
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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Dienen mach voor eeneeuwich Nieuwe-jaec - liedt/

Aca allecenvoudighe Chriſtenen, van vyat

ghevoelen dat ſy oockzijn .

1. Joan.5.t.

Soo wieghelooftdat Jeſus is Chriftus / dieis

uptGodt gheboozen : Ende Too wie liefheeft den gheenen die

ghebaert heeft /die heeft oockliefden gheenen

dieupthemgheboozen is .
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Ghedxucktin't jaer ons Heeren 1615.

Voor den Autheur.



Tor den Leſers.

G #yvaten die foo volzijn datghyover-ulber,

ar kjf-vvijn,enten vvaermenumet yſre bandă

Omleyde, ſonderlingh in defe Nederlanden,

Soudt berſten, dit minnatenhoeft of ſoecktu niet.

Deredenis, om dat men doch verloren giet

Alvvatmenin u ftort:Maer ghyo vveerde vaten ,

Die leedach zijt van tvvift, en ſtaet voorGodt gelaten ,

Devvýledefegunft myisvan bemgheſchiedt.

Dat mijnen vvüngaert cleyn oock heeftgedragenget,

V Velckick verhopeghy niet vveygrenſultte ft allen ,

Soopreſenteer ick’t u . O !mach'tmaerughevallen,

Ick bebbe mijnen vvenſch en vville vanmijnLiedt.

I. Cor.4.3 .

Oordeelt niet voordcu tijdt totdatde Heere comt : dieoock in't licht falbjens

ghendat in derdupfterheptberborghen is / endedenraedt der herten falopena.

baren . Ende dan ſaleen peghclöck ban Godt lef hebben .

Wierlingh).

Sprecckick hier qualijck, ruychtvan'tquaedt met goede reden ,

Naeliefdes aert, ick ſal mijn ſchuld in't openbaer

Bekennen, oock ſoo veel in my is betren, maer

Ghy crijtersteghen u cn vvilick niet uyt treden . >



Nieuwe-jaerLiedekenvoozdenjare 1615.

Leeft, ofte Ginght, ſoo'tu beſt greyt,

Maer dochmet onpartijdicheyt.

Op de wijſe:

Hetwaseen fraep rock burghers Hindt,

ES

Lck kanſen werckwellatë ftaen Eick kan gheloopen métter daeti

En flur ter kerckeloopen : Dathp is uptverkozen /

Elck kanten# vond-malegaen / Enniet en kan / hetgafoo't gaet/

Elckkan hem laten doopen : Ammermeer gaen berlozen ;

Elck han nas'Lands manieren Elch kanmettranen daghen /

Den Sabbath -dachwel vieren / Dat hp onı hier te dzaghel

en Pſalmen veelmet ftenimen eel Gods lieflijcpack (roChriftus(p ;ack ) matk. ita

Doenkilincken doorde keel. Zs (lepder !)veel teſwack .

Elck kan (en'tſchönthemautertöt Elckan d'al-omheptvan het vleeſch

Gheheelwel tebetamen ) DesHeeren wel ghelooven /

Opal wat ſyn paſtoo;uptſmijt En voozts hentſelve roepen heeſch ,

Mskoſterſegghen Amen: Om audze te berdooven :

Clckhan pnpredicanten Elck kan het voick inprenten /

Dehouden vooz ghefanten Dat hp deSacramenten

VanBoddenDeer /dienimmermeer alleen terecht/ en weluptlechti

Enfepten in de leer . ' T [wiedaerteghenſecht.

Elck kan desbeerenheplich Woozt) Eick kan / alſt foo gheleghen valt)

Haeſt opfyndupmken weteni Spn echte zouwelmýden :

En tfelvedan aen andzevoozt Enmet Schziftuerelijck ghewalt

Daſpn berſtant upt meten . Den kinder -doopbeſtrijden :

Élck han met fpn krackellen Elchkanoock boven defen

Ce hapz in dzpen deelen/ byn ja ja laten weſen :

En dzppen hart (o vzemde part !) Elckkanhemſnelonthouden wel

Wat wit is enckel (wart . Dan allewapen- ſpel.

Elk kan(wp mercken't overal) Elck kanfyn lichaem ſonder noot

Weop Gods hercke booghen / Del gendoen duyſent pijnen /

Eu regghen /komtnietmp/ich fal Endaer in obertreffen bloot

DChriſtum ſelbe tooghen : Ja felfs de Capucpnen :

Elekkan hemwel beroemen Cick kän fyn goed en renten

Doom fupbcr /en verdoemen Den armen oft Conventen

hetwoozden (tout fojongh als oudt wellaten hier/on't Dagbebper

Die't inet hem niet en boubt. Contgaeuna ſpin manier.
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Dit /en beel nieer,dat ick niet hoef metons/dte om enbaberſtrow

Op'tlanrſtbp een terapen /
We liefde varen laten /

Sal een ghebepnft en dobbel boef Dieom een dusen om een ſoo

Woowelna konnen apet / Malcandzendaadtljjckhaten :

Dat yder heni ſal moeten
Dielieber / foo wp mochten /

Poog cen goed Chriſten groeten / TopervandenHemel bzochten/

En dencken /i1een /dit is alleeni Danginghen ſoet (ghelijck ghp doet )

De Maven anders gheen . malcandxen teghemoet.

15

Daer teghen kan't ghcbeuren plat, marr wilt ghp dan ee mengel-moes

Indclou tot voltmisten / Pan deReligie kokend

bet noot/ dock meeft uptliefde/dat vooz ick ſe vjagben immertors

Een vzoom eu oprecht Chriften Die ſchier banyver roken.

De ceremoniale
Ochneen ick /harde dzgjversi

Gheboden altemale Och neen ich bittre kibers/

er fpde fet /ofaltemet Ich fie ghp bent berr' en ontrent

Heelweynich daer oplet. Eens inhet fondament,

Mar. 2.25 Wtnoot heeft Davidwel gemocht! Tekſieu Godes Soan alleen

Tverboden Toon -brood ſmaken : Doo uwen beplandt houwen :

Perf.23.
De Jongren Chriſti welbedocht Eck fie/gby hebt oock ditghemeen

Wt nootden Sabbathbakeli/ In alle dees landouwen /

Als haer den bougherduckte Dat ghp'twoont Godts almachtight

Enclck watapkens pluckter Dooz goet hout en warachtigh

Die hp terſtoutſtack in de moudi En dat ghpſaen neenitſoofeftaen

Eu dat al fonder fond. Detwaelf artöcklenaru .

Mat,120
t liefde Werdt de dozrehandt Ditfiende /denck tck /liebe beer !

5pChrifiumi / ( foo wp leſen ) Wat mach dit bolch ghebreken /

Hechttegeirt Phariſeeuſch berfiant Datfymalkandzen laurom nieer

Opſulcken dach ghencſen : Dusböten /en dus ſtehen /

Prliefde werdt met reden Dus haken en dusWereu .

Timotheusbenedeni / Daer ſp doch accozberen.

5.24
Heeft/als at .

Wtliefd'is Paulus onbeſmet/ Soudt niet wel weſen /om datfp

7.003.9
bporrfhet ſelfbekiruet Pan over langhe jaren

Dan onder en dan ſonder met 't Veld -teecken oft lebjep /daer bp Jok.13.35**

Ghewerden/omtewinnen Dat elck hent Chriſti ſcharen /

( Don't haddenaefouweuſchen Sich niet ceus aen en trechten !

Tac moghen ) alle Menſchen . En daerom oock /als gecken (foot/

Geplich inan !hoeverredan (Tot bzeughde groot haers bpandts

finu nitt ongdaer van Malcandzen fijten deot

jaet

17
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26

Ojae/ itfal dat boog Feket sýni Indienwpdant;na Godts gebodt/ 1. Foan

Deliefdift die ſp derveni/ Juſinen Soonghelooveu /
33.

De liefde (feptSintAuguftin / Soo laetons ooch (oits 'trechte loti Luc.zo . 43

Piet eens /maer menich -Werven ) Datnieniant ons can rooben )

Die / fonder langh tebepben / met al onshert eu ( iment

Alleen can onderſchepdelt malcartderen beminnen :

'tkindtobftinaetdes DupvelsquaetSoo bliveri wyin hem / en hy 1902. 3:24

Dan Godts bercoozen faet. Inonstot allen ty.

Pieriten Bloederniet bemint JaeBroeder / tisfoo dzaghefept/

( CupchtChriſtus uptbercoojen Datwp malcander fullen

Difcipel) wathpoockbeginti Liefhebben / en doozſulcken fept

Isniet vanOodtghebodzenty Deganſche Wet berbullen /

Diet 1.Cor Webt watghpkont begeeren / maciftaetter niet ghefchzebent/ 24J02.9.15

13.1.2.3 'tBalu nietprofiteren /
Dat/wie nietis ghebleven

Mijn Broeders/ iſt dat gbp apt twiſt In Chriſti leer /van ons niet meer

Alleen de liefde iniſt. Ghegroetmach zijn meteer :

Hebt datrenteghenbeſe deucht/ Ghp weetjae/datons werdtbclaft Philip.2.2

enmift all' ander dinghen / Ce hebben een gheboelen :

Ghphebtalwatghp wenſchémeuchtendat wp bier /die ghp aentaft!

DOM.15.8 . Enſult deWetvolbzinghen / Dae vier verſcheyden doelen

Deliefd is defontepne Onsſchichten henen ſchieteni

Van alledeuchten reyne/ Hoecan ick ruſtghenieten /

1.002.13.8. als die vergaen (al/ fonder Waeri/ Seghtelck /'ten 3p /datd'ander dip

Dp eeuwich blijvenſtalli ..
haervoeghen neffens mp.

Matb.25. SalChriftus fittend op den thoon Ohpweet ooc (mepnick) niettemin

DeBocken van deSchapen Dat ſelfs in onſe hercken

Nietſchepden /en elck gheben loot/ Deel balſcheBjoedersfluppein itu

upft als een beerfynhnapen / Dieniaken't alvan't vercken /

Alleenlich naelinwerchten Methare moderacij/

bier dientghp op te mercken / en ander botte graci /

tZy wie gyp zitrdiet'aller tijdt Wie ſou /gangcrips/metſulc geſpups

Dus op nialcaidercrit. Doch connenGoudeni huys

En watzijn dere wercken doch ! Al foctjens/roept roo luyde niet?

Zijn't niet der liefden bzuchten! Depapsis toet te nialien /

Qar.2.17. Dat iſt gheloof ineer dan bedzoch Lecſt watu Paulus voozts ghebiet / Dec.3

(" Ten helpt gheen dicp verſuchten) Om daer toe te gheraken :

Jae dan een leefloos weſelli Doet niet /berniaenit Up ſcere/

Alis niet eitWozdt beweſen Dooz twiſt of poel eere .

Actoberbioet van wercken goet / boe danverdaertdat onbeſwacrt

Daerdoozyet werdt gbevocot: Van aller eere waert:

Acht

22 27
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3*

Xcht ( lyretkt bp metſeer goet be: En als hpdan al ſchoon bevindt

Alwaertghp van de twelve (ſcheyt) Wat ſin ſarck is rechivaerdichy

Den anden dood ootmorbichept En dat lönBroeder hem perfint :

Dooz beter dan uſelben . 300fal hp nochgoet -aerdich

liffe Weerdt onthouwen hom li flijck ouderrechten

By Mannen ende Drouwen ! Niet kyben ofte bechten

Dootmordt jeut / naccktmp bekentHoch ſchelden pzatvoordit ofdati

Die dat uin oils pzent. aedinghemepnentrat.

34

Hondſchap van ryghen nietichept/ Deel min bermorden /dat de han

Spjack fp / als epghenPader / pzeeckttrghen ſinconfciero

En liefdedaerghpbeel afſepti or warrhepts haet/(o wiedaervály

Diewinnen mp te gader, maer dathyſin ſenteng

Waer deretwee logeren/ Houdt voozde recht warrhept/

En 'tſamen genereren / Om dat hpnoch ddaerhept

Daermoet ic (hoozt welna ditwoozt ) Pand'andzeniet te beech en fiety

Hootwendich comien voozt. Boo't meeſtendeel gheſchiet.

35

En die ich eenmall wel te dech maerals hp immersmepnt / of

ynhert heb inghenome Dat d'ander niettenmonde (uzerft

Canich in cozter tidt foo dweech Spzercktanders danhemſönen geed .

Doen werden t'fijner bzomcn , Ghetupcht in 'sherten gronde

Dat hp hem welſal wachten noch folhp dieontrouwe

Sonnatſten te berachten / Blarn in de beftebouwe/

Ghjelgck ſy doen/ foo röp als groen En bidden feer Godtfönm Peer

Daer ick nlict in eni waell. Wat jp deJan bekeer.

36

Maer als hemdunckt/ dat pemant! De Heer wiſt dat he'ıqoodlehe rot .

Sal hp cerft overwegheu / ( faelt/ Wt waerhepts haet nam 'tleven/

Ofhyniet ſelfen is berowaclt/ En norgtang badt hplijnen Godt/ ur.11.34

Cu ofiust daerenteghcu Hp wid'het hunvergbebent.

Peni andjen goede reden Om dat ſy (merckt dereda )

Vecfr oinniet afte treden Niet wiſienwat ſy deden /

Dan’tgeen bp heeft/ eu baſt anucleeft! Doo doen dock fin de Songers mijna

Cot meu hem beter gheeft, Die richt ootnocdithziw

31

32



Leeft gdy/ ' tis wel/maer ſinghtcbp/ dits dewijs

Man tatter volgtt/ tot Codeslof en pujs .

Onuiet ialoufe nuiet contremoyconiurce.

Í

1.

2

3

D

E Dochter vvilde voort in dees propooften varcs,

Als hare Mocder vveerdt quammet een ſtil ghcruys

Ghetreden tot de plaets dacr vvy ghcleren vvaren ,

Endecd’in cnckel vyer verkeeren ' gaoſchchuys.

O vyer,o heylich vyer,vviltdoch dit ys ontdoyca

Van mijn bevrofen hert, en ficken't heel in brandt,

Opdat ickmack mijn liedt tot nuten heyl volioyen

Van dit ghedeyldevolck hierin ons Vaderlant.

Van ditghedeyldc volck, hetvyclck zijn cyckénherten,

Omringhite hebben ſchijnt met een driedobbelMacl,

Van dit ghedeyldcvolck, die met Iſraels ſmerten

Gheen medelijden mcer enhebben técncmael,

Van dirghedeyldevolck, die fichi in rotten ſplijten ,

Om'ı klieven van een ſtroo, jaccm een toch an doch ,

Van dit ghedeylde volck , die (ſco'lchijnt aen hacrbijten )

Maleandren op het leftvericcren füllennoch.

5

Dit vvoordt yvas qualijc uyt, als ic haer hoorde ſuchten ,

Soo diep, dat my het hert daer van te Ichcurenſchcen,

Och, ſprac ſy, mocriçk dan pae vreemde Landen vluchtcal

Zijn mijnc jongʻren hier verdrvcenca jae tot een?

Moet ick gacn vindeo placis by Turcke,Heydens,loden ,

Die met de Chriſter hey! (lacs! drijvea haren ſpot,

En datmecft door de ſchult, van die voor aerdifcheGoden

Ghchouden vyillen zijn ? o dai ycrhocde Godt.

Isle

6 0
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Col.3,127

Ick wil mijn Chriften volc ,ick vvilmijnc arme fchápca

Noch eens vermanca ,ecrdat ick van hicr vertreck :

Ick hoop, ſy fullen jac niec ceuvvich blijven Napea,

Maer vvacker onder mijnjock buyghea harca neck.

Hoort toedan , o mijn volc,hoort toc mijn uytvercover,

De vyoorden mijnes mondts laet u ter herten gaen ,

Indien ghyanders niet vviltecuvvichgaen verlorca,

#tolo 302091?. Doet uyrden ouden Menſch ,en trect den nicuvvça acn,

Den nicuvyen ( legh.ick) dic tot kennis alle daghe

Vernicut moet vvcrden nae lijns Scheppers evenbeldr,
Diet Gal.

By vvien i*tismeer dan noot, dat ic u dityoordraghe)

NochLuther,noch Calvijn ,noch Pausnoch Mcanogeldty

Vracchtghy v.vat dan alleen de nicuvvecrcatucre,

Met medelijden ganſch hcrtgrondelijck becleyt,

Dic harcvriendlijckheyt laetblijcken t'clcker uyre,

En haren ootmoet,enfacht en langhmocdicheyt.:

Macr boven alle dit met myis acnghetoghen ,

Met my, volcomenheyts onloffelijckenbandt,

1.Col44. Met my,nacrwien ghy hier moct trachtennaer vermogen

toJoan.4.16 Als die Godt'felve ben, uvv'alder vvccrtite pandt.

4.002.13.4.

Wie my heeftaenghedaen, is vriendelijc,langhmocdich,

Niet opgheblafen, nietafgonftich , nict verkeert.

Hy draecht hemnimmermcer, ' tzy voor oftegenſpoedich

Oncerlijck, noch cá vverde van cyghen bact verhcett.

13

Hylact van fijnen toornhem gheenſins overſtrijden ,

Hydenckttegheener tijde van lijnen nachten quaer,

Ghcen onrechtveerdicheyt en can hem qyt,verblijden ,

Macr'vvacrheyt is alleen lijn vreucht cu tocverlact.

Werdt

Perl.Ito

12
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17

Werdt hy i'onrccht ghékrencktaen cere, goct, of leven,

Hy ſal met lijdtfacmhcytfijn fick befitten fijn,

En ſijnen gocden Godt alleen de vvraeck opgeven ,

Dien biddende, jac ſelfs voor die hem vyandızija .

15

Voor die hem vyandt zijn,niet die hy ſelyer haeret,

neen , een Chriſten Menſchmach niemandt haten ,dan

Sijn eyghen ſyvackc vleeſch ,dat nimmer af en lacter

Hem aca te porren tot de fonde, foo't bcft can .

Vindt hy hemſelven fvvack en onbequaem ten goede,

Hy blijft niet ſittenmetde handen inhethaer,

Maer vverpt op Chrifti vvoordthet netuyt;als de vroede, usise

En vindt, dathcm gheſchiedt naefijn gheloove clacr.

Nac fijn geloove , dat hem draccht door výeren vvater,

Waer door hy Duyvel , Doodt, en Wecrelt overvviar, 1.Joani5-41

Waer door hy vaft berrout ('rzyvvat oock menich prater

Hem ſoecke te maken vvijs) jae dadelijck bevint,

18

Dat Godes heyl’ge Geeſt,diein hem woont,veelſtercker Foan404.

is, dan de valſche Geeſt, dic defe VVerelt crenckt,

En overvloedelijck can in fijo mede vvercker Ephef. 3.204

Doen boven'ıgheen hy bidt, jac boven'tghccn hydenckt.

19

VVanthoe?fal Sathan in de fijne zijn foo crachlich:

Dat hyfe maken faltor Duyvels, foomen fiet: -

En tal de ſtercke Godt, en fal dc Heer almachtich

Den gheenen die ghelooft vergoden conncn niet?

Vergoden ,dat is foo,met fijncn gheeft verlichten ,

Dat hy Godthebbe lief, en ſijo gheboden houvy',

Die doch niet fvwaer en zijn , vyatooc de Menſchen dichte, Joan. 313 ,

Om te beclecden hacroaclaricheyt ontrou .

Ghclijck

20
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23

Ghelijck hynu op Gode heeft loo cen vaſtbetrouvvena

Alloo verhoopthy oock het beſte t'aller tijdt

Van alle Menſchen ,'tzy dan Mannen ofte Vrouvven ,

Alift oock datſy hem doen ſomtijdts ecnich ſpijt.

Maer boven al betrout hy lijoc Magiſtraten ,

Als onder vvelckor handt hy is van Godt gheftelt,

Dat ſy nier ſullen hem, meer als cen ander, laten

Gheſchicden çcnich leet, oft ſelve doen ghevvelt.

Vergunnen ſy haer Sradt, hacr ampten ,en vryheden

Denghcencn dichem juyft nicen'ac de mond en kout,

Hy lijdt hetmetghedult,jacdanckt Godt, en’tis reden ,

Devvijl hy dien al me voor lijnen Broeder hout.

24

Voor fijnen Broederjongh, en niet ghenoech crvaren ,

Ofnoch te ſvvack en teer tot harde ſpijs en dranck.

Voor lijnen Broeder, dic hy niet en vvil beſvvaren,

Nochdringhen dit of datop teghen fijnen danck .

Ghcbicât de Magiſtraci yetvves, dat hem te ſtrijden

Dunckt tegen lijngevoel,hy ſpreeckt hem vriendelijc acn ;

Crijchi hy verdrach ,'tis vvel : ſoo niet, hy ſalál lijden,

Om deghemeyncraft, vyat met Godt can beſtaen.

Maer ſtrijt het tegens Godt,en vveet hy't ſonder milfen,

Soo vlucht hy, ofte ſterft,doch ſcheldt ſijn Heeren niet.

Dats verre van het volck daer teghens op te hiſſen,

** Tvvelck (leyder ! ) huydenſdaechs niet dan te veel geſchiet.

Dats verre van voor Libertijnen uyt tecrijten,

Oft voor Epicurcon ſijo Chriftlijck'Overheyt,

Dars immers verre van daer teghens uyt tc ſmijten

Alvyat het herte denckr, cn op de tonghe leyt.

Dats
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Datsimmcrsvetrc van de machten te berooven

Van'teen en'tander (vveerdt, en yanvrocch endc laet

'iVolck in te ftampen,jac fchier dvyinghen tegheloopen,

Dat d'Overheyt haervan het Gheeft·lijck niet verſtaet:

29

En dat de Kercke bey Party en Rechter vveſen

Moet in haer cyghen facck, en vvat ſydaer in ſluyt,

Dar d'Overheys,indien ſy anders vvil gheprefen

Voor Chrift’lijck zijn, behoort alſulçk te voeren uyt.

30

' Welck alsfy niet en doet, en als Godtom de fonden

Des volcx, epſonderlingh der Kercken, 'tLandtcaſtije

Met oorloch ofyet ſulex, dan laet men ftracx demonden

Gaen teghcas d'Overheyt, vviens onverſtantmcn'tyviſt,

31

Wat onverſant? men lact het daerbynoch niet blijven ,

Macr fechr, ly laten haer de ooghen ſteken uyt :

Ofſecht men’t ſelyc niet,men hoorthergeernedrijven

By andere, dicmen hoort te Itraffen overluyt.

Om haer hertijtlijcfvyeerdt allencxkens ooct’ontrecke,

En by het domme gracu te maken ganſch verdacht.

Al'tyvelck ick geerne fou naemijnen aerdt bedecken,

Indien,men't ſelve niet clacr voorden dach en bracht.

Siet vrienden , foo en ſoo moei ghyu ſelvedraghen,

Dit laien, en dit doen, vvilt ghy mijn Kinders zijn ,

Ghy moet naer vreed enruſtmet alle Menſchen jaghen

Ofanders ick en ken u gheepſins voor de mijn.

En ghy,'tzy vvie ghy zijt,dic om't predeſtineren,

Om't Kinder-doopen, om dit ofgintSacrament,

Oft om den vrijen yvil, oft om't Sabbathiſeren ,

Oftandere dierghelijckclicdtjensſonder endt.

Malcan
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Malcandren fitin't hayr, jae niet en doetdanvechten,

Niet andersdan ofdaerdefalicheyt aen lach ,

Daer her dochniet en dient danom Nechts op te richten

Veyghen hccrſchappij: ſoo ick u raden nach ,

36

Soo trecktmyaen vooral, en onderſchept clcander,

Daer ghy clcandervindt,mee vricndtſchap en ootmoet,

VVant vvilt ghy met ghcvvele, de macht van Alexander

En can u helpen nict, noch al des VVecrelesgoet.

Soo langh ghy elcom layıft den bove-fanc vvilt fingen ,

Sooſuldy nimmcrmcer ghcraken tot accoort,

Ghy mocteroock den Bas en Tenoronderminghen,

Soo comt ghy hacítcc rechtgheloofcmy op mijnyvoordt:

38

Maectcerft den beker rcyn van binncn ,fracy alsMannē,

Soo fál het buytenft' oock haeft vvorden claer en hcl,

Om'evyelck d'cen d'ander nu derfuyt den Hemel bånnen,

Doet'tſvyaertſ
te

van deVVet, de reftfal volghen yvel.

39

Daer met heeft ſy ghceynde haerreden , en bevolen,

Dar ick mijn Brocders al dit vooreen nicuvve lacr

Sou ſchencken , foo ick doc, uyt vriendtſchap onverholen,

Neemt het van myin danckghy Chrift'nen allegaer.

40

En foo ghy beter racdt vveet, om ons droeve tvviſten

Te fiſſen, brenght hem by, dat voyhem nemen aen :

Soo niet, den delen volght, dic, ſondererghe liften ,

Ick nac mijn beſte vveet te gheven heb beſtacn .

mat.23-267

Perrozz.

FINI S.
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