]

Sap. 5. 6*
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TWEEDE
AENMERKINGH
VOOR DEN MAENDAGH.

Den Niet die wj z.yn m V Ordre van de

Gratie*

§. I.

Noodz,aekel)'kheyd der Heyllghmakende Gratie»

OVerweeght , dat al waere het zake
dat gy iets eygens had in 't Order

der natuur, gy u (elven evenwel niet

het minfte zoud mogen agiiten , terwy-

len gy ganfch Ntet zyt in 't order der

Gratie. God aght zoo weynigh de gae-

ven der natuur , dat hy die in zoo hoo-
gen trap gelaeten heeft aen de duyve-
len fyn verraders en wederfpannige fchep-

zelen. Nu verheelt u eens , wat aghtbaer-

heyd gy moet liebben van die dingen,

die hy zoo bekrompen heeft in u geftek.

Want den Sondaer voor zoo veel hy
cenen menfch is wort zeer dikwils in de

c n.
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K. Schriftuur ilyk en aüchen gcnocmt

;

mi^ï voor zoo veel hy eenen Sond^ier

is , word hy daer eenen Ntet genoemt

;

om dat hy minder is , als Ntet door het

gebrek van gratie door de fonde, die

hy niet gehad en foude hebben waer't

by aidien hy gebleven zijnde in den Niet,

niet gekomen en was in deWerek. In-

gevolg van dien moght gy u erger re-

kenen als eenen Nm. In mhilnm compu-

tabitur. Sap. 5). 6". Hy fd voor Ntet gere-

kent 'worden. Zoo ziet gy u dan in eenen

afgrond die veel dieper is als den Niet

felfs, aengezien gy de heylig-makende

Gratie niet alleen niet en hebt vanulêl-

ven , maer felfs eene wezentlyke onver^

dienile cm die te krygen. Het is v/el

waer dat , indien de gratie reedts

met'er daet is in u , gy u gelukkigh

mocght noemen , want die is eene gave

boven alle gaven, en een uytdrukkelyk

deel-genoodfchap van de Goddelyke Na-
tuur , die de ziel niet alleen Heyligh

,

maer Godvormigh maekt : waerom ee-

nen enkelen trap van die gratie meer

weeght , als duyzent Werelden : maer

evenwel dien zoo grooten Schat is in u
ge-
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gelyk in een Potteken van aerdc. HAhemns
Thtjanrum m vafis fiEiiUbus. 2. Cor. 4. 7.

\Vaer uyt dies te meer blykt uwe ver-

worpentheyd : fwakheyd en behoeftig-

heyd. Voorts de gratie, ik ipreke van
de alder-eerÜe , is geheel van God , en

heel uyt God , gefchaepen van fyne Al-

moeentheyd , en ons verdient door het

Bloed van den Verlofier j noghte de

ziei-kraghten en hebben eenigh deel in

eene zoo dierbaere gave , die fig wel kon-
nen fchikken om die te ontfangen , maer
niet door hun eygenkraght, maer alleen

door die van den Alder-hoogflen. Cor mun-
dum erCA tn me DePis ;V^, JO. 11. Een ^uj-

ver hcnc fchcvt tn mj , o God. Zoo dat om
te betluyten wie en wat gy zyt *, zonder de-

ze gratie , men u moet toe-pallen de woor-
den van Job. 10. 22. als zynde, Ttyra

mtfcri£ Ö' tcnehrarum. Aerdc vol ellende en

dHjjicrmjjc ; Ubi' umhra mortis , & nullus

erdo fed fcmpuernas horror inhahttat. Daer m
U'cont de [chadtiive des doodts , en geen gc^

[chihthcjd , maer eene eeuwige grotnvsljkhejd.

Een enkele ellende , die ongelukkiger

is , als den Niet fyns frlfs.

C 2 Dc
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§• II.

De noodtwendighejfd van de daedelykj:

Gratte.

OVerweeght dat uwe behoeftigheyd

hier niet dleen in bepaelt en blyfr

,

want behalven de noodwendigheyd
van de Heyligh-makende Gratie , hebt

gy ten hooghften noodighvan doen de

daedelyke gratie. Het is niet alleen ge-

noeg dat de oogh gezond zy , om wel

te konnen zien ; daer word daer-en-bo-

ven nogh light vereyfcht , die d' oogh
helpt en voeght om metter daet te zien

;

zoo ook is 't niet genoegh dat de ziel

gezont zy , door de heyligh-makende»

Gratie om die ziel te doen verdienftigh

werken , maer t' elke reyfe is 'er een bo-

ven-natuurlijken byftantnoodigh, die het

verdan t verlight , en den wille bekragh-

tight. Zender dien byflant , kan men wel
met de generale mede-werkinge Godts

,

gepafl op de natuur , eenige werken doen
die zeedeiiik goed ziin , daer weynigh
fwaerigheyd in 't ontmoeten is ; maer
ïnen kan daer de heele Wet ni«t mede

C
3 oa-
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onderhouden , nogh de buyten-ge meenc
fwaerigheden die daer in zijn ; gelijk ee-

nen kranken die fy felven wei een iut-

telken kan roeren , maer niet en kan

doen eenige werken , waer toe groote

kraghten noodigh zyn. Daer-en-boven

die zelve werken gedaen alleen met de

generale mede-werkingli Gcdts , en kon-

nen niet dienen tot een bereyt-makinge

voor de gratie Godts , en tot de glo-

rie ; want nademaeler altyd eenige pro-

portie moet wezen tulfchen de middelen

en het eynde , kan noyt , het geen maer
enkelyk natuurlijk is , iemand bequaem
maken tot een boven-natuurlyk eynde

,

dat oneyndelijk is boven fynen ftaet.

Wat kan men dan ingevolge van dit

meerder zeggen , om u te doen kennen

étvi af-gront van uwe maghteloosheyd ?

Met uwe natuurlyke kraghten , al-hoe-

wel die d'uwe zouden zyn , en gy die

niet ien hadde van God , en kont

gy het minfte goed niet doen het welk

verdienen of u bequaem maeken zou tot

het Eeuwigh leven. Zonder my en kont

gy mets doen. zegt den Keer Joan. ly.

4. Swe me nihil potejtts facerc, Gy en kont

de
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de minfte bekoringh niet wederftaen , door

eenen wederftant die eenigen loon ver*

dient in den Hemel. Gy en kont van u
fèlven niet een goed gepeys hebben , het

welk een begin zy van uwe zaligheyd

;

en gy en kont van u felven niet anders

hebben als den Niet en de zonden. Nic-

munt heeft van fyn felven iets , als de logat

en de zoenden , feght het Concilie van
Orange Seif. 7. Indien een zuygend kint

vuyl is , het en kan fyn fèlven niet rey-

nigen j indien het gevallen is , het en
kan niet op-ilaen , indien het op fyn

beentiens ftaet , ten kan fy felve niet

ftaende op houden , indien het kout is ^

ten kan fyn felven niet verwermen , hon-
ger hebbende , en kan \ [y felven niet ipy*

zen ; en indien het vervolght word , ten

kan fy felven niet befchermen :, iae ten kan
felfs geen hulpe vragen in fynen nood,
nogh ook ielts fynen nood kennen : maer
in alle fyne behoefdgheden incet het ge-

holpen worden van de Moeder , of an-

ders is het verloren. Nu zoodanigh en
nosh ellendie.er is u eeaeltenis: en kont

gy derhalve nogh plaets geven aen d^

i-Iooveerdyr Koud u va(l aen den hals

C 4 van
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van uwe minnelyke Moeder , de godde-

lyke Gratie , en omheift die hoe langer

hoe vafter , haer biddende uyt opreghter

iierte , dat fy u niet en verlate. Non me de*

rclmquas ujcjHcquacjHe. Pf. Ii8. 8. En wilt

mj met verlaten t eenemael.

§• III.

NoodtivenSgheyd van de Gratie of V eynde

van ons leven.

OVerweeght hoe dat uwe maghte-

loosheyd Cgh geduerigh meer en

meer openbacrt , overmits dien geitadi-

gen byftant van de goddelyke Gratie

,

niet alleen noodig en is om 't goed werk
te beginnen , maer ook cm daer in voort

te gaen , en te eyndigen; maer is ner-

j?;ens noodzakelijker , als tot de volher-

ding tot het laefie des levens, de welke

de grootfte gunft is van alle de gunften

Godts. Het is. die 5 die ons in "^t bezit Helt

van 't eeuwig geluk. Stcnt oferatar Deus ,

(feght Augufiinüs lib. i. c. 7. de dona
perfev. ) ut accedamtis , fic oferatur ne re-

ccdarat^s, Geljk, God i^erkt 3 op dat wy tot,

lÈm
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hem kpmcn , 2^00 tverkt hy ool^op dat tvy van-

hem met af en ^vjken. Hier-en-boven lang

wel geleeft te hebben, grootc deught
verkregen te hebben , groote zaken voor
God gedaen te hebben , en kan alte-

piael ons zondereene nieuwe gratie niet

Verzekeren i en al-hoe-wel men weerdig
kan zyn den Kemel te verdienen , men
kan eghter niet weerdiglyk de volher-

ding verdienen , die altyd zal wezen een

loutere gave , en eene enkele mildadig-

heyd des Heeren , zonder wiens bezon-
deren byftant , gelyk wy op eiken ftap

zouden ftronkelen , zoo zouden wy ze-

kfr ilronkelen en vallen op het laefte,

^Is wanneer het perykei van ligh te ver-

liezen het grootfle is. Het zyn nu by
naer fes duyzent jaeren , dat de loghc

alle dagen is verlight geweeft van de

Spn , en nauwelykx keert de'Sonhaer
iiéizight af van de loght , of dele ;wotd

fdiiieiyk verduyftert , noghfy en-kari^haer

iiiede-gedeelt light ook niet eenen 00-

tiiiblik bewaeren \ zoo dat het fchynt

^ItiBCA , eygelykêrrgefprokea , mag zeg-

^ènVdat de Son verlight de loght, als

de loght light is.- -Zegt dat zelve van u
ook.
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ook , God volherd in u : Non ego , fed

Gratiii Dei mecuni. Niet tk^ , nzaer de Cratie

Gooits met my. i. Cor. ij. 10. Gyzytvan
u felve zoo krank , dat indien hy zyn
gezicht van u af-wend , gy verloren zyt:

Avcni'^i faciem ttiam , C^ faÜfis [nm ccrt'^

turbat'.is , gelyk David zeyde , Pf. 29. 8.

Heere gy hebt u aenz,tght van my af-gekeerty

en ti^ hen onftelt geworden. O wat is den
Menfch dan , ais eenen afgrond van
ydelheyd ! Univerfa vamtas omnis ho7no !

Pf. 38. (^. Hy verydelt figh , en. hy heeft

alle oogenblikken onderfteunzel vsn doen
om fyn zelven op de been te houden.

Hy verheft figh boven fy zelven , en hy
w^Qt eghter niet oft hy lal volherden.

Vbp eft gloïiatio tua f exclufa eft. Rom. 9.

17. Waer ts dan uwen roem i hy ts uyt gt"

OEF-
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OEFFENINGH
TOT God.

I. TJ Eveelt u voor elk werk uyfer her-

13 ten aen God , u fèlven miftrou-'

wende van dat wel te doen , zonder een

nieuwe hulp.

II. Naer dat gy dat werk gedaen hebt

zoo bedankt God van alle dat'er goed
in is , u gewennende alles toe te fchry-

ven aen de gratie , en aen God daer

de eer-chyns van te geven , uwe croon
alzoo neder-werpende voor fynen throon.

III. Bid dikwils om vergiffenis van
fyne genade-hulpen , die den Heere u
heeft gegeven, en die gy niet wel beant-

woord en hebt ; opreghtelyk belydende ,.

dat de gratie aen u niet ontbroken en
heeft , maer gy aen de grafie.

IV. Verwekt veele aden van Geloof,

wegens ó^n Nin die gy zyt , nament-

lyk in 't order der Gratie , hem verze-

kerende , dat gy maer zoo lang zult

blyven flaen , zoo lang den Heer u zal

biyven ondeifteuneja.

V.



ofte ker>nijfe fyns felfs, 45"

V. Verwondert u grootelykx , dat

God zoo minxaemelyk handelt niet een

zoo fnoode fchepzel als gy zyt , en

zegt hem met Job: Heere , wat ts den

menfch dat gy hem z.00 verheerlykt , of ivaer-

om fielt gy' H hert z.00 of hem f Job. 7.

17-

TOT U SELVEN.

I. T 7 Ermeyd u iet bezonders te we-

V zen , of te fcheynen , u befte doen-

de om nergens door geaght te worden
meer als gemeen , of buyten t' gemeen.

II. En ontrekt u niet aen die laften

die gedragen worden van andere , ont-

vlughtende het ongemak, en den dienft

die gy hun fchuldigh zyt.

III. Vreeft van verlaten te worden
van de gratie door uwe ondankbaer-

heyd , en door u flauwe beantwoording
aen de zelve.

IV. Verheugt u over de natuurlyke

gebreken, die gy in u felven vind, als

over een materie en behulpzel van, en
tot d' oodmcedigheyd.

V.
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V. Weeft. indaghtig, dat die u pryft,

u bedrieght , is 't dat hy u in die doo-

ling heïpr , van u te doen meenen , dut

,

dit goed het uwe is , het welk is van

de gratie. Popfile -mens , qm te beatt^ni

dictmt i tpfi te deciyiunt. Mjn volk, j dte dt

welke H z^eggen , z.alig te Tj^n , die h^dne-

gen :*. Ifaiae ^> li.

TOT DEN EVEN-NAESTEN.

I. TT' left zoo veel het mcgelyk is ,

lx. dog zonder dat dit gemaekt werk
fcheyne , onder d' andere altyd de ieftc

plaetze, als u den onweerdigften hou-
dende.

II. Opent opreghtelyk uwe confcien-

tie aen den geeftelyken Vader, als ee-

nen zieken aen den genees-meefter , met
kloeken moed alle fchaemte overftao-

pende.

III. Sn verfmaed niemand hoe groe-

ten zondaer hy ook zy , zeggende by
M felve j wie weet , of dien niet een

uyt-verkoornen en is , en ik geenfints ?

lY. Kn wilt den meefter niet maken
over
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ovcf andere , noghte toonen dat gy
wyzer zyt als fy.

V. Als gy mooght kiezen, zoo laet

aen andere het belle , zoo in kieederen
als anderfints , als het minfte en üeghfte
in aiies verdienende.

G E B E D T

Tot din Zone Godts , om cC oodmocdigheyd

t$ verkrygen»

OGoddelyk Woord , ó Light , 6
vVaerheyd , ziet hier een ellendig

fchepzel , dat heel bedroeft voor u ver-

fchynt , en befchaemt is fyne dwaesheyd
te bekennen. Gy ongelchaepen Wys-
heyd , uyt d' overtolligheyd van uw' on-

cyndelyke Liefde zyt geworden onfe wys-

heyd en reghtveerdigheyd , op dat wy
niet en fouden roemen als in u ; en ik

heb evenwel, onwetende en dwaez als

ik ben , niet erkent den autheur van
alle myn goed, en hebbe gewaent als

myn eygen te wezen , het gene my niet

kon toe komen , als van u. Wat kan ik

over*
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overfulkx zeggen , Ik moet het beken-

nen : terwylen ik my verhdoveerdige

,

ben ik geheel duyllerniile : StHlnjj'imus

fttm Virornm , & faptentia non efi mecnm,

Prov. 30. 2. 1\^ hen den alder-fotften der

mannen , en de wysloeyd en is met my niet.

De gratie is d' uwe , om' dat gy die ver-

dient hebt als Menfch , en is d' uwe om
dat gy die voonbrenght als God zyn-

de; en zonder die ben ik minder als

eenen Nist , en die dingen de welke

noyt geweeft èn zyn , nogh oyt zul-

len zyn , zyn gelukkiger als ik : waer-

om , alle de glorie u toe behoort , en

my niet anders als befchaemtheyd. Komt

gy dan , die alleen kont roemen , dat

gy door uw' eygen maght kont d'hoo-
veerdigfte verpletteren , en zeggen , 5^-

perborum & [Mimmm colla , proprta virtute

calcavt. Ik, heb door myn eygen kj'aghi: de

hooveerdige op den neck, getreden. Komt en

verplettert het hooft van myne verma-

ledydc hooveerdigheyd , zoo dat'er al

het venyn uytfpatte. Ey verlight togh

myn verftant om te konnen kennen

myne ongenoegzaemheyd en onmagt tot

alle goed, en- miaekt dat ik aen u al-

leen
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leen , altyd d^er^de eer van^gevc.

Dus beftandigh in de waerheyd , en al-

tyd geholpen zynde door uwe gratie ,

zal ik mogen hopen u daer eeuwigh
over te komen bedanken in de glorie.

Amen.

\ i'p

! {

'j:l^

15 DER.
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Gjf pilt hefchaemt worden, en
\

\ Ry P^^^ ^ fchaemen van alle

uwe quaethcyd, Jcrem. 22.22.
V ^ Heere y z.y rechtvcerdtg^^ -

hcyd maer' ons hefcha€?nihejd:}

1 1 des aenfichts. Dan. j' ^,

'"""""'--""""""""I iiM\myA\^nmnl:anM^n,n.:.l^^^Au:^:^i.:^^:lv^
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DERDE
AENMERKINGH
VOOR DEN DYNSDAGH
De Ellenden van de Erf-z.ondc.

§. I.

Be Befchaemthcyd,

OVerweeght d eerde uytwerkzels van
uv/en Niet inde ellendigheden der

Erf-zonde, daer gy zoo haeft als gy in

wezen gekomen zyt , door gefmeten wierd

in de armen van de fchuld , die u van
de wieg af omhelft heeft , maer alleen ,

om u te dooden , en u buntfelende niet

met fwaghtelkens , maer met ketenen ,

die door alle de kraghten van de natuur

niet los gemaekt konnen worden. /^ hen

in boosheden ont fangen zeyde den geheel

befchaemden David , al of hy zeyde : Ik

ben niet min ontfangen in den fchooc

van de boosheyd , als in den fchoot van

D z my-
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171yne Moeder. Zoo houd u dan bezig

met op te wegen deze eerlte fchandeiyK-

hcyd van uwen oorfpronk,engelyk d'hoo-

veerdige hunnen lol' beginnen van den

Adci hunder voor-Ouderen , begint gy
met meerder reght uwe verneedering van

uwen eerften Vader Adam. Het is een

groote befchaemtheyd geboren te zyn
van flegte af-komfte : en den foon van
eenen verrader en zal niet derven verkee-

ren met andere , jae falfyn felven tot een

gewillig ballingfchap uyt alle Landen be-

geven , daer hy bekent is voor 't gene

dat hyis. Maer en zyt gy geen kint van
den eeriten mifdaedigen over gequetfte

Majelleyt Godts , van den eerden weder-

Ipannigen tegen den Schepper , van den

eerften verrader van geheel het menfche-

lyk geflagt dat hy met eerien klop heeft

gedood ? Pater tuus Amorvdus , & Mater

tua Cethea. Ezech. l6. 3 . Uw leader Adam
%L^as eenen Amorre-er , dat is eenen rebel

;

en uw Moeder Eva eene CetheHwfche , dat

is te zeggen eene zottinne : en dies niet

tegen-flaende , hier oïider de menfchen
laêten fig zommige zeer Edel noemen

,

en gedenken niet op dat zondig en

on-
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onweefdig bloed dat ly in de adéïs dra-

gen \ Serpentes & gemmma viperarum. Matt.

15.55. ^^^p^^^^^ ^ Hjthroetz^eU van adders.

Dat zyn de eer-tytels die hun pa;{reh

;

indien dan dat onze voor-Ouders llangen

en adders zyn geweeil , door het venyn

jcfer zonden , wat konde fy anders ::VOor

naerkomelingen voorts-brengen , als die

viergiftigt waren gelijk fy r Oneyndelyk
idiank en lof zy aen onfen Heere Jefus

Ghriftu^', die in 't H. Doopzel een Bad
gemaekt heeft van (yni Dierbaer Bloed

,

om de fchand-vlek der Erf-zonde af te

waffchen , ein de aentgeboorne quaedaer-

digheyd ^é genezen :f Maer dit geheel

wfjcldaeti* van den Heere, en van ons

ide zonden , en. vervojggns komt hem de

glorie daer van toe, Tthi Domme jufinix

tt^is auum confufio facieL Dan. 9- .7: l^»

Heere z.y reghtveerdigheyd , maer ons befcft^emt^

hsyd des aenzjghts. !•;,

D
5 §. n.
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§. 11.^

<r Onufctentheyd in V verfiand.

Overweegt dat de Erf-zonde behalven

die befchaemtheydjU nog toe gcbrogt

heeft eenen vremden tegen-itryd in , jae

tegen u zelven. Voor eerit een fchroo-

melyke onwetentheyd in 't vcrflandt , met
tafteiyker duyilerniilen , als die waren
van iEgypten. Nopende de n'^tuurlyke

waerheden kan-men zeggen , dat wy in

cie fchemering zyn ; want wy hebben
ccgen des verftants om die eenigzints

duyflerlyk te zien , al-hoe-v/el dat by ge-

brek van helder ligt men daer weynige
vind de welke die weten en kennen.

Maer" in de boven-natuurlyke , zyt gy
geheel en ganfch blind ; want zonder de
gratie hebt gy alleen de magt niet om
een goed gedagt te verwekken , het v/elk

een begin geve aen uw' geluk-zaligheyd,

gelyjc gy reets boven bemerkt hebt. Zoo
dat gy niet alleen duyfter en zyt , maer
dayfterniiTe , eenen enkelen nagt , een

frikeie blindh-eyd. Eratts alicjuando tcnebra.

EplieG J. 8. G)- wacrt voortyts dayfierm^^en

.

D 4 Gy
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Gy weet anders niet, als de fchepzelen

voor den Schepper te iiellen ; het ver-

gankelyk goed te beminnen, en het eeuwig

te veragten',den weg des verderfs te vinden,

en af te dwaelen van den weg der za-

ligheyd : Sapientes pit faciant mala. Jerem.

4. 12. Alken ivys zijnde om quaed te doen.

En voorts , om het weynig dat gy weet

door menfchelyke wetenfchap , om het

weynig van die menfchelyke voorzig-

tigheyd die u -ov.erblyft, fchynt gy u
felve geleert te wezen *, zoo ziet gy u al

pronkende aen , even eens , als ofte een

fwart moorken fig een mirakel agte van
blankheyd, om die weynige wittigheyd

die hy heeft in fyne tanden. Anogantia.

ejus pltifquam fortttudo ejus. Ka. 16". 6. Syn

Z'Ti ii'aenthejd isgrooter als fj'n ftcrkte. O ! veel

grooter is nog uwe laetdunkentheyd we-
gens uw' goed en erven.

§• ni-

De Qïiaedaerdigheyd van den iviUe.

Overweegt dat de duyftcrniffen in u
voorts gekomen van de Erf-zonde ,

geen duyfterniilen en zyn van den nagt

,

die
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die fomtyts den iricnfch verquikken. FTet

zyn duyilerniiien van Eciipzea 4v w^n-
iighten , die verderf en rampen Mede-
brengen. Daer is met d'onwetentheyd des

verflandts een zoo vremde quaedaerdig-

Heyd des» wils vervoegt , dat die geqn
eynde nog maete en heeft, zoo dat Gdd
aïieen daer dtn grond van kan pylen

,

en die ten vollen kennen. Pravum eft cor

liomims & in^crutahik : Het hert- des menfch

is hoos 3 en cn-naerfpe-urbaer'^ Qiiis cognofcet

illud? Wte z.al d^^ dcfir kennen .? Ego Do^

mH^s Jcrutanp^tir^ Jerem.-fe ,9. Jj^, zegt

den.Heere /dcor-g^rondende hethert. Maer wy
konnen noyt zoo verre kernen , dat wy
voikomentlyk kennen liet venyn , dat

wy binnen ons felven dtaegen. Nu deze

quaedaerdigheyd be.ftaet,ijpt een geweldige

genegentheyd van den wille 'tot fyn fel-

vbn , zoo dat die niet en paft op God| al-fe

maer haer felven en voldoet : fy l&ft^et

in; een ongetoomtheyd vaïi de bfgeef?-

I|kheyd , om op het driftigfte de- wel-

liljflen naer te jaegen , zonder fig, daer

pyt;v^ te^-verzaedea.:. fy- -befiaei in een

ftlèér-groocfte zwakheyd der 'zietkraght

bm-4e"-vaigen^-t^-gGed 5 •dat^&erlyk- is -*-ver-

zelf
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zelt met eene alder-uyterile itoudmoedige

heyd om de w^ellurten te volgen : Scfjjks

C^ cogttatto humani cordts in mdum frona

fttnt ab adolefcentia fua. Gen. 8. 21. De
finr,en en de gedaghun van t mcnfchelyk^ hert,

z.yn genejfght tot het qpiacd van ^yne jonkr

heyd af Eenen fvvaeren Heen door ge-

welt op-gehouden , hangende in de logt,

heeft eene grootile geneygtheyd om neer-

waerts te vallen ; maer die geneygtheyd

kan gellut worden door kragten van^ de

natuur; gy hebt een diergelyke , of nog
grootere geneygtheyd om u te laeten

vallen in alle quaed ; zoo dat , om u daer

van 't onthouden de natuur niet beftan-

dig en is , maer daer word hulp van de

gratie toe vereyft , met een gedurige en
ilerkere bermhertigheyd ten uwen op-

fighte. Corroboravit 'mifsxicordiam fpiper > ti-^

mentes fe. Pf. 102. II. Hj heeft fijne herm-

herti^njd verkerkt over ds gene die hemvree^

TLen. Om dan uwen tociknt der wille!

wel te begrypen , beeld u eens in , dat gy
zyt dien ongelukkigen pelgrim die ge-

gaen zynde van Jerufalem naer Jericho,-

gevallen was in de handen der moorde-
naren , vande welke hy was uyt-gelchud

en
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en gewond , en half dood geheten op
het vlakke velt. Gy zyt dien, den v/el-

ken zondigende door den wille van Adam,
gegaen zyt uyt de Stad Gods , om te gaen

naer de wederfpannige flad , en vallende

in handen van de helfche moordenaers,

berooft zyt geweeft van 't kleed der oor-

fpronkelyke gratie en regtveerdigheyd ,

gy zyt dien , die ontfangen hebt die vier

doodelyke wonden , van omvetemheyd

,

van boopnerdigheyd , v^n fwal^hcjd , en van

yege€rlykheyd\ waer uyt'er niet zekerder

en is , als dat aen u mee een verdwelm-
de reden en gekrenkre vryheyd , niet an-

ders over en bleef, als de eeuwige dood
alleen , zonder uytvlugt , indien de goed-

heyd van onfen bermhertigen God geen
genees-middelen gemaekt en had tot uwc
wonden , met fyn eygen Wonden : al-

hoewel d' uwe zoo. quaedaerdig zyn , dat

fy niet volkomen tlyk genezen worden

,

felfs door eenen zoo Goddelykcn genees-

middel. En wilt gy u felven in eenen

zoodanigen ihet verhooveerdigen , daer

gy in behoorde te vreezen van te wan-
hopen ? Dicis qttta divcs fum & locuplcta-

tüs 5 & nalliHs egep : & mfcis qaid tu es

mi-
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mifer , C^ miferabihs , & pauper , & cachs ,

& nudus. Apoc. 3. 17. Oy ^cgt i t^ ben

ryk^ en verrykt geworden , en heb ^eens dtngs

gebrek^ , en gj %veet met dat gj z.jt ellendig ,

ende jammerIjk, > cndc arm , ende blmd i

ende nackt. Gy agt u ryk door de gaven
van natuur , en verrykt door de gaven
van gratie , zonder van noode te heb-
ben de daedelyke hulpen om die te be-

houden , maer God fpreekt tegen u een

regt contrarie vonnis uyt , te weten dat

gy ellendig zyt in u zelven , en jammer-
lyk fchynt aen andere , gy zyt arm

,

door 't verlies van d'oorfpronkelyke regt-

veerdigheyd. Gy zyt blind door d'on-

wetentheyd , en naekt , door dien gy
berooft zyt van alle haffelykheyd tot de
deugt. Welk is van deze twee ipreek-

wyzen waeragtig f Wie liegt God of gy ?

Jn manu Chanaan fiatera dolofa & dixir,

Dtves effe^us [urn, Ofee 12. y, Jn de

hand van Chanaan "A'as een bedncgelyk^e

weeg'fchael ; en hy heeft gez^ejd , t\ ben ryk^

geworden*

OEF
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OEFFENINGE
TOT God.

I. Q Telt u voor d' oogen Godts als

i3 een mifval gefmeten en verlaten

op het velt , en beek u in ,
' dat God

met een medoo^ende oog van fyne berm-

hertigheyd u aenziende dus aenfpreekt

en zegt : Fidens Te conculcari in fangmne
tfio , dixi tihi- : vive , dtxi inqnam tibi in

fatigame tuo , vive. Gelyk God zegt by
Ezech. aen \ 1

6". 6. Ik. h*^ ^ ^» yioed leg-

gende betrafpek gezeten , en u alfdan gez^egt ,

leeft , ij^ heb H gcz^eyd , z^€gge ik, , leeft m a

bloed.

II. Verklaert voor God den Heere,

dat gy niet genezen en kont v/orden

van u zoo doodelyke wonden , is 't dat

hy daer fyn geneefzame hand niet aen

€n beileet : Sana me Dotr.mc & fanahor

:

falvmn me fac > & falvus ero. Jerem. 1 7.

14. Genecft mj Heere-, en ik^ z^al gcnez^en

ipez,en , maekt ray gcz^cnt en tk, ^^^ gez^ont

zjyn.

III. Vreefl dat de gaven des Keeren

,

door uvve fchuid , geen occaile en wor-

den
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den van fwaerdere verdoemcnifTe , over-

mits hoegy meerder verbonden zythem
te dienen , hem minder dient.

IV. Is 't dat God u ontrekt die eevce-

lyke deVotien , daelt dieper in u feiven ,

beleydende dat gy de foetc liefkozingen

niet en verdient, die maer eygen en
zyn aen de vrinden van den Heer.

V. Geeft weder aen den Heer de glo-

rie die gy voortyts hem hebt ontnomen,
met u zonder reden te verydelen : want
dextra Domini fectt vtrtfttem ^ het is de rcg-

tcr hand des Heeren de welke de deugt heeft

ajt'gewerkt.

TOT U EYGEN SELVE.

I. \ Ght u feiven onweerdig van alle

JLJL dat goed dat gy hebt , en van
alle dar gy niet en hebt; bekennende
dat gy niet en verdient q^iq. fpyze daer

gy van gevoed word , die logt die gy
ademt , enr.

II. V/aght u wel van oyt iets te doen
of te laeten om eenig menfchelyk op-
zight.

III. Verwekt een reghtzinnige begeer-

te
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te van noyt ge-ecrc te willen zyn , om
daer door te komen tot de b::e;eerte van

verfmaed te worden , welk is den leften

trap van d'oodmoedigheyd.
IV. Zyt te vreden voor dood gehou-

den te worden, in de herten van alle

andere , en dat niemand u en beminnc
of op u denke. Tamquam mortum a eerde.

Als eenen dcoden uyter ho-tcn , om dat gy
niet beminnende als het quaed , gy nog
begeert goed te fchynen , terwylen gy
begeert bemind te worden.

V. En houd niet op van uwe vallen

en mifdryven te berifpen , en uwe ge-

breken u felven te verwyten , om te

komen tot een mifagting uws felfs , en

om onverdragelyk aen u lelve te wor-

den.

TOT UWEN EVEN-NAESTEN.

I. T S 't dat de hefde nog de regtveer-

A digheyd u met en noodzaekt , zoo

verfwygt onverzettelyk altoos de gebre-

ken van andere , en zyt veerdig om eens

anders deugden te vermelden.

II. En wreekt u noyt over een ander,

als
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als met hem eenige deught of dienft te

dcen , u felve bekennende verdient te

hebben alle quaed onthael ; en oordeelt

dat inugere8,tigt zy,dat aen eenander
gedaen t'en onregt foude wefen.

III. Indien gy aen een ander in 't uyt-

wendig de voor-rang niet en kont ge-

ven Üelt hem altyd inwendig by u fel-

ve voor u , u onweerdig agtende van

de eer zynder gezelfchap.

IV. Laet u voorftaen dat gy geenen

flegteren raedts-man en hebt als u fel-

ven : fynde altyd veerdiger om eens an-

ders goed-dunken te volgen , als 't uwe.

V. Wagt u van weynig aght te ilaen

uyt hooveerdy op de verfmaedenis die

een ander u aen doet , gelyk die , de

welke tconen dat fy de laftering niet en

agten , om dat fy niet en agten den per-

foon die hun laRert , en zoo doende
zyn fy hooveerdig, terwylen fy fchey-

nen d'oodmoedigheyd te oeffenen.

G E B £ D T
Tot dsn H. Geeft om d' oodmoeSghejd te

erLtngcn.

O Eeuwige Liefde ! O ! H. Geeft den

vertrooiler , ó ! gave boven alle ga-

£ ven
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ven I ziet hier eenen afgrond van ellen-

den , die u aenroept , eenen afgrond van
bermhertigheyd , om verlight te worden
in lyne qualen > genezen van fiine won-
den , gewalfchen van fyne vuyligheden.

La.va (jHod efi fordidum , riga quod efi an-

dftm , fana. quod eftfaticlum. PVafiht dat vuyl

is , beffroeyt dat dorre is , geneeft dat ge^

quetfi ts. Gy die van 't begin des werelts

u liet dragen op de wateren , om te

doen leven en om te bevrughten dien

rouwen klont der fchepzelen , hebt na-

maels wel door een veel grooter mira-

kel, de ziel door de wateren van den

H. Doop doen leven , en bevrughtigt

door uwe gratie , maer ik dwaeze , gelyk

geworden aen de laft- dragende beeflen ,

niet kennende de eer van uwe gunft

,

heb die grarie van my weg gefmeten j

en by de erf-fchuld van myne ooriproii-

kelyke zonde heb ik gevoegt myn ey*

gen daedelyke ; verdubbelende alzoo myn
aen-geboorne krankheden , befV/aerende

myne ketenen , en verbreedende myne
wonden. Ik verdiene overzulkx nog ge-

nade , nogh quytfchel ; ja waerlyk ik

verdiene die niet. Maer gy die in ons

meefte
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meeSe behceftigheden meell doet uwe
mildiidigheyd uytmunten , en verliet dit>

bocfwigc niet , 't welk zonder ti niet

goeds en kan hebben : ^Ui^éf'^o numtne

fitb'd efi m homitie , nihil eft mnoxium. Son-

der uwc Codhejd tjfer met m de-n fncnfch y

fücts onfchidd-g, Ende om diefwille dat

een van myn grootfte ellende is , inyne

ellende niet te kennen, hebt medelyden
met myne vervaerelijke blindlieyd 5,ende

o^itdekt my door een» üraeie van. uw*
heylig ligt , hoe jammerlijk dat ili ge-

lleit ben in uwe oogen. Deelt my wat

mede van 't gevoelen-, dat gy hebt van
my , van mynen Niet , van myn quae-

de ' gewooiuenf, van .myne onv/etent-

heyd , m.yrie lafhe-riigheyd , van myne
bocshey-d. O hoe gelukkig zoud' ik v/e-

zen , dat gy my oi^ gLinft diZ(^.Q ! want
alfdan ligt ziende in uw' ligt , eens in-

geleyd zoude worden in 't Kerneis Pa-

rady s , om deelaghtig te worden van uwe
Keyligheyd , en van uwe geluk-zalig-

he)d, ecuwig aen u gehjk. Amen,

E 1 VIER^
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$èTdÏÏnk:en , flat u
dit ortgevroksn fat wez^en ,

datgy gepoogt hebt tegen God
te vegten. 2. Mach. 7.19-

VVie heeft i em tvederjtaen

n vrede gehadt. Job » 9. 10^
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VIERDE
AENMERKING

VOOR DEN WOENSDAGH.
Over de daedclyks toonden*

§. I.

De voorleden dacdclykj; z.ofidcn.

Overweegt hoe veel erger gy ge-

worden zyt als den Ntet door uw'
cygen zonden, 't Menfclieliik verftant en
kan niet bevatten d'uyterfte verworpent-

heyd daer eenen zondaer figh in fmyt

voor d'oogen Gods. Het zoud'hem be-

ter wezen een rifpe te wezen vol fenyn

,

eenen Bafilifcus , eenen Draek
; ja 't zou

hem beter zyn noyt in wezen geweell te

hebben. Bonum erat et fi natus non frijjct

homo tlle. Matth. 16- 24. Het ivaer hem
heter , dat dten menfch met geboren en u^are.

Alle de fchandigheden zyn in eene zon-

de befloten, en wy die doende, doen
E X de
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de fchandigfte zaek , de verfoeyelijxfte

verraderye , de vervloekelijkfte trouwe-

'

loosheyd die 'er mogelijk is : Quam vUis

facifis es nimis , iterans vms tuas ! Hoe ver-

worpen zjjt gj geworden erhaelende uwe ï-t^e-

gen. Jerem. z. 7^6. zeght God Van een

zondige zieU om haere onmeetbare ver-

worpentheyd , de welke dies te meer
verdubbelt de befchaemtheyd , hoe dat

die dikmaelder weder-keert van d'eene

fonde in d' andere. Ende alhoewel gy
mifichien wel mogt hopen , dat de ou-

de boosheden u vergeven zyn , gy zyt

daer evenwel niet volkomentlijk zeker

van , en indien gy'er vergiffenis van
gekregen hebt, en uwe vlekken uyt-ge-

wailchen zyn , dat moet gy dank weten
aen God, en niet aen u. Maer over-

loopt eens 't gene het uwe is , en gy zult

tien V7at verwarring van zaken, wat
afgrond van quaed , en hoe vervaerlyk

dat gy zyt ! Fa6Ii fnnt abommabtles , ftcut

ea qtiiz dalcxenmt. Ofee 5>. 10. Sj fin af-

ffyfiljk geworden , als de dingen dte jy be-

mint hebben. Uwen wille is zoo vertbeye^

hjk geworden voor het Goddelyk Aen-
fchyn, als die verfoeyelijke vcorworp*

zeis
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zeis die gy meer beminde als God. Dat
is den ftaet daer gyuin geftelt hebt,,, en
daer gy in moet erkennen , wat , en hoe
veel dat 'er van 't uwe is ; aengezien dat

die zonden, fchoon fy vergeven zyn,-
altyd uwe zonden zyn , en gy in u fel-

ven meer moet vertbeyen eene ligte zon-

de , als in een ander d' alderfwaerfte

:

Numquid "parum vohis cfi quodfeccafti- Jo-
fue 22. Dunkt het u kj^yn te jyn , gez^on-

digt te hebben ? Dunkt het u een kieyn

mifdryf te wezen , eens uwen God ver-

raden te hebben ? het is genoeg om
over u felven altoos befchaemt te we-

zen , ook maer eene reyfe zondaer ge-

weefl te zyn, en om- vervolgens van
fchaemte u hooft noyt te derven op-

heffen. Men zegt dat dien Simon die

Chriftus cnfen Keer te gaft genoodigt

had, Luc. 7. 36". van den felven Heer
is genezen geweeft van fijne melaets-

heyd ; maer hy heeft evenwel den naem
behouden van Simon den meUetfchen , ora

dat liy eens melaets hadde geweeft , en

vervolgens zyt gy derhalve ook geheel

een wonde, geheel een verworpentheyd.

JnjjimiA femd impofita , pcrpctno d:trat L- i,.
'

E 4 De
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De fchiwdvUk^ iemand eens in-gedrukt , duurt

altyd. Dat is den zet-regel van de men-
fchelijke wet : en fchoon naer de God-
delijke wet de fchand-vlek der zonde
in eenen leedwezigen zondaer word uyt-

gewaffchen , zoo word u evenwel ge-

raeden dien ftaet te gedenken , daer gy
door uwe fchuld in geweeft zyt , en door
enkele bermhertigheyd Godts nu niet

meer in en zyt.

§• II.

De tegenwoordige zonden.

OVerweegt voorders dat gy niet en

hoeft om u te veroodrooedigen , te

loopen tot die zonden die gy eens ge-

daen hebt , maer nu vergeven zyn : daer

zijnder tegenwoordig in u genoeg daer

toe. Dat gy met aendagt door -zag

den tegenwoordigen llaet van uwe zie-

le , gy zoud meynen te zien eenen Job
zittende op eenen meft-hoop , die daer

druypt van den hoofde tot de voeten

van zeeren en van rotten etter. Men
Tou van u milTchien met meerder waer-

heyd konnen peggen : ^ planta fedis uf.

qu4



Mdekt my z.alig God, want

|| de ivaterenfyn gekomen tot aen

tnyn z^iele. Ik, ben verjieken in't

flym der diepte, Pf» ^'S. 2.

Wie verftaet Jig de z.ondai0

VL 18. 13.

'^^M%m
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'q^e ad verticem capitis , non e
ft in ror fani^

tas., & livor , & plaga ttsmens. IfaV l'. 6".

Van- ds pUnte des voets tot den top des hoofts

is^^n hem gee,i gez^ontheyd : hy is een won-

dè^^, een blat-twe e.i öpgsfiiJollen quetz^uere

:

Alle uwe ziel-kragten , alle uwe uytwen-
dïge zinnen die werpen gebreken en
verrotheden uyt , door een ontelbaer ge-

tal van fouten die daer uyt zypen,, en
niaken u gelyk een levende leyk i le-

vendis: oo-p;eë':en wordende vandewor-
mtn, Oafe qpiaedheyd ts foo groot , zeyde

de zalige Gatharina van Genua, dat

wzer V d:it God die %mlde fchatten naer fjn

gey egttgheyd , hy z.0Hde ons nvyt.^ eenig goed

konnsn doen-, Ufant Aie onuytfprekelyk^ en on-

geloovelyk^ is , aen eene de welke die non

gcz,ien en heeft. Ende aen de zelve Hey-
lige eens vertoont geweell zynde de

verfceyelykheyd van eenalderminftege-

peys tegen het wel-behaegen Gods , zey-

de fy , dat
Jj'

IVas om te ft
erven , en dat ,

indten d^ g^z^ight haer met aenftonts beno-

men ivterd , al haddë fy e-cn hchaèm igehad

van.- diamant yhet aenft^nts gcborftep. z.oude

'hebben f Maer hoe veele van zoodanige

en grootere fouten en zonden zyn'er in

u
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u ? Het cetal is dacr van zoo onzeker
als hunne ^(v/aerte : Deli^a cjms tntelligit?

Wie vcrfiact TLig de z^onden ? PC lo. 13.

En gy v/ilt evenwel geaght worden voor
iet goets. Gy zijt gelijk het Quik-iiiver

dat het fwaerile is van allen de meta-

len , en het wilt evenwel vliegen boven
alle andere Berg-ftoffen. Abommabüis &
inmilis homo , qnt hibit cjuafi aquam iniqui-

tatem , zegt Job ij. 16". F^erfoeyt en ommt
is dcH '7icnfch , die drmht de boosheyd gehf^

water. Ziet daer u portrait ofre af-beelt-

zel; onnut door den niet van de na-

tuur; verfceyelijk om de bedreve zon-
den , die tegenwoordig niet alleen de
boosheyd op en florpt , maer drinkt het

gelijk water zonder aghterdoght of op-
lettentheyd : en verhooveerdight gy u
nogh ?

III.
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Be pynen der hellen hebherir

my omvangen , my hebben raf-

felyk overiveldtgt de jirikken

des doodts, P(. 17. 6".

In't midden der ftrikhen

si»lt ^y^aen, Ecclï. 9.10

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'i
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§• in.

ï>e mogelyk,e Zonden*

Overweegt dat gy eenen alder-groot-

Ikn zondaer zyt , niet alleen om
de voorleden en tegenwoordige over-

tredingen , maer ook om die gy nogh
kond doen , is 't dat God u niet en helpt

om die te meyden. GratU tuoi dcpmo quA-

cumque non feet mala. Ik, wejte aen uive

Gratie al aat ik, m^t qnaets gedaen hehbe i

beleed zeer oodmcedelyk den H. Au-
guftinus Itb. 1. Conf. c. 7. Alle de zon-

den die wy niet en doen , zyn een wel-

daet van de gratie Godts , en van't Bloed
van onfen Heere Jesus Chf^istus ,.

want inder waerhe)d , allen menfch
heeft in fyn felven zoo veel , en door
fyn bedorven natuur , en door fynen
ingeboren Nm , als 'er vereyicht word
tot alle , ook de grootfle fcheim*ftukken.

Vervolgens gy die tot het goed zoo
flauw zyt :, dat gy met uwe kragten al-

leen , niet eenen ftap daer toe en kont
maken , zyt tot het quaed-doen eenen

zoo grooten Reus , dat gy op uwen hals

kont
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kont haelen alle de londen van de we-

relt; daerom verbeeld u gelyk als met
't hayr op-gehouden hangende over den
afgrond van alle de fchrikkeiykfte mis-

daeden , en dat , om daer in te vallen

niet anders noodig en is, als los gelae-

ten te worden van dien , die u by het hayr

vaft houd. Daer en is daer toe geen

mirakel van noode : met u maer niet

t' onderfteunen , kan God u erger laten

worden , dan oft hy u teenemael ver-

nietigde, 't Is genoeg daer toe , dat hy
u geen nieuw weldaet en doet , daer gy
geen ander deel in en hebt , als dat gy
dat zoo dikmaels onverdient hebt : het

is genoeg , dat hy den Duyvel toe-laet

met alle fyn kragt u te bekoren : met
een woord het is genoeg daer toe , dat

God u laet in de handen van uwen wille

;

en zie daer, u ftrax vervallen in alle

quaed. Indervoegen dat gy u nu moet
houden in dien flaet te wezen , in d^ïv

welken gy zoud zyn, waert dat gy alle

de zonden des v/erelts op uwen hals ge-

haelt had ; want voor zoo veel u aen-

gaet , gy hebt reets in uwe ziel dien

grond van ellende, die genoeg is om
alle
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alle die te bedryven. Die onderworpen

is aen de vallende ziekte , hcud lig voor
eerien krank-wezende , al-hoe-wel hy
xnet'er daet nu niet en valt , terwylen

hy in fyn ingewant lieert dat quaedaer-

dig voght , het welk genoeghzaem is

,

om hem te doen vallen in alle ook de

diepfte kaylen , en graghten.

Den eerfte naem , die de aerde gehad
heeft , is den naem van Dorre : V'ocavit

Deus aridaw , terram. Gen, l. ïo. God

heeft het dorre i aerde genoemt. Niet om
dat fy dorre was , want fy v/as van als

dan af al overftroomt vande v/ateren ;

maer om datze. door haer zelve dorre

was, en dorre zoude zyn zonder het

water. Zyn de dan onbloot van allen by-

ftant van Gratie , zyt gy eenen nieuwen
of nog ergeren Antichrift. Gaet nu op
het ligt van deze waerheden , en ver-

hooveerdigt u nog, zoo gy kont.

OEFFENINGH
TOT God.

I. C Telt u , voor God gelyk den Pu-
iD blicaen , die van fch-aemte zyn 00-

gen niet dorfie op-üaen naer den Hemel

:

ende
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ende zegt dikwils Deus propitius e^o mihi

peccatort. Heere z.jt my groolte z^ondaer ge-

nadtgh. Luc lo, I 5.

II. Als gy geprezen word, zoo ge-*

denkt op het zoo verfchiliende Oordeel
dat God wegens u heeft: Qut UndatHr ah

homintbus vituperante Te , zeyde den H.
Auguftinus , non ahfolvetur ah homimbpis

condemnante Te. Die terivjlen hj van n Heer

veragt word, dog geprcz^en van de Men-
fchen y en fal van de Mmfchen niet ontja-

gen wo'rden , als gy hem veroordeelt.

lil. Bid dikmaels den Heere , dat hy
u niet over en late aen uwe paflien ; zeg-

gende : Anim& irreverenti , & infrumt& ne

tradas me, Bccli. 23. 6. En levert wy met

over aen een oneerhidige en onhefchofte z^tele»

IV. Befchouwt u in 't aenfcheyn van

God, als eenen ftinkenden Poel die zoo

lang de logt niet en bederft zoo lang hy
niet geroert en word , die geen zonden

en doet , daer gy niet toe verzogt en

word , of daer gy de gelegentheyd niet

toe en hebt omfe te doen.

V. Aenveert gewiiligh allen arbeyd en

rampen , als een llave die fynen rugh

bloot geeft voor de geeiTels die hy wel

ver-
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verdient heeft , en zegt : Iram Dominipor^

tabo , qHontam peccavi et. Mich. 7. 5). Jk^

fLAl gecrrje de gramfchap Godts verdragen , •

overmits ik, tegen hem gez.ondtgt hehhe»

TOT U SELVEN.

I. .yVT/ Aght u te fpreken vaii u fel-W ven zonder zeer wettige reden,

en veel meer van u fèiven tot een .ex-

empel voort te brengen, van 't geh'er

gedaen of gelaeten moet , of behoort te

worden. .

II. Stil te fpreken is altyd van de

Reyligen' gehouden voor een teeken ,

en ook voor oeffening van oodmoedig-^

heyd. ••
.

Ill.-Vlught .JE.0Ö veel gy kont den

t' zamen-handel van. die , dewelke u

plegen te pryzen, en u aghten boven
andere , op dat u hooveerdy daer door

niet gevoed en worde.

IV. En verduykt uwe fouten niet

,

namentlyk uwe naruuriyke , die geen

verergernis en konnen geven.

V. Doet u befte om eenen heyligen

haet tesen u felven op te nemen, als

-...> ° F ie-
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tegen eenen , die nergens anders goed
toe en is , als om quaed te doen , dat

gy daer van niet weder-houden en wicrd

van den Heer 3 denkende dat ieder een,,

die u wel zoude kennen , u haeten

zoude.

TOT DEN EVEN-NAESTEN. ï

I. TJ N twift noyt met iemand; maer
jLj naer dat gy u reden hebt in-ge-

brcgt , zoo wykt flillekens , houdende
voor eene groote vidorie u felve t' over-

winnen.

IL En als gy zoo wykt en fwygt
,'

zoo en toont niet dat gy dat uyt on-

fchuldige gewiiiigheyd doet , maer uyt

noodzakelykheyd , al of gy niet. meer
en konde antwoorden. .

',

III. Als u iemand in den t'zamen-

handel moeyelyk valt , zoo gedenkt»

hoe dat gy door u gebreken den Fleere

meer m.oeyelykheyd aen-doet , en hy u
even wel duit.

. , :

IV. Als gy gehandelt word even ge-

lyk uw' andere mede-Broeders ofSufters,

verwondert u daer over in uw' hert,

oor-
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oordeelende dat gy onder hun zyt , ge-

lijk een Rave onder de Duyven.

V. Wagi u neerilelijk van alle bewe-
ging van nyd en wan-gunit. Behalven

dat^ de nydigheyd voort-gebrogt word
van d' hooveerdy , zoo baert die haet

,

en verdubbelt overfulkx haere boosheyd.

G E B E D T

Tot Jefns Chrijitts als Fcrlojfcr , om te

verkregen d^ oodmoedighejd.

OMynen alder-goedertierenden Ver-
loiier , die voor de zaligheyd van

den meiifch veel minder hebt ge^ieven

te icheynen als eenen menfch , geheel

overftroomt zynde van verfmaetheyd

,

en verzaedt van lade ringen ; ik dankc

en love , en wille eeuwig loven en dan-

ken die bermhertigheyd , daer gy zoo

lang myne zonden , en dat meer is

,

myne hooveerdigheyd mede hebt ver-

dragen. Waerlijk gy had niet minder als

eene oneyndelijke gedoogzaemheyd van

doen, om my eenen zoo armea, en

zoo hoogmoedigen groot -aghter lyns

F z ielfs
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felfs te verdraegen. Want gy haet Pau^

perem & fuperham , Eenen armen en hoo-

veerdtgen. Eccli. 2j. 4. Maer het uwe
gcedheyd daer niet op houden , gaec

voorder , myn eenigfte Goed , en ver-

loft my van myne quaedheyd , makende
tny zoo oodmoedig , als ik in der daed

liegt en verworpen ben. Ab homme im-

(jfso & dolöfo crue me. Ontmackt my van

den hooz.en en lifltgen menfch. Pfal. 42. I.

Verloft my van myn felven , boozen

bedrieger van my felven , verligt myne
biindheyd door uwe waerheyd , op dat

ik my houde voor 't gene ik ben in uwe
oogen , eenen afgrond van krankheden

en zonden. Gy hebt reets het werk be-

gonnen door middel van 't geloof; vol-

trekt het, bid ik u, met myn verftand

meer te veriigten , en verftoot myn ge-

bedt niet , dat ik wel wete verllootinge te

verdienen. Gy ziet dat myne boosheyd

zoo groot is , dat fy genoegzaem alle

menfchen , door 't quaed exempel zou

vergiftigen , ten waere dat gy my hielpt

met uwe gratie, nog de helle zou vin-

nig genoeg wezen om myne mifdaden

te ftraffen.

En
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I

JEneghter en ken ik my lelven niet

,

cri loeke ge-eert te worden , en boven
andere verheven te zyn. Ik verzoeke

dan uw** ligt om myne duyfterniile t' o-

verwinnen , t' zamen met uwe kragt , om
te maken dat ik vöortaen niet en valle

in 't diepfle van alle quaeden. Die roepe

ik aen , die verhope ik van uw"* Bloed

,

van uwe beloften , en van die goedheyd,
door de welke gy gewent zyt meer te

geven , als van u gevraegt word ; be-

lovende u in alle eeuwen te zullen lo-

ven en danken over eene zoo gewigtige

genade aen my verleent , die de ièlve

zoo onweerdig was. Amen.

F 2 VYF-



Ten ware den Heere mj ge^

holpen hadt , ferr na had mjn
füiele in de helle gewoont. P{.

,
Heeregy hebt myn ziele uyt^

'^eleyd van der hellen. Vf^zc^^U^
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AENMERKING
VOOR DEN DONDERDAG

De Helle is een groote beweeg-reden

tot d' Oodmoedigheyd.

§. I.

Gy hebt het vonnis der Helle verdient.

Overweegt de fchaemte van eenen

dief, reets overtuygt van fyn feyt

,

en reets veroordeelt tot de galge , en

7iet dan hoe veel grooter dat uwe fchan-

de is , om dat gy veroordeelt zyt geweeit

tot de helle als cenen dief, die d' eer van

God geftolen heeft. Voorwaer dele fchan-

de is zoo veel grooter voor de Engelen

en voor God , als het meerder is , al-

tyd te leven onder de voeten der duy-

velen , dan fyn leven te eyndigen aen

een galge door de handen van den Beul;

Te meer om . dat eenen mifdaedigen iets

F 4 kan
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kan by brengen tot fyn onfchult, en
doen twyffelen of hy wei zoo pligtig is

,

als iiy wel fchynt aen 't gi?regt der men-
fclien. Maer dat heeft geen plaets in u :

het is vaft en zeker , dat gy eene zoo
groote ftraf verdient hebt , en hier in is

eygentlyk de ware befchaemtheyd gele-

gen. Non puntri malnm eft , fed fieri pcena

dignum, Gefiraft te worden is met qnaed

,

maer ftraf te verdienen. Gy waert reets

overtuygt van de goddelyke Juilitie die

niet faeien en kan ; jae gy waert , om
zoo te fpreken , reets op de leer , daer

onbrak anders niet als den laetften af-

floot : terwylen'er vele die min pügtig

waren als gy , af-gefchopt zyn , en voor
altyd verdoemt. Nifi qma, Dom-inus adju'

vu me i paulh minus hahitajfet in inferno

amm^. men. PE pj. 17. Het fchol ïvcjntgy

oft mjne z.tele woonde tn de helle , ten ware

den Heere my had geholpen. O wat ramp-
zalige wooning! Ah wat bitter verblyf!

Ah v/at onverdragelyke fchande ! En zyt

gy zoo gevoelig , dat men u niet en telt

nog en agt ? Alle die verfmaedheyd éït

geen verdoemenis, nogte helle en is, is

nog minder als gy verdient hebt. Zegt
dan
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'dan heel overgoten van fchaemte met

Job ^3. 17. Peccavi & vere dcliqui , &
ut tram dtgnus non recept. 11^ heb gez^ondigtf

en ivaeyljX nufdaen , eti ben evenwel met

g(:ftraft naer vcrdienflen,

§• n.

Gy tveet niet of dat Vonnis herroepen is»

Overweegt dat gy niet zeker en zyt

oft dat vonnis tegen u , herroepen
is. God vertoonde aen de H. Therefia

een plaetze in de helle , daer fy eynde-

lyk in gevallen zoude hebben , indien fy

voorts gegaen hadde in eenige conver-

fatien en genegenthedekens , die wel niet

quaed , maer vol gevaer waren. Daer is

u ook , en met meerder reden , een plaet-

ze bereyd geweeil " in die vervaer-

lyke duyfternilïen , in't gefelfchap der

ramp-zalige , voor altyd verfteken van
hun eynde ; maer wie weet , of die plaets

niet altyd epen en blyft voor u .'' Wie
weet of dat vonnis van vermaledydinge
tot heden herroepen is f Wie weet of

uwen naem nog uyt-gefcrapt is uyt dieti

boek des doodts l Nefcit homo utrum amo^

rc
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re on-, odto—dtgnus-^jb. ~E.Qc\. p. U-Ikft
men{ch en weer met of hy der Itefdc, of de^i

haeu weirdtg ts. Dèh menlcli weet niet^

Of hy ontila^en of veroordeelt isia.jj$;

goddelyke Vierichaer ; en in die twyf-t

feling lleekt hy het hooft op , en ftygert

om hoog, en mifiigtfyne mede-gezeiien,

wiens zaek by God milichien beter ftaet

als de fyne. God gave dat gy waert ge-

lyk den Propheet , die zeyde : Ego vir vi^

dcns paffpatatent meam tn virga tndi^natia^

nis tH£, Thren. 3. i» //^ hen eenèn man he^

latende myn armoede , in de roede van uwen
Tooren^ Daer en is geen beter manier om
fyn armoede te zien , als die ten opzigte

van de fchuld te befciiouwen die wy
uytftaen hebben by de gcddelyke Regt-
veerdighe)d. Indien de li?.ven voor nul

gerekent worden van de wetten , fervi

•pro nullis hahentur ; lioe veel te meer
moet voor niet gehouden worden; een

flaeve, die gedoemt is geweeit tot een

eeuwige itrafiè , en onzeker is of die

nog wel is vergeven.

§• nr.
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DWrfleekt mynvleefch met
uwe vreefe , want uw* oordeel

len heb tkgevreejl. Pf. 1 1 8. i lo
Des Heeren toornfal ik dra->

gen ^ti^ant ik heb tegen hemge^
^mdigt, Mich. 7. 5;. .

E^
"̂'^"--'''''''''
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§. IIL

Het kan gefchieden dat gj het vonnis der

Helle m 'r toekomende mg verdient , en

dat het nyt-gevoerd word*

Overweegt , dat al is 't dat de ftraffe

der helle die uwe mifdaden ver-

dient hebben , u is vergeven , dat gy é^^^

vergiffen iile alleen fchuldig zyt aen de
loutere bermhertigheyd van uwen Gcdy
Maer gy zyt van u felven even-wel eeneil

verdoemelink , en eenen verworpelink ,

zoo dat gy met waerheyd kond zeggen

:

ïnfernus domus mea ejl. De Helle is myn huys,

Job 17. 15. Niet alleen d' Helle is eer-

tyts myn huys geweeft , maer is het nog
tegenwoordig , want ik deze door myne
zonden gebcuwt hebbe ; nogte daer ea
is geene gefchaepeiiijagt.die my beletten

kan van te gaen woonen in dien eeu-

wigen brand. Dies te- meer, al-hoe-wel

gy van de genade Godts reets vergiffe-

nis verkregen had van de voorgaende

fchuld , nog en zyt gy niet zeker van
dat gy zonder -uytylugt nog eens niet

ver-
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verdoemt en zult gaen. O waerheyd die m
alle weg lluyt aen alle verwaentheyd ! ^

O afgrond van d' oordeelen Godts ! on-

der de welke zoo iemand fig niet en
vernedert , of dien is zonder verftant en

zinneloos , of zonder geloof en godde-
loos I Den eenen was heden eenen moor-
'denaer en de dood fchuldig ; maer hy
zal binnen weynige dagen aen 't Cruys
'étïi Hemel verkrygen van Chriftus ; en
den anderen was Apoftel, en had ge-

zag over de duyvelen , en zal binnen

korte dagen wanhoopende fyn leven eyn-

digen , om voor altyd gepeynigt te wor-
den van die duyvelen die hy de vlugt te

voren dede nemen. O afgrond ! zeg ik

nog eens , ó fchrikkelykheyd ! Hoe kont

gy oyt dan iemand veragten , ftaende dcfe

grcote onzekerheyd van 't eeuwig leven,

en van d' eeuwige dood ? Hoe kont gy
u ielven meer agten als een ander r Gy
mifagt miliciiien eenen voor-fchikten tot

den Hemel, die uwen even-naeilen is;

en gy agt zoo hoogelyk, millchien ee^

Hen verdoemelink , die gy zelfs zyt. Ah
gy zyt zoo verre van te vallen in dien

heUchen kuyl, als gy verre zyt van 't

zon-
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\zondigen; en zoo verre van 't zondigen
als gy verre zyt van u eygen (elven. Nu,
waer 't zaken gy vielt in die diepte , wat
zoud uwe bezigheyd wezen in d'eeu-

wigheyd r Die zoude wezen , met die

rainp-zalige te vervloeken uwe hooveer^
digheyd , en geftaedig , maer te laet , on-.

trooilelyk te huyien en te roepen Qtiid

nobis profmt fuperhia , Ct- divuiarum ja^un*

tiA cjHtd contHUt nobis. Sap. j. 8. Wat heeft

d hoovcerdy ons gebaed •, en den roem der

rykdommen om geholpen I Die hooveerdy
die u hier zoo korten tyd wat ketelde.»

die zal u eeuwig knagen en pynigen. "

OEFFENINGE
T o T G o D.

I. T> Edankt dikwils den Heer over, de
J3 patientie daer hy u zoo lang mêdq

heeü verdragen, en denkt dat uwe zon^
den hem zoo verre gebrogt hebben dat

hy u niet meer verdragen en kan : Noif

-poterat Dommus ultra portare , propter mali-^

ttam fludtorHin vcftrorurj^, Jerem. 44. lx*

Den Hejsre en konde het niet meer verdra^
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gen , om de hooshejrdts iville van mve he^é

tragtingcn.

iL Als u eenigh leed of fmaed word
aen-gedaen , en let noyt op dien , den
welken u dat aendoet , maèr heft uwe
oogen tot God, die dezen gebruykt tot

een werk-tuyg om u te veroodmoedigen :

Domintis pracepit ei ut malediceret mthi. i,

Reg. l6. Den Heere heeft hem bevolen dat

hy van my quaad z.oh [preken. Zegt David
van fynen veragter Semèi.

III. Zegt lomtyts tot ti (elve : wat

zou u over blyven dat God u eens alle

fyne gaven s effens af-nam 't Indiener een

fchepz,el gevonden wterd dat met dcelagttg en

IVas van de godddykp Goedheyd , zjoude dat

7L00 quaed %jyn, , ais God goed is , zeydc de

zalige Cathanna van Genua. In vita.

*'
'IV. Overdenkt eens hoe verfoeyelyk

gy moet wezen voor God, 'dóór uwe
hooveerdy : Ahommatio Domini omnis ar^

Yogans. Prov. \6. y. Allen hooveerdtgen is

een verfoeymge voor God. En *ve¥oodmoe-i'

'digt u zoo doende, om dat gy u niet,

V7e:et te vernederen.
"

'V'. Tragt te begryperi dfe^fchaemte
» "o die
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\die ey zult hebben voor de Goddelyke

vierfchuer , als gy uw' oogen , nu geile-

ten door d' hooveerdy , open-doende

zult zien , dat'er niet goeds in u en is.

Apenct ochIos & nthU mvcnict. Job 27.

19' Hy z,al fyn oogen open doen > en met-met-

allen vtnden.

TOT Ü* EYGEN SELVE.

I. TTErnedert u tot onder den Du)^-

V> vel felfs , die Verdoemt is om ee-

ne zonde alleen , nog oyt de gratie en

heeft gehad van op te ftaen ; daer gy»
met zoo veel bermhertigheyd en gena-

de begunftigt, uwe zonden zoo hebt

vermenigvuldigt.

II. Word befchaemt in u felven , over-

denkende hoe ftiptelyk gy gedient wiit

wezen van andere , terwylen gy uwen
God zoo onagtzamelyk dient.

III. Oeffent u geerne in verworpe
dienden , dat de bequaemile middelen

zyn om d' oodmoedigheyd te bekomen.
De veroodmoedmg , ZQS^i den H. Bernardus

lejd tct d'' oodmoedigheyd , gel)\ de verduid

di^iocjfd ) den weg ts tot den vrede : Hfimi-

G ha-
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Itatio via efi ad hümthtatem , ficut fatientia>f^

ad facem. Epift. 8l.

IV. En verontweerdigt u niet vai>

andere te leeren , toonende dat het \x

aengenaem is als een ander u onder-

wyft.

V. Volbrengt geerne alle penitenr

tien ; en vernedert u fèlven inwendig

als pligtig zynde , terwyltn gy die uyt-

voert.

TOT UWEN EVEN-NAESTEN.

I. /^ Ffert aen God den arheyd > het

V_-/ gebed , en de verdienften van

uwe Mede-broeders of Sufters , met dat

luttel goed 't welk gy doet ; op dat gy
gelyk eenen befnoeyden, of te ligten

penning onder veele andere, diegaefen

gewigtig zyn , moogt door-gaen.

IL En berifpt niemand , als u dat uyt

kragt van uw' ampt , of bedieninge toe-

Itaet, voor dat gy u te voren inwen*
dig eerft meer fchuldig , als die , hebt er-

kent.

III. Terwylen gy iets doet uyt ge-?

hoonaemheyd , wagt u wel van met
uw'
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yw** oordeel te Itryden tegen het bevel

dat u gegeven is , want dat zou Z) n het

lichaem onderwerpen aen d'Overfte, maer
de ziel en verftand fteiien boven hun.

IV. En vergelykt u noyt by iemand
anders, ten zy om u meerder te verne-

deren , en te verflegten , weerderende

in uwen even-naeften 't gene hy heeft

van God ; en in u , 't gene gy hebt van
u lelve , dat niet ter werek en is.

V. Van een ander berifpt wordende,
veroodmoedigt u , al-hoe-wel gy daer

in onnoozel zyt ,• overwegende dat in-

dien gy die foüre millchien niet gedaen

en hebt , egier veele andere , die grooter

zyn , bedreven hebt.

G E B E D T
Tot Jefpis Chnfius onz^en Heer als Leer-

meeflcr der Oodmoedtgheyd,

HEere Jesu , Hoogheyd der verne-

derde , Glorie der gene die kleyn

zyn in hun eygene oogen ; ik bekenne

my oneyndelyk verpligt te zyn aen uwe
Liefde , waer door het u belieft heeft u
zelven voor eenen Leer-meefter aen te

ftellen in de werelt, van een deugt di^

aen de werelt onbekent is , en nogtans

G z van
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van zoo grooten belang , als is d*ood^
moedigheyd , zonder de welke gelyk gy
lèUs ons te verftaen hebt gegeven , wy
in u Ryk niet en konnen komen. Dat die

Goddelyke tonge dan inder eeuwigheyd
gebensdyd zy , die op zoo veele manie-

ren , en zco dikmaels fig geopent heeft

,

om ons den weg te leeren tot de zalig-

heyd. Maer wat helpt het , dat gy ons

die verheve zede-lefTe dies aengaende

gegeven hebt , indien ik tot myn groote

fchaemte niy nog niet gevoegt en heb-

be , om die welxe vatten. Ah ! Goddely-

ken Meefter , gy geeft niet alleen d'on-

derwyzinge , maer ook het verftant om
de waerheyd daer van te begrypen. Wel
aen dan ; Da mthi inteliecium m fctam

tefiimoma, tua. PC il 8. Iiy. Geeft my l^en-

nts om te weten uwe getnygenijjen , en wel

te verÜaen wat dat is , zoo dikmaels naer

regtveerdigheyd de Helle verdient te heb-

ben , en daer tot nog toe van bewaert

re zyn uyt enkele genade : myn verderf

is uyt my , en door my ben ik eenen

verworpeiing , en verdoemeling. Al dat'er

beter in my is , is geheel van uwe berm-

hertigheyd , die my onderfteunt heeft , en

wee
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\wee my > is 't dat gy niet en volherd in

'my te onderfteunen ; want ik zal door
*tgewigt van myn boosheyd myn ver-

derf voltrekken , my niet konnende we-

derhouden , tot dat ik met'er daed ge-

vallen zal wezen in dien afgrond van
vier en vlam , volgens 't zeggen van Da-
v\é : Avertifti factem tuam a me & fatlus

fum contftrbatus. Cy hebt uw aenz^tgt van

my gekeert , en ik^ hen beroert getvordeu. 'Zoo

leert gy my , en ik zoo onderwezen
zynde en wille nimmermeer plaets ge-

ven aen d'hooveerdy , die u zoo haete-

lyk is in uwe oogen. Alle fchepzels we-

ten wel , dat ik aen myn felve niet an-

ders en ben , als eene fpoor en prikkel

my aenporrende tot myn eygen bederf,

en eenen leyts-man tot een eeuwige doo-

laegj en dat overzulkx aen u alleen, 6
mynen goddelyken Verloffer , toe-komt

de glorie , en aen my de fchande. Steu-

nende op deze waerheyd , en daer op
gegrond zynde , verhcpe ik op fynen tyd

den prys , verborgen aen d' hooveerdi-

ge , en veropenbaert aen de oodmoedige,
in den Hemel ^e^ezitten. Amen.

G
3

SKS-



Titiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii irnïïTii iiiiiiiiiiiimTïiiiii'iiiiii i iiii ii ii ii iiiiiii iiiii i uiu ir,



\

S E S D E

AENMERKING
VOOR DEN VRYDAG.

Over d' oorzaek die wy hebben van ons
te veroodmoedigen , ten opzigte

van onze goede werken.

§• I.

Door dat "'tgent in de goede werken ganfcb

van God is»

Overweegt uwe uyterftc ellende ,

tulTchen de rykdommen van uwe
goede werken , die u op een zekere

manier veel armer maeken. Waerom

,

hoe gy meer doet voor God , hoe gy
voor hem ootmoediger moet zyn. En
voor eerft , om dat het gene God heeft

in alle deugdelyk werk , verre het

groütfte deel is. Om goed te doen word
in u vereyfcht het weldaet van te we-
zen , dat heel van God alleen is , door

G 4 de
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de fcheppini^ ; en door dat alleen zyt/

gy aen God eene cneyndelyke glorie en ^

'

erkentenis fchuldigh ; want hy heeft fig

van eene oneyndelyke magt bedient , in

u uyt den Ntet door d^ (chepping te

trekken. Ten tweeden , u iyn daer toe

jnootzakelyk geweeil de kragten , ten min-

flen van uw'' ziele , ende en zyn die al-

temael niet vanden 'Heer? Is daer toe

niet noodig de mede-werking van God ^

sis vj»n d' eerde oorzaek , en vanden
Auteur der natuur , zonder de welke

de tweede oorzaken niet meer en zou-

den uytwerken , dan of fy 'er niet en
waeren. Voorder is het van noode dat

God mede werkt , als Auteur vande
gratie , met een bove-natuurlyke hulp ,

op dat gy door die opperkragt ver-

vroomt zynde , het goed moogt kennen

,

en willen doen. Eyndelyk is u daer en bo-

ven noodigh de heyligmakende Gratie,

die uw werk verdienftig maekt ten eeu-

wigen leven : en altemael die dingen

t' zamen moeten u niet alleen gegeven
worden , maer ook in u van God be-

waerd worden geheel dien tyd dat gy
dcugtzamelyk werkt*, in der voegen,

dat
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\ dat als 'er eene van die u ontbrak , gy
laenftonts in gebrek zoud wezen van ver-

dienftelyk iet goeds te doen. Overlülkx
ziet eens hoe dat gy u buyten alle reden

verhooveerdigt door eenig werk van u
wel gedaen. Gy mocgt u daer over wel
-verheugen ; want een goed werk is een

groot goed : maer gy en kont 'er u niet

over roemen. Eenen beedelaer verheugt
fig , indien hy een groote almis krygt

,

maer hy en verydelt iigh daer niet over,

nogte en miügt fync niede-beedelaers

niet ; want , dat hy beter begunlligt is

als d' andere , is , om dat hy meer gelapt,

en gefcheurt , meer be-ettert en ver-

minkt was als d' andere: Q^as ego fumfer-

VHS tuus ? quomam refpextfit jupcr cancm

mortut^^m , fimilem mei, i. Regum 5;. 8. Wie
hen ih^ uwen dtenaer ivAnt gy hebt mv oogen

gekeert op eenen dooden hond gdyk, ^^^ ^y*

§• 11.
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yd my
%vtg » tn laet my ivandekn in.

fiw' waerheyd. Pf. 85. * ^\ ;

Ik, met y maer de gratie

Codts mtt my. i. Cor. 15^
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§• II.

Door dat V geene in ds goede werken t'fa^

men van God , en i z.amen van u ts.

Overweegt, dat 't geen gy van 't uwe
toebrengt tot het goed werk, is

dit , de medewerking met de gratie , en
het goet gebruyk van uwe krachten in

de uytwerking -, maer dit felve is we-
derom een gave van God : niet om
dat wy waerlyk niet en willen, nog
uyt en werken 't goed dat wy doen ,

want anders zoude het 't onze niet

wezen , maer om dat wy dat niet

en willen , nogte en doen zonder de
hulp van God : Non qma non volumus

am non agimtts , zegt den H. Auguftinus

fed qma fine ipfius adjmorio , nee volumus

altquid boni , nee agtmns lib. 1 . de graria

Chrilli cap. 24. l\iiet om dat wy met en

il'tlIen oft met en doen , maer om dat wy
fonder fijne huife nogte eentg goet en willen ,

no^e doen. Wat reden van glorie ofroem
is daer dan in voor u \ Numquid glona-

biiur fiecuns contra eum qui fiecat tn ea ?

Ifa. 10. IJ. z.al het kapmes tegen dien fiig
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herottmn , dte Vr mede kapt f Het is waer A
dat gy u moogt beroemen in den Fleer f

om de vryheyd des wils daer gy het

goed werk mede-gedaen hebt, 'twellc

asn een zieloos werktuyg niet toe en
Icomt , want dat en heeft geenen vryen
wilie , maer gy en moogt u niet beroe-

men tegen den Heer , u aenmatigende

het Rejiie \uwe nieten is. Quiglonatw

,

sn Domino ghriemr, i. Cor. I. 31. Die

fi^ roemt , dat hy rocme inden Heer. Maer
niet contra Domtnam , tegen den Heer.

Daer-en-boven , al-hoe-wel de goede
werken , en t' zamen van God zyn en

t 'zamen van ons , fy en hebben geen weer-

de , nog agtbaerheyd > door 't geene fy

van ons hebben, maer door 't geene fy

van God n.ebben. Verbeek u , eeneu

grooten Konink , die trouwt met een

arm Boerinneken , de kinderen die uyt

dat Houwelyk voorts komen zyn erfge-

naemen van 't Koninkryk \ maer fy en

zyn geen Edele , nog Erfgenamen van

s Moeders kant , fy zyn 't maer van s'Va-

ders kant , aensezien ten opzigte van de

Moeder , fy eer boers en (legt zyn ; waerr

om fy fig wel roemen op hun afkomfte

van
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van Vader, maer van d'afkomfte des

Müeders, Ichaemen zy hun,en tragten die

te verduyken. Zoodanig zyn de goede
werken , voortgebrogt van de gelukki-

ge paering der hulpe Godts , en de me-
dewerking van onzen wille. Van dien

kant dat fy komen van God , zijn fy

van hemelfche afkomft , maer van dien ,

daer fy van den menfch afkomen , zijn

fy zeer flegt van conditie, en fchande,

maer geen agtingweerd. Gratta Detfum ,

id cjHodftim. i . CoY. IJ. 10. "'t Gene tk,hen ,

ben ik, ^oor de gratie Godts,

§. iii:



V En is niet des genes die h et

\ wilty en looft, maer des ontfef^

\\ menden Godts. Rom. 9. iG. .

j

1
1 Daer enis geen regtveerdtg

I
' menfchop deaerde dtegoet doei

ï 9n met en Tjtndtgt, Ecci. 7«i:Jj;
"

'^^S^Ê^
iilliNiHiiMiniiiiili.;UilIlLiiii



§• III-

Door i gtne dat in de goede werken van
ons ts.

Overweegt wat beweeg-reden van
verootmoeding gy moet trekken

uyt uw' goede werken , ten aenzien van't

gene dat in die geheel van u is : te we-

ten niet anders als gebreken , en onvol-

maektheden die daer mede gemengt zijn.

Die den Azyn met eene bioote oog aen-

ziet , oordeelt dat het een zuyver nat

is; maer die het door een vergrootglas

befpiet , ziet daer een fap vol wormen*
Het luttel ligt dat wy hebben maekt dat

wy onze werken agten als zijnde zeet

volmaekt , maer indien God ons medeel-

de fijn goddelijk gezigt , wy zouden die

aenzien voor eenen klont vol van ge-

breken. Zoo groot is onze eyge liefde

die wy daer mede mengelen , het behae^

gen in ons felve , de verdrayde opzig-

ten , de eygen baetzoekingen , en ey-

gen gemakken.

Den Heer deede eens aen P. Baltha-

zar Alvarcz ( eertyts van de H. Therelia

ge-
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geagt , gelijk fy getuygt , voor een man
die niet in eenig deel wyken moelle in'

deugt, aen iemant der Dienaeren Godts
van fijne tyd)* Qod dede , zegge ik,

aen dien Pater door een verheven (te ken-

II is eens zien zijne goede werken. onder

het finne-beelt van eenen Druyventorts

,

waer in de meefte bezien of rot waeren

,

of verkrompen , of onryp , zoo dat 'er

nauwelykx twee of dry geheel gaef en
waeren , en die nog van flyk bemoril. Die

was 't Vifioen : en den Heere voegde

daer-, by met (ijnen eygen mondt; zie

.daerhet af-beeltzel van uw' leven, twee

of dry Adien zijn. daer goed in, maer
dat ik die met alle xiaukeurigheyd toet-

fte , ik zou daer al veel in vinden dat

berifpeUjk is. Redeneert nu eens en be-

fluyt eens wat dat in d'oogen Godts
zullen wezen de werken van d'onvol-

xnaekfte. Indien de. werken zoodanig

zijn van groote Heyligen. Wee ons, in-

dien God met ons wilde handelen naer

fyn uyterfte ftrengigheyd ! St tmcjuuates

oBfervavens Domme , Domme qms fnJUnehtt ?

Pi.' IZS' 5' Jndtengy de ongeregttghcderi.wilt

gaen nax^icn Heer , wie , Heer , T^al. St uy-

fiaen ?
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^J^aen ? De goede werken felfs dan zou-
Id^'n u doen fchroomen zoo wel als de zon-

Iden : Verebar omnia opera, mca & expavi.

'job 5;. 18. Ik, fchroome over alle myne %ver-

ken en ben er over verfchrikt gewecfl. Ten le-

llen voegt by de gebreken van de wer-

ken , de (ciiulden van agterlatingen

,

en gy zult zien dat die groyen tot aen

den Hemel. Delttia nofira crevernnt ufque

ad Ciklum. i. Efdr. ^. 6. Zoo dat indien

d' overtredingen veel zyn , Argnet te prop-

ter malitium tuam plnnmam ; Hy z.al tt om
uw veel'Vuldig qn^ied befirajfen. 'Zoo niag

men zeggen dat die d' agterlatinge , ge-

lyk S. Thomas bemerkt , Onepdelyk, tj^h.

Et tnfinttas tmqmtates tuas. Job. 22. r.

Overzulkx al en zyt gy geenen groo-

ten zondaer door 't quaed dat gy doet,

gy zyt'er eenen grooten door 't goed
t' gene gy agter laet. O wat ondank-
baerhe) d ! hoe groote en hoe vele gra-

tiën veronagtzaemt gy , die aen andere

met zoo groote vrugt zouden hefteed ge-

weeft hebben ! Gy zyt gelyk eenen ge-

broken pot , daer alles door verloren

gaet , het gene men daer in giet. Cor

fatm i quafi vas confraRum , omnem fapitn-

H ttam
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ttamnon continehit. Eccli. ii. 17. Volgens^
het zeggen van den Zone van Zirachl

j

Het hert van eenen dwaefen ts gel)\ eenen gei

broken pot , en z.al geen wysheyd m-houden.

De gratie die u gegeven word in zoo
menig gebed , in zoo vele Communien ,

in zoo vele voorvallen van wel te doen ,

mag genoemt worden het Bloed van
Chriftus, want die met Chrifti Bloed is

gekogt. En waer is een zoo koftelyken

Balzem , die reets zoo veele jaeren uyt

een volle hand is in u hert geftort l

Waer zyn alle d'uytwerkzels van die

over-hemelfche wysheyd , die u in zoo
veele verligtingen zyn mede-gedeelt ?

Waer den woeker en vermenigvulding

van zoo veele talenten ? Waer is die f En
nogtans God den Heere eyfcht die zoo
nauw. ChI muiturn datum eji , muhnm cjhx-

retur ab eo. Luc. 11. 48. Fan den genen

aen wie veel gegeven z.al %vez.en , z^al veel

geeyfcht worden. Ziet daer, hoe dat gy
meerder hebt , hoe armer dat gy zyt.

Uwe rykdommen , zyn geleent goed

,

die, in plaets van u daer over te verheu-

gen om 't bezit dat gy 'er tegenwoordig
van hebt, u altyd in angft behoorden

te
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te houden over de toekomende reke-

ning , die gy daer van zult moeten doen.
SCum augentur dona , rationes etiam n'efcunt

Idor.orum. zegt den H. Gregorius, jjls de

gaven vermenigvuldigt worden , 2^00 groejt

00 k^ de rekening die'er gegeven moet worden
van de gaven,

OEFFENINGE
T o T G o D.

I. Q Telt u voor 't aenfchyn Godts als

i3 eenen verloren Zoon , en beleyd

dat gy niet weerdig en zyt van te woo-
nen in fyn huys , zelfs niet onder fyne

dienft-boden , om dat gy een zoo ryk

Vaders goed verquifl hebt.

IL Verbeeld u zelven op eenen an-

deren tyd , als eenen melaeifen vol zee-

ren , en zegt hem : Si vis , potes me mmi-
dare. Gj kont my rejmgen Heere , z.00 gy
wdt, Matth. 8. 2.

III. Aght u onweerdig Godts voor-

zienigheyd , onweerdig zyne infpraken

,

onweerdig alle de andere middelen van
zaligheyd die gy misbruykt hebt.

H z IV.
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IV. Draegt aen God op , alle die glo-

rie , de welke de menfcheti , verbiin<

door d'hooveerdy, hem tot nog tü(

geftolen hebben , verklarende dat die'

geheel God toe-komt als zynde den

sutheur van alle goed : Omma opera, no-

fira Domme operatus es in nobts. Ifa. z6.

12- Heere gj hebt alle onz.e werken m ons

fiyt-gewerkt. En dat gy derhalve uyt den
naem Van alle menfchen, nu daer van
vergoeding komt doen.

V. Betrouwt dat gy in de fwaerfte af-

fairens , fchoon een onbequaem werk-

tuyg, meer zult geholpen worden als

het tot die noodig zal zyn. Want God
Vocat ea qu£ non fmit , tamtjttam ea qud

ftint. Rom. 4. 17. Roept die dingen, die

niet bequaem z.jn , als oft-fe het waren.

TOT U EYGEN SELVEN.

I. A Ls men wel van u fpreekt , zoo

xJl beeld u in , zeyde de zalige Ca-

tharina , dat men van u niet en fpreekt,

ey van ufèlven zonder God, zeyde zy ,

hebt zoo veel deel in 't goed , als'er

<len duyvel felfs in heeft.

II.
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IL Als gy u in eenige fouten geval-

len vind , bedient u van dat voor-val

,

)m te kennen uwe zwakheyd; gelyk
*enen dief die betrapt word met het

geftolen goed in de hand.

III. Indien gy genoodzaekt word van
de gehoorzaemheyd , om eenige voor-

rang , of overigheyd aen te nemen

,

daelt altyd in uw' inwendig, lettende

op uwe onverdienften.

IV. En zyt niet veerdig om u te ver-

(choonen , hoe wel gy onnoozel waert

,

want gy zult dat zelden komen te doen
anders , als uyt hooveerdy.

V. Aenmerkt de gaven van God al-

tyd , t"* zaemen met uwe eygen ellende

,

en niet afzonderlyk , en alleen. Koe
fchoon dat een fchildery is , 't is altyd

eenen rouwen lynwaeten doek daer-fe

op gefchildert is.

TOT DEN EVEN-NAESTSN.

L \ Ls gy van iemand eenig mifnoe-

xjL gen ontfan^'.en hebt , en wagt
niet dut dien d' eerde zy , die by u fig

diefwegen kome vernederen , maer voor-

H ; komt
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komt hem , u feiven befchuldingende/^

als hem eerft oorzaek gegeven hebben-

de.

II. Onderwerpt u veerdelyk aen an-

dere , en zoekt liever eens anders wil-

le te doen , als den uwen.

III. En verwagt geen dankbaerheyd

van andere over een weldaet of dienfl

aen hun gedaen , maer beeld u in , dat

gy hebt ^uw' pligt volbrogt , als écn
dienaer van alle.

IV. En wilt niet meer hebben als an-

dere , van de gemeene dingen , maer
eer minder, als den min weerdigften.

V. Als gy iets zegt tot uwe veroot-

moedinge , zoo zoekt dat fy u geloo-

ven, die dat aenhooren; om u niet te

verootmoedingen gelyk d' Hipocryten :

Eji qpti mquiter humthat fe, & intenora

ejus plena funt dolo , Rccli. 15. 23. Daer

is een ^ die hem argli^elijk, verootmoedigen 3

m hun bmnenfie ts vol bedroghs*

GE.
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G E B E D T

Tot Chriftus onz,en Heer , Exempel van
alle Ootmoedtgheyd.

O Eeuwig Woord , ingevleeft uyt lief-

de tot ons, ik aenbfdde u in uwe
grootheden , en niet minder in uwe
vernedertheden. Gy zijt , en in uwe glo-

rie God, en in uwe verneedertheyd al-

tyd God , en gelyk gy onze natuur ver-

heven hebt , ende die vergoddelykt ;, met
u daer mede te vereenigen ; zoo hebt

gy infgeljikx verheven onze verneedert-

heden met die aen te nemen , die god-
delijk makende , en hun indrukkende het

merkteeken van eenen boven -hemel-
fchen Adel. Inder voegen dat het u
niet genoeg en is geweeft, u zelven ee-

nen Leer-meefter te maken van ootmoe-
digheyd , ten ware gy daer ons een

voor-beek van waerd geworden ; en

eerder en langer een exempel door u doen
en leyden , als Meefler door u woor-
den , om alle paffen af te fnyden aeti

•mijne hooverdve , en die te dwingen om
H 4 %
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fig over te geven aen de waerheyd. WaL||
verontfchulding zal ik dan oyt konnem*
hebben , is 'r dat ik roy pooge te verhef-i

fen, my , eenen flegten worm en zondaer y

daer den Heer van Majefteyt fig zoo
boven-wonderlijk vernedert ? Ah ik heb
de minde verontfchulding niet , en hier-

om geve ik rny voor gevangen, en be-

leyde voor Hemel en voor aerde , is 't

dat 'er iet goedis in my is , dat het alte-

mael van u is , en van uwe hand my toe-

gekomen , en alles is voor u , als my ge-

geven alleen tot uwe glorie, 't Is wel

wacr dat naer dat ick dit zoo zeker zyn-

de bekent hebbe, ik wederkeere tot de

ellende van mijne ydelheyd , en myn
behagen fcheppe in mijne werken , ge-

lyk ot die heel de myne waren , verge-

lende daer en tuiTchen myne ontelbare

gebreken , gelijk of die van andere wac-

ren. Zoo dan , mijnen alder-goedertieren-

flen Heer , mijne waerheyd , mijn ligt

,

verligt mijne oogen door het ileyk :

Domme ut vtdeam. Luc. i8. 41. Doet
in my de kennis van mijne onvol-

maektheden zoo aenwafTen , dat die uyt-

waiichealle mijnen hoog-moet; zoo dat

die
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die haer hcoft niet meer en derve op
heffen , en fie; niet meer agten dan ee-

nen enkelen Niet; en om dat dit niet

genoeg en is, zoo maekt daer en bo-

ven , dat hoedanig ik my felve zal ken-

nen te wezen , zoodanig gy my ook
handelt , en ik voor zoodanig van an-

dere ook t uwer lieide wille gehandelt

worden. Jlmen.

Se-
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\ S E V E N D E

AENMERKING
VOOR DEN SATERDAG

Over den Ntct die wy zijn , geftelt zyn^

de in vergeiijkenis nefFens de Bleyli-

gen 5 en nefFens God,

§. I.

Vergelijkt h by de dienaers Godts die

op d'' acrde leven*

Overweegt , dat zoo genomen , 6zt

alle dat goed het welk gy of na-

tuurlyk of bove-natuurlijk hebt , het

uwe was , dat felve is zoo gering , dat

het ter gelijkenis ten toon gefteit zynde»r

niet gezien en kan worden. Daerom van
wat kant gy u beziet , gy zyt altyd ee-

nen Ntet , nog daer en is geenen uyt-

vlugt voor uw' Hooverdye. Vergelijkt u
dan by alle de Heylige zielen die er in-

de H. Kerk nu leven , wie kan oyt op-

we^
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wegen hunne gratiën , hun geloof» hun-
nen onvermoeyelijken drift om God te *

behaegen , de zuyverheyd , de gehoor- (

zaemheyd , den Heyligen haet huns felfs , ƒ i

die in hunne herten woonenf Nnmera.

ftelUs f potes. Telt die fierren z^oo gj kont.

Gen. IJ. j. Het zal Ugterlijker defterre

des Hemels te tellen zyn , als de deug-

den , de gaven, de heldadige werken
van zoo veele Dienaers en Dienaerelfen

Godts , inde Cloofters , in de wildernif^

(en , inde werelt felfs , in alle foorten

van ftaten en ampten. Stelt nu eens ten

vergelijke , alle uwe Deugden neffens alle

die : en fiet gy niet , dat het zoude wezen
in gelijkenis (lellen , de potaerde hut-

tekens , die kinders om tyd-verdryf ma-
ken op het velt , by den Tempel en

t^ goude huys van Saloraon ? Gy zult

die Heyligen aenz^ten , en z^eggen , tl^ heb

gez^ondigt, Refpiciet hommes & dieet peccavi

Job. 33. 17. Dat gy u op die wyze eens

wilde vergelijken met ernft en aendagt,

gy zoud van fchaemte u hooft laten val-

len op d'aerde. Et dices : peccavt. Uwe
deugden zouden met zoo veele fouten

gemengelt voor di^n dag komen, dat

waer
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waer het faken gy de grootlle menigte van
die deugden moeft eenen naem geven , gy
die fouten en geen deugden en zoud

\ noemen : Santhrum Virorum comfarattone

fe fenfans , tmcjunm fe ejje deprehendtt , zegt

den H. Gregorius over die woorden
van Job. Sig bcfchonivende in geljkems hy

de Hejltge , bevind loy dat hy eenen onrecht-

veerdtghen is. Hoe fray dat een Boerinne
gekleet is , hoe deftig uytgedoft ofte

niet , hoe dat fy tragt wel en heuffche-

lyk te fpreken ofte niet , indien fy maer
ten Hove en komt , fy verwekt aenftonts

een gelag en gejouw , m' en ziet aen-

ftonts , ten opfigte van zoo vele Dames
en Princeffen , haere boersheyd en on-
gefchaeftheyd. Fidi monachos ; Zeyde
den H. Hilarion , non fum ego ntonachns

:

Ik heb gezien hoe dat men daer God
dient ; maer ik verdien nu niet den naem
van fijnen dienaer. lil dat de aerde die

zoo wyd en , woeft is , vergeleken by
den Hemel , maer een punöje gelykt

,

wat figuur zult gy maken die zoo ge-

ring zyt , vergeleken by den Hemel van
heel de H. Kerk ? Gy zijt een pundtjc

,

maer een fHnÜHm infati^m een opgebla-

zen
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zen puhftje, een hooveerdig punftje,

dat van alle kanten eenen A^;^^ is , en

wilt gy even-wel nog gehouden worden
voor een groot lichaem?

§. il.

Vergelijk, n by de heyUge in den HemeL

Overweegt, dat alle de Heylige op
de aerde, den Heer met zoo vol-

maekte liefde niet en beminnen , als den

minften God-zaligen in den Hemel , om
dat naer de ieering van S. Thomas. 2.

2. q. 24. Art. j,ad -i,. de liefde die voort-

komt uyt het klaer aenlchouwen Godts
in waerdye verre te boven gaet die liefde

de welke voortkomt uyt een duyftere

kennis van God door t' Geloof j over-

fulkx indien gy eenen Niet zijt vergele-

ken by alle de Heylige van de Kerk op
d' aerde, wat zoud gy zijn vergeleken

byalle de Heyligen de§ hemels? Gy
moet u eenen zondaer bekennen tezyn,

Refpiciet SanBos , & dtcet , peccavi. Verge-

lykt derhalve uwe liefde , met dien ge^-

lukkigen brand van liefde , daer allen

de Eneelen en zaüee raenfchen in den^
He-
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lAeeréür onSir de kinderen der

vnuwen , dan Joannes den l^oo-

fer , en ijfer niemant. Maer dit

den minden is in het ryk Godts , is

meerder dan hy, Luc. 7, zS«
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Hemel door glceyende zyn , en gy lult

die bevinden minder als een half uytge-

dooft kooitje , vergeleken by alle de

brant-ovens vande werelt , en alle de

bergen die vuur fpouwen. En is 't dat

gy nog hooger gaende , uw' oogen llaet

op den troon van d' alderheyligfte Ma-
get die alleen zoo fchoon is als den hee-

ten Hemel i' zamen Decora ficut Jernfalem.

Cant. 6. 5. Hoe en lult gy dan niet gans

verdwynen ? En nog veel meer is 't dat

gy nog voorder gaende , u fielt nefFens

de geheyligile Menfcheyd van Chriftus

die beftaet in eenen Goddeliiken perfoon ,

en is heylig door de onuytfprekelijke

vereening met d' ongefchapen heylig-

heyd felfs ; Ah daer vinde ik u niet

meer : Afpenfns es tn ftatera & tnventfis

es minus hahens. Gy z.ijt gelcyt inde weeg-

fchaal , en gy z.i-jt te Hgt bevonden. Op de

weeg-fchael van die vergelyking, weegt

gy minder als den Niet, en is 't dat de

Son van onzen Hemel ook de fierkens

doet iets fchynen te wezen ; die Son
van den Hemel der Heyligen , doet ver-

dwynen de hoogfte toorens van vol-

maektheyd , en aenzien voor eenen Niet,

Hec
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Het aeniigt van den Engel van de H.

Francifca Romana, in vita l. i. caf. 14.

diende haer voor een effen geilepen

icriilal , om haer , haere eygen fouten te

doen zien ; en naderhand weerdig ge-

worden zynde van dat fchoon aenzigc

felfs t' aenfchouwen , groeyde fy boven
maete in 't flegt gevoelen van haer

fèlven. Maer nu wat zouden wy in ons

lelven zien , dat het aenzigt lelfs van
Chriftus Jefus ons eens diende tot ee-

nen fpiegel ? Wy zouden een zoo groo-

te diepte van magteloosheyd en van
onvolmaektheden aenmerken , dat nog

gy , nog iemand , maer alleen het ge-

zigt Godts die ten vollen zou konnen
af-meten : Imi^erfeÜum meum viderunt ocu-

It tui. Heere , uwe oogen hebben mjne on-

volmaekthcjd gezeten, Pf i'^. 16* uwe oogm
dieen maer geen andere.

§. lïl.
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Kan een menfch gCYegtveer"
\

digt worden by God vergeU'» \

ken, Job 2^. 4. L |i

i Heere God der heyr-ky^g- fee

iM3<
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§. III.

Vergeijkt u by God,

Overweegt dat gy nog ongelykelyk

ilegter , en veragtelyker zyt , ver-

geleken by God , by fyne groodiieyd ,

by fyne oneyndelijke glorie : Omnes Gen-

tes quafi non fint , fic funt coram eo , &
quafi nihilum & tnane reputati funt ei,

Ifa. 40. 17. Alle Volkeren zjyn voor Tjjn

tegenwoordigheyd , gelyk of zy^er met en wa-
ren , en z.yn by hem gerekent als voor eenen

niet en yelte.

Alle fchepzels die'er zyn en konnen
zyn , en zyn niet , als fy in vergelyke-

nis geftelt worden van dar on-naekbaer

ligt , en die grondelooze zee van alle

goed. En dat is 't gene de Heyligen hier

op de wereld , en de God-zalige in den
hemel zoo nederig houd voor het we-
zen Gods ; zoo dat Ifaias daer maer een
fchemering van gezien hebbende uyt-

riep : V£ mihi , qma vir pollmis labUs ego

fum , & Regem Dominum^ exercituum ego

vidi- Wee my , want tk, ben eenen man met

hefmette lippen , want ik^ heb den Koning

1 z en



132. spiegel finder bedrogh

en Heen des Heyr-legers gezeten, cap. 6' j".

Al of hy zeyde , zedert dat den groo-
ten God der heyr-legers my een wey-
nigsken van fijn Majefteyt heeft ver-/
toont , en derve ik niet fpreken ; zoo
vuyl zien ik my t' fynen aenzien. Want ,

zegt den H. Gregorius lib. 18. Moral.

cap. 5:5. hoe de Heyligen meer z.ien het bm^

nenfte van de Godheyd , hoe dat fy meer

z.ien dat Jy eenen Niet zj^n. Santli enim

quanto magis divinitatts interna profpicwnt

,

tanio magis fi mhil ejfe agnofcunt. Waer-
om de kennis lijns felfs niet volmaekt
en kan zyn , zonder dat daer neffens

gevoegt is de kennis van God: Novenm-

te ; noverim me ; ut amem te , & contem^

nam me, Heere laet tk^ u kennen , laet ik,

my kjsnnen , of dat tk « beminne , en op

dat ik my verfmaede. zeyde den H. Au-
guftinus , en met reden. Ziet dan over-

zulkx wat gy zyt met alle het goed dat

gy hebt : gy zyt een lierken omcingelt

rontom van eenen ongemeten afgrond

van volmaektheden , die 1/ ontbreken

,

en die in God overvloedig zyn : en

daerom, wie zal u in die neffens-een-

ftelling kennen, wie u vinden in dien

af-
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afgrond r Gy en God t'zamen en zyt

niet meer als God alleen. Ip[e eft omnia.

Eccli. 14. naer de overzetting vanGre-
gorius, Hj is het al. En indien hy het

al is , zoo blyft u niet anders over als

den Niet : hy is dien die is , en gy , die

niet en is. Valt dan ter aerde en ftort

neder ó verward Babel I ó vermaledyde

hooveerdye / Cectdit , cecidit Babjlon man--

«.2. Apoc. 18. 1. Indien dat den menfch
volftrekkelyk eenen Niet is , met al t'ge-

ne hy heeft van fyn (elven , en eenen

Niet ook nog ten opzigte van 't gene hy
heeft van God , hoe kan hy iig dan nog
roemen en verhooveerdigen f Glorm tua.

nthil efi y Uivenroem is den niet: en roemt

gy daer in 't Ego AhjjfHs vanitatts , tgno-

rantiarum & mhdt : tu ahjjfus ventatis

,

faptentiA , bonttatis & rerum omnium , Deus

mens & omnia. In Opufcul. Waddin. /^

hen eenen afgrond van ydclheyd , van omve-

tenthzyd , en van niet : gy eenen afgrond van
waerhcjd:, uysheyd , goedheyd en van alle

dingen , mynen God mjnen AU Dufdanig

gevoelen had den oodmoedigen H. Fran-

cifcus van fyn zelven , zoo vervult van
de waerheyd in 't kennen van fyn zel-

I
5

ven ,
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ven , als de menfchen gemeyneliik ver-

vult zijn van duyllerniiïen en onwetent-
heyd van hunnen Ntet,

OEFFENINGE^
T o T G O D.

I- TZJ* N agt niet anders grocd als God,
-L/ en dat , 't welk hem aengaet ; by

u felven alles dat g-efchaepen is verag-

tende : Qiiod Atemum non efi , nthl eji.

Het gene n^et eeuwig en ts ^ en is met,

IL Aenmerkt de gaven Godts in u

,

als oft iy u vremd waren , en dat zy
uv/ ellenden doen gedenken terwylen

zy u verderen. Eene arme Joufrrouw

die naer de Kerk gaet met een geleend

kleed ; om datie eeen eygen en heeft,

en pronkt niet als wel cp-gefchikt , maer
is befcnaemt als behoerdg ziinde.

III Onderwerpt u aen God als eene

flegte Have , en word gram op u felven

als Q de fchiirkingen van de Goddelijke

Vooriienighevd t' uwen opzigte hard

vallen : en zegt , Nonne Deo Ji^hje&a erit

anima m-ea ? Zal mjne z.iel met onderwoT"

vai ivcz.cn acn harren- God* Pf. 6l» I.

IV.

/
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IV. Bedankt God naer dat gy eenig

goed werk volbragt hebt, als van een
aelmoes aen u bedelaerfchap gegeven.

V. Staet verbaeil , dat terwyien de

Heyligen en in den Hemel en op de

aerde , fig voor God vernietigen , we-
gens d' at'hangelykheyd die fy hebben
van hem , en de verworpentheyd die fy

hebben van hun felve , dat is van hun-
nen Niet , uwe biindheyd lig nog derft

verhooveerdigen. O Nict , zeyde Angela

de Tulgineo , wat zjjt gy onbekend I j4h

Ntct wat zyt gy onbekend !

TOT U SELVEN.

I. T> Emind het flilfwygen , en hebt iie-O ver te hooren als te (preken.

IL Waert dat gy geprezen wierd , zoo
word befchaemt in u felven , door de

contrarie-achting die God van u heeft,

de welke eens zal blyken aen ieder een

en dan zal waer gemaekt worden : Om^
nes cjni glortficabant eam , fprevertint eam ,

qi4id vidermit ignommiam ejus : Thren. 1.8.

yiile dte haer frez^en hebben haer mifagt , &m
datfe gezeten hebben haere fchdndc

I 4 IIL
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IIT. Wagt u van met woorden op
te pronken het quaed dat gy lyd , om
geen mede-lyden en grood-agting te ver-

wekken by de liefde van andere.

IV. Zyt bezorgt om een mishaegen

te verwekken in d'eer die gy ontfangt,

overwegende dat uwe deugt zoo fwak
is om te wederftaen den minften aen-

Üoot van ydelheyd.

V. Verwondert u over de vinnig-

heyd van uwe pallien. De bergen die

vuur fpouwen , houden fomtyts op ,

maer uwe begeerlykheden noyt.

TOT DEN EVEN-NAESTEN.

I. 2^ Ls iemand u berifpt , tragt u
xX felve wys te maken dat hy ge-

lyk heeft , want anders zoud' het wey-
nig helpen te fwygen met de tong, en
te morren met het hert.

II. Spreekt wel van een ieder een.

Die opregt codmoedig is , heeft van
niemand quaed gevoelen, als van fyn

felven.

III. Op alle bev/eging van qualyk

t' cordeelen van iemand , zoo veront-

weer-
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weerdigt u tegen u felven , als tegen

eenen die een fplinter ziet in d' oogen
van fynen broeder, en geenen balk in

fyn eygen.

IV. Ziende iemand die openbaerlyk

mifdoet , bekend dat gy nog erger zoud
doen , waer 't dat gy in fyn fchoenen

ftaekt. Den eenen wyn-ilok loopt regt

om hoog, om dat hy regt gehouden
word van den olm-boom ; maer zoo

hem die ontrokken word > zult gy hem
zien neder kruypen langs de aerde ,

zoo wel als de andere die geen paelen

tot fiean-ftaken en hebben.

V. Als gy iemand hoort laken , wagt

u van u daer heymelyk over te behae-

gen als oft gy vry waert van dat ge-

brek ; want anders verheft de hoov^er-

dye fig geerne op de vernedering van

een ander.

GE.
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G E B E D T

Tot de AUer-heyligji; Maget Maria , of

datfe voor ti d^ oodmoedigheyd verkryge»

OAlder-reynfte Maget ende Moeder
van heylige Liefde , die aen d'ood-

moedigheyd alle uwe groodheden fchul-

dig zyt , ik en vinde geen beter reden
om voor u te derven verfchynen, als

u te komen verzoeken dat ikmynehoo-
veerdye mag verwinnen , die de vyan-
dinne van u,en van uwen Goddelyken
Zone is , den welken aghte wel befteet

te hebben de vernedering van fyne

Godheyd tot de vereening met on-

kn Ntet , en fyne Menfcheyd tot de
dood des Cruys. Slaet dan uw' minne-
lyke oogen , ó goedertierenfte Moeder
op my ellendigen als ik ben : Illos mos

mtfertcordes oculos ad nos converte. Ik ver-

zoeke niet anders als een van uwe oog-

flagen ; aenziet my , en als gy dan on-

beweegt , my kond zoo gebrekkelyk aen-

zien , en in myn armoede velaten , zoo

ben ik te vreden daer in te blyven.

Maer
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Maer die bermhertigheyd die u 700 ey-

gen is , en dat ampt van onze Advoca-
terl)è ende Moeder , dat u uwen Zone
ftervende heeft op-geleyd , en zuilen

dat niet toe-laeten. Ik bid u dan , door
alle die titels , en door dat wel-behaegen

dat de H. Dryvuidigheyd heeft in uw'
onbevlekte ziel, dat gy in my wilt uyt-

rceyen alle ydele groodagting mynsfei-

vens, en alle genegentheyd tot werelt-

fche eer. Dat myne glorie in alles zy,
alle glorie te geven aen JESUS, en in

alt)d te belyden dat ik eenen zondaer

ben , en dat alle her goed , dat ik door

fyne Goddelyke genaede bezitte , ten

opzigt van fyn Grocdheyd is eenen lou-

teren Niet. Maekt dat deze waerheyd,
die gy my door uw' exempel geleerd

hebt, van my op zoodanige manier in 't

werk geOeld worde , dat ik daer naer

met u eeuwig m-^ig grood maken den
Heere in den Hemel , en hem mag dan-

ken , dat.hy zoo bermhertelyk aen-ge-

zien heeft eene ziele , die zoo ellendig

is als de myne. Amen.

E Y N D K



TOELATING.
Im'^rimï potent. Datum Brugts 3. iVö-

vemh. 1 7 1 6".

. Henricus Josephus van Susteren
Efifcoftis Brptgenfis,

GOED-KEURINGE.
Dit Boekxken genoemt Spiegel [on-

der hedrogh ó'c. mag gedrukt wor-
den , ten opzigte van het voordeel dat

de Zielen daer uyt fiaen te trekken,

zoo als blykt uyt de vorige Italiaen-

^CAQ. Goed-keuringen in des Vertaelders

vervvittingh genoegzaem voor gedra-

gen , als mede door de Doorluchtige

Nederlanze toe-laeting , over eenige

jaeren geiont , te meer om dat het nu
op-gehelderc door de by-gevoegde Prin-

tiens , het ligt der waerheden daer in

beiloten , kiaerder dan te voren , als in

zoo veele fpiegekiens doet zien ook aen

de alder-meelt Ichemelende oogen. Ge-
daen in Antwerpen den j. Maii 1755.

F. G. Ullens C. S. o.
en Keurder der Boe-

ken t' Antwerpen.



A E N W Y S E R
Om de Meditatien van dit Boekxken

tot een dry-daegs vertrek

te verdeylen.

DAegs voor het vertrek , kan-men de
inleyding van het Boekxken voor eene

Conlideratie bequamelyk gebiuyken.

VOOR DE GEESTELYKE LESSE.

Rodriguez 3. Tradtaet van de Oodmoe-
digheyd 11. cap.

Hoe z,eer men fi^ behoort te beoeffenen in

de kennïffe fjns Jeifs,

Thomas a Kempis 3. Boek 40. cap.

Dat den menfch niet goets en heeft van
Jjfn felven , en z,tg niet kan beroemen.

Sc hrift-Spreuken.
IVaerom is 't dat uwen Geefl op~geblafen

wort, en z.tg verheft tegen God f Job. i^.f, 13.
Boez^emt alle eikanderen in de oodmoedig-.

heyd , ow dat God wederfiaed aen de hoo->

veerdige. i . Pet. 5 . '5^. 5

.

EERSTEN DAG.
De Meditatie van s' Morgens.

Van den Niet die w) fyn m 't order der

nattire.

De



De Meditatie van den Naer-noen.

Van den Niet dk wy z.yn in V order der

Gratie,

GEESTELYKE LESSE.

Rodriguez 3. Trad:, vrtn de oodmoedigheyd
6, cap.

Dat de kennijfe fyns felfs den noodigjïen

middel is voor d' oodmotdi hcyd

Thomas a Kempi^ 3. B^ek 20. cap.

Hoe den Menfch fyn ey^en kyank} 'eyd moet

bekennen , en van de ellenden van dit leven,

Schrift-Spreuken.
Is 't dat iemand z.ig agt iet te fyn , niet

Jynde ^ dien bedriegt Jyn fclven, ad Galat.

6. f. 3-

Vernedert u onder de m^igtige hand Gods ,

£>ƒ? dat hy u verhejfe in den tyd der hefoe^

k^wge. 1. Pet. 5. if, 6,

TWEEDEN DAG.
De Meditatie van s' Morgens.

Van den Niet die wy fyn van wegens de

Erf^z^onde,

De Meditatie van den Naer-noen.

Van den Niet die wy fyn van wegens de

daedelyk^e z^onden.

GEES.



GEESTELYKE LESSE.
Rodriguez 3. Trad. van d' oodmoedigheyd

7. cap.

Sonderlingen middel om den menfcb fyn
jelven te doen k^^nnen , te weten de bemer-

kjnge jynder z.oriden,

Thomas a Kempis 3. Boek 3^. cap.

Dat dtt leven nimmermeer heel vry en is

van bekpringe,

Schrift-Spreuken.
Jl^yne z.onde is altyd tegen my. P(^ %o.^. ^.

Daer en ts geenen peys voor den goddeloos

Tjen , z.egt den Heere, llai. 48. 22.

Gequel en benauwtheyd [al treden in de
z.iel van den menjch die quaed doet, ad Rom,
2. i^. 9.

DERDEN DAG.
De Meditatie van s' Morgens.

Den Niet die wy fyn nyt de k^ennijfc der
verdiende firaffen.

De Meditatie van den Naer-noen.

Den Niet dte uy fyn nyt de k,enmjfe van de
goede werken feher,

GEESTELYKE LESSE.
Rodriguez 3. Trad:. 8. cap.

Hoe wy ons moeten oeffenen in de kj^nnijfe

fyns felfs om met te wanhopen nog den moet

te verUefen»

tho-



Thomas a Kempis 3. Boek <;i, cap.

Dat den menfch zjg niet trooji moer ftraf-

weerdig moet k^ennen.

Schrift- Spreuk E.

Vernedert dtepelyk. uwen geejl : want God-

fal door 't vier ftraffen het vleefch van den

Coddeloojèn» Eccl. 7.

DAEGS NAER DEN DERDEN DAG.

De Meditatie s' Morgens.
Den Niet die wy jjn ten opzuigt van de

Heyltgen die nog leven, die nu in den He^
mei jyn , en ten opzuigt van God,

GEESTELYKE LESSE.
Rodriguez 3. Tradl. 34. cap.

Hoe de goede ende hejlige menfchen hun
met de waerheyd kpnnen minder houden dan
alle andere , en neggen dat fy de meefle z^on^

daeren zyn van de wereld.

Thomas a Kempis 3. Boek 8. cap.

Van het nederig gevoelen fyns felfs in de

tegenwoordigheyd Gods.

Schrift-Spreuk.
Daer en is niemand als God alleen die

eene groote magt heeft y en hy is ge^ert door

de Qodmoedige^
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