
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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1.Tim . 6 : 3.4.

Is ' r daryemant andere leere leert , ende nietover-een -en -komt met de geſonde

woordenonſes Heeren Jeſu Chriſti, ende der leeredic nadeGodſaligheyt

is , die is opgeblaſen, ende en weet niet,maer is uytſinnigh in vra.

gen endeſtrijdc-woorden , uyt dewelcke komt nijt, twift,

lafteringen , &
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Voor een Liefhebber van Vrede,
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Navolgingh van een oudt Sproockjen .

Ercken -twiſt heeft ons een kindt ghefweet ,

Luft tot heerfchen is fijnen Vadere,

Hoe ouder hoe erger het Kindeken heet ,

Gebreck van Liefde is de Gevadere,

Ydel cere de Voeſter , noyt gheen quadere ,

Sy"heeft zoch tewille, en't Kindt wordt groot.

O Almogende Godt weeft ons beradere ,

Wordt dit Kindt etende , a Dieu 'ons broodt.

Ga
re
n

Tot den Leſers.

Hy vaten die foo vol zijt; dat ghy overvliet,

Van köf-wijn,en ten waer men u met yſre banden

Omleyde, ſonderlingh in defe Nederlanden , :.

Soudt berffen , dit mijn natenhoeft of foeckt w niet.

De reden is , om dat men doch verloren giet

Al wat men inu ſtort : Maerghy., óweerdevaten ,

Die ledigh zit van twiſt, en ſtaet voor Godt gelaten ,

Dewile deſe gunſt my is van hem geſchiedt.

Dat mijnen wijngaert kleyn oock heeft gedragen get,

't Welck ick verhoope ghy niet weygren ſult te ſtallen ,

Soo preſenteer ick'tu. O! mach't maer u ghevallen ,

Ick hebbe mijnen wenſch en wille van mijn Liedt.

1.Cor.4 :5.

Oordeelt niet voor den tijde totdat de Heere komt : die oock in 't licht ſal

bzengen dat in derdúpſterhepdtverborgen is , ende den raedt der herten ſal

openbaren , Ende dan ſaleen pegelých van Godt lof hebben.

VI E R L I N G H.

Spreeck ick hier qualick , tuygt van’t quaet met goede reden,

Na liefdes aeſti / iek falmijn fchult in't openbaer

Bekennen , oockſoo veel in my is , bet'řen, maer

Ghy krijters tegen u enwilick nietuyt treden,
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Dat is de voys daer 't eerſte Deel op gaet.

't 5hondert Jaer geleden /min/ noch meer).

Dat Lutherheeft beſtaen te refozmeren

De boomſche lierck / en haer verdozven leer /

Mentaftendevooz eerſt haer pupiſtezweeren /

keſt worden doozden paus om gelt ontbonden.

Dem vielen ftracka veel and're Leeraers toe )

Die elck om pris in deſen Wijngaert wzochten /

Henwijſende / doozwien /wanneer / en hoe

d'Onſupverhepdt der leer uptDathans krochten

Allencrkens in de kerck was ingeflopen /

En wat men doen moſt om die wel te nopen .

Die groote man / daer Hotterdam met recht/

Ja Hollandt/ ja heelNeerlandt op mach boogeni/

alen bemoepoºhy fichmet dit gevecht

Booheftigh niet in and'reLeeraers oogen /

Als hpwelmocht/bracht nochtans meer te wege/

Danſy alt'ſaem7 die ' t infien wil tedege.

Paus Adataen / een flecht eenvoudigh many

Werdr foo beweeght don fijnevaſte reden /

Dat hy met ernſt en opmerkinghbegan

Ce letten op der hercken leer en zeden /

En ſchickte boozt na Duptffandt fijn Legaten /

Om daer wat goets in dit ſtuck aen te baten .

maer (lepder !) 't heeft de man fijn hals gekoſt/

Dat hp die(naerbegonnen heeft teroeren /

Want boom en vondt geen fmaeck in ſulcken koſt!

Sp flachte dees beraeprelecker' hoeren /

Die al wat ſy jupft felve niet en koken/

Verwerpen / eer ſp't hebben eens geroken .

Deel and're die doen hadden het gebiedt

Soo in de Herckt als tiepublijck /begonnent

Te lupſteren na't Hotterdamſche Liedt/

En't ſpel dat waer miffchien nu al gewonnen /

Vadb'elck ( als hy) gefocht het bolck telepden

met foetighepdf / nietmet geweldt te ſchepden.
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Dadd'elck geviert/niet Sinte preters Stoelt

Daerwel den dagh vanPaulusfijn Bekeering /

EnChriftum booz genomen tot fijn doel/

Die niemandt opt heeft tegen danck fijn leeringh

Bedzongen op /noch 'tzwacke riet gebzoken /

Roch't blas gebluſchtwanneer 'tbegonteſmoken .

maer ten propooft / recht vooz Eraſmusdoadt /

Begoft Calvin een Leeraer welbedjeben

In GodesWoozdt/ban veel miſbzupcken groot

Cefupveren de kercke van Geneven /

Én maeckte't foo dathp in kosten tijde

Stadt ende Tandt geheel kreegh op fün züde.

Dan waer fijn Leer / die meeſtendeelbeſtont.

In't hooge ſtuck van Godts Paedeftinaci/

En al boozhem bp Zwingelwasgegront

In't hertevan de Switſerlandtſche Daci/

Allencrktens tot in Neerlandt toe gekropen /

Bp veelen heeft de deur gebonden open

Sp veelen oockgefloten /dieſe niet

Toe konden ſtaen , maer heftigh weder ſpraken /

't Welck of 't metrecht/ of onrecht zp geſchiet /

An'tminſte niet en dienttot onſer ſaken

Daerom wp oock ons oordeelhier opſchouten /

Enbaren voozt/ omonsGezang tekozten .

Ter ſelber tijt/ ofimmersdaer ontrent

StontSimons Toon oock on in deſe Landen /

Die't ſpitbpJanvanLep in d'aſch gewent

Weer ophief/ en veelbeter fijne banden

Belepde / foo dat hp oock aller wegen

Veelaenhanghs entoeſtaenders heeft gekregen .

Daer hadd' men nu dzie kerken hier in 't Landt.

Gereformeert/dat's van de Paus geweken /

Die elckom beft tot noch toe haer verſtandt

Beweeren / foo met rehzijven / als met pieken /

En elck heeft recht/ en elck wil zijn de beſte /

En elck dit ſchelt voozketters d'ander reſte.

haer noch en is ' t daer niet gebleven bp /

' t Menniften rijcktis in berfchepden Secten

Derdeelt / die elck verbannen haer partp .

Martinus volck /die eerſt met d'andze geckten

Zön oock gefpliſt. d’Ärminianen twiſten /

Boo pegelijck weet/ met de Gomariſten .

Ick



Ick gae boozbp beel andre bolck'ren noch /

Die hier by ons niet openbaerlijck leeren /

en wilnu tot mýjn doel-witkomen / doch

in dicht eerſt op een ander ſnede keeren /

Ten eynde fich de Zangerwat berpoſe/

En leſen ' t geen dat volgen ſal als pzoſe.

Die niet vermoeyt en is, die mach dit tweedeſingen ,

En over een metdit Françoyfche deuntjen bringen .

Onuict jalouſenuict contre moy conjuree.

D

i

Aerzünnu (ſoo ick heb geſept)net hondertjaren

Verloopen ,dat de kerck baſtwozt gereformeert

In't ſtuck derleere/ maerwpblijven die wpwaren

In't ſtuck deslebens / dat veel bomeluyden deert .

Wydiſputeren , hoe Godts woozt is bleeſch gewerden /

Hoe Chriſti lichaem zijn mach in her Bacrament/

OfGodt dewil en machtom in't goet tevolherden /

Jn ons geſchapen heeft/ ofnieuwlingýs in ons ſent.

Ofwpzön aengeſien in Chriſto/ of daerbupten

Doenons ter ſalighept predeſtineerde Badt/

Wat ozdzedathp heeft gevolghtin fijnbeſluptent/

en ofbp oock volbzachtwil hebben füngebodë.

Hoe dat men moet berfiaenSint Paulus gulden ketent

Homepnen acht geſtelt/ en andre plaetſen meer )

Waerdooz wpdingen in Godts raet / en fijn ſecreten

Beklimmen /maer ( eplaes !) 't is ſonder Jacobsleer.

Dit heeft foo langh geduert / en ſal noch blijben dueren

Weleens ( oo langh / en dan noch wefen even na.

Endaer -en - tuſſchen gaet elck in fijn oude kueren

Hoelangerhoemeer boozt/tot fijnerzielenſcha.

Ick zwigh van Luthers envan mennog balck by defen

Wp/wp/ die onsden naem befonder paſſen toe/

Danfupberhepr/en van gereformeert te weſen /

Beleben onſe ſter / wil ick u feggen /hoe

Wpzin in hoerery en gulfighept verfopen /

Wp zijn metjoovaerop tot ſtinckeng toe gequeſt/

Dewortelallesquaers heeftſou ons Hértdoorkropen /

Dar voozhetgoedekrupdtgeblevenis geen beli.
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Wp zijn vor Haetennijdt/ beliegen eri bedziegen /

Taflaen onsBoeders doodt met onſer tongen zweert /

En fchijnen ons gemoedt daer mee in flaep te wiegen /

Datwat wy Godedoen ter eer / ons niet en deert.

't Heer al de eereGodts / die deckt haeſt alle porten/

Poe flim en hoe geſcheurt dat ſy ooclt mogen zijn .

De Dupvel doet daer mee fijn krijgers t'famen rotten/

En koppelt aen 't gebecht alleenlijck om de ſchijn.

De Daderen des Landts die hebben ons ghenomen

In häer beſchermingh / engemaeckt 't liefſte kindt :

Wat hebben ſy daer vooz tot haren danck bekomen :

Ick foudt wel ſeggen / dozſt ick / waerom niet ? begint.

Maer dat upt wzebelmoedt wp tegen haer ons kanten /

En ftellen 't gantfche Landt in oproer en in twift /

OmChriſti rijck : aneen /maer wel om voozt te planten

Ons epgen rýck / bergeeft het mp / hebb’ick gemiſt .

Hier toe miſbzupcken wpden hep ? gen naemdes Heeren /

Hier toemiſbrunchien wp 'Svolckslichtgelaovighepor/

Hier toe ftreckt al ons doen en laten/ gaen en keeren /

Hierom is 't dat menkijft en van malkander ſchepdt.

Vierom wilmenigh'tLandt toen 't onderſt opwaert dzaepen /

Vier om partijt ( elaes ! d'een tegen d'ander Ste/

Hier om is 't dat mentwiſt upt twiſt foeckt voort te zaepen /

Vierom en wil men niet eens hooren van de bzee.

Maer 't is genoegh gheklaeght, de bofſcher en de wepden

Diedzeunen aber al haeft vanden wederklanck .

Watraedt tot defe quael? hae falmen't beſt belepden /

Dat dit verſtopte lijf mach krögen kamerganck.

Eck weer een kleen fiecept / dat menighheeft geholpen /

Diebeter Weet / die buengh het zijn van booz den dagh /

Laerdunckenhept en heeftmynopt foo averſtolpen /

Of ick ler varen 't min / foo haeſt ick beter ſagh .

300 pemandt dan beluſtis dit Hecept teweten /

Wel aen/ wp fullen 't hemfeer geerne maken konbr/

En op den foeten toon ten koztftenupt gaen meten

Pf. 139 Dan Dávids Pſalm: Ghy hebt my Heer gantſchlijck doorgront.

Dewíl men fiet dat in de Leer Het sp dan wat men daerom doel

Wp niet en fullen immermeer / dengwerden tot een ( tipken toe :



>

Of wp dien twift / totna dit leben , naſpeuren /'t and're laten varen

# ptſtelden / en aen Godt verbleven. Cot hetonsGodt wil openbaren .

Hen Godt / die allerbeſt berftaet/ 't Is langh genoegh gediſputeert

Wat hy in fijnen hoogen raedt Van't genedat hp heeft begeert

Befloten heeft voor ' s werelts gront/ Ce feggen 't zp Homepnen acht/

En dat wp elck booztaen fijn pondt Oft negen / daer hp diep betracht/

Pen gingen leggen enbeſteden Waerom datGodverwerpt de Joden /

Cor de Bodtſaligheydt der zeden. En die verkieft die van hem vladen.

Of wpaen weerzy gaven kamp/ Laet ons de helft maer vande töjt /

En wel verſagen elck fijnlamp Diewpdaer mee zijn wozden quijt/

met olp van de beſte flach / efteden / om welte verſtaen

Terwijl het ons gebeurenmach/ Doo menigh ander ſchoon vermaen /

en dat wp met berouw en boete en namelijck in 't werk gaen ſtellen

DenBurgom gingen te gemoere. Deles die Petrus ons gaetſpellen .

Waer dat niet beter broeders mijn / Bewijft in u gelaove denght)

Dan eeuwigh dus oneens te zijn ? Segt hp/ want deugt alleen verheugt.

Dandus te leggen over hoop/ Indeught betoont u wetenſchap

Nen d'een 3p om de kinder-doop/ In wetenſchap laet blijcken knap

Men d'ander om 't predeſtineren ] Gematighthept/ en wilt bp deren

Dat ons noch baté kan noch deren : In matigheptoock lirſaem weſen ,

Xen d'een zp om devipewill Inlöjtfaemheit den broeders toont

Men d'ander om't Dachtmaels ghe- Dat liefdetothem in u woont/

En diergelijcke pointen beel/- ( ſchil/ Inbjoederlijcke liefde geeft

Die ickhier omde kozthepdt heel/ Te kennendat oock in u leeft

Dewijl het zijn foodane faken / Liefdin't gemeentot allemenfchen .

Die noch verdoemt nochfalig maken. Watkan men ſchoonder ketenwen :

( goet / ( ichen :

món2oeders / waert nietwel foo Die defeſchakels heeft te gaer ) :

Datelck liet dalen fijnen moet/ Die kan nietwefen onvruchtbaer .

Dat elck fijn ſalighept hier wocht Maerdiere nieten heeft / igblint/

Metbees / als dathp onderſochr/ Caft na de wegh gelijk een kinti

Of hp oock faois uptverkoren / En heeft vergeten d'eerſte gronden

Dat hp niet gaen enkan verlorent. Derwafſchingvanfijnoudefonden.

Laet ons de wil des Daders doen/ Wat dunkt u Dangervan dat liet:

Boogaen wp vaſt in onſe ſchoen . Derftaet de plompfte Boer dat niet

Zijn wpdaer toevan ſelfs te zwack: 5oo wel als eenigh konſtrijck man!

Dp ſal ons helpen dragen't pack / Of wp nu daereens vielen an/

Hp / die gewoonis meer te ſchencken/ En datelck ſcherpte fijne ſinnen

van pemandt bidden kan ofdencken. Om defen ſchoonen prijs te winnen .

Dalt Paulus dupſter en te zwaer Sou ons dat niet beel nutter zón

An fijne brieven hier en daer His te partijden oin de ſchijn ?

boo Petrus dupdelijck vermeſt/ Waſtlant dan nietweer haeſt in vze

Laet onshet geen hyklaerlijck ſtelt En wp geruſtin Doppen Stee.

Dou
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Soudat nietbeterGodtbehagen Godt bidden /dat hp fijnen Geeft

Mis onſe ſpitſvindige bzagen ?
Ons mededeelupr ' s Qemnels Chront

DoorHefumfijnen lieben boon /

Dit is de rechte ſupverhept/ En met dit NieuweJaeraenvangen

Die peder menſch ten leben ſept. Derwaerts te ftieren onſe gangen .

Dit maelit ons aengenaem boozBadt.

Dit is alleen het rechte lot / Wp ſullen eer ' t Vaer ommekeere

Dat ons geen ſchepſel en kan rooven/ Bevinden/ meer geprofiteert

DiewpinGodesSoon gelooven . Ce hebben / foo wp dit beftaen /

Danwy in hondert Jaer gedaen

Del aen dan / laet ong minſt en hebben met alons diſputeren /

meeft met al onshaken ende weren .

Pſal. 62 . Hoe ſeer dat mijn ziel is gequelt ,

Daer is dit oudt Liedt opgeſtelt.

T Wee Ouders van een eenigh kint Men diſputeert van waer de menſch

En waren'tniet weleens geſint/ Dewilenmachtheeftomna wenſch

Wat Ambacht ( p hem ſouden leeren . 'r Beloofde Bemelröick te winnen :

bpfal eenGoutſnuit zijn / ſpzack d'een / En eer men fluptenkan den raet/

Daer d'ander ſep daertegen neen / Plieght' t leben heen / dan is't te laet.

' Quickzilverſoud hem mogen deeren . Eenwijs man ſal in töjts beginnen .

enTimmermandatg veel te zwaer Want wel begoft is halfgedaen .

Schoenmakers die zijn ( elden klaer / Begint behant aen 'tWerckte flaen /

En Snijderszijn alombertreden . Ten ſal niet andersdanwel flagen ,

' t Tepdecken al te ſorgblick isi/ Godtdie het willenheeft gewzacht/

Treethyhemeensin' tklimmen mis / Sal u oock geben vollekracht

up baltin ſtucken al fijn leden . Om te volbzengen fünbehagen .

hozt amelck handwerk had een maer Hy is geen wzebeligh Tpjan/

En'tkintwert groot vanjaer te jaer/ doch ſtelt geen wetdie niemant kan

Jaquam in't epnde noch te ſterben / Gehoorſaem zijn hier in dit leben .

Terwijle dat fijn ouders dwaes Sijn (aft is licht/fijnjock is foet/

Te famnen hadden dit geraes. Bidt hem am Epersmet ootmoet /

Dao gaethernoch toemenigwerven . He ſal geen Scožpioenen geben .

Nieuwe
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XI . 20

Nieuwe-Jaer Liedeken voor den Jare 1615.

Leeft, ofteſinght, ſoo't u beſtgreyt,

Maer doch metonpartijdigheyt.

Op de Wiſe :

Het was een fraey Rijck Borgers Kindt.

Immermeergaen verloren :

E

Ikkan fijn werkwel laten ſtaen / Elck kan met tranen klaghen /

En flucr ter Hercke loopen : Dat hy om hier te dzaghen

Elck kan tenAvond -malegaen / Godslieflik pack (flooChriſtus fpack Matth .

Cick kan hem laten doopen :
Is(lepder !)beelte zwack.

Elck kan na'sLandtsmanieren
6.

DenDabbath -dagh welbieren / Elk kan d'alomhept van het vleeſch

Enpſalmen beel/met ſtemmen eel Des Heeren welghelooven /

Doen klincken door de keel. En boots hem ſelberoepen heefch /

2.
Om andze te verdooven :

Clck kan (en't ſchijnthemnu ter tijt Elck kan het volck inpzenten /

Beheelwel rebetamen )
Dat hp de Dacramenten

Op alwatfijnPaſtoo ,uptſmije Alleen te recht/ enweluptlecht/

als CoſterfeggenAmen :
' t Zpwiedaerteghen recht.

Elck kan fijnpzedicanten

Welhoudenvoo2 gefanten
Elckkan/ alft ſoo ghelegen valt /

VanGod den Deer /die nimmermeer Dijn echteVouwwel mijden :

En feplen in deleer.
En metSchzifruerelijckgewalt

3. Den kinder -doop beſtrijden :

Elck kan desHeeren hepligh woozt Elck kan dock boven deſen

Waeftop fijn dupmken weten / Sijnjaja laten weſen :

dn't ſelbe dan den andzeboozt Eick kanhemſnelonthouden wel

Dafijn berftant upt meten .
Dan alle wapen -ſpel.

Elek kan met fijnkrackeelen
8.

Een hap , in dzpen deelen / Eick kan fijn lichaemſonder noot

Én dzijven hart/ ( ô bạemdepart !) Welaendoendupſent pijnen /

Darwitigenckel zwart. Endaer in overtreffen bloot

4. Jaſelfs de Capucpnen :

Elck kan (wymercken’t over al) Elckkan ſijn goedt en renten

WelopGodts kercke boogen / Den armen oft Conbenten

Enleggen / komt metmp/ ick fal Wellaten hier / om'tPaghebper

U Chiftum ftſbetoogen :
t'Ontgaen nafijn manier.

Elck kanhem wel beroemen
9 .

Vooz fupber / en berdoemen
Dit/ en veelmeer /datick niet hoef

metwoozden ſtout/ſoojangy als out Op't langhſtby een terapen /

Die’rmethem niet enhoudt. Daleen gebepnſten dobbelboef

5. Soowel na koninen apen /

elck kan gelooven metter Daet / Dat pederhemſal moeten

Dat hp isuptverkoren /

Voor een goedt Chriſtengroeten /
En niet en kan / her ga ſoo't gaet/ En dencken /neen / dit is alleen

B



arc . 2 .

.

1.13 .

De naan / en anders geen. Pan deBeligie koken ?

10. Voozickſe vzagen immertdes

Paer tegen kan 't gebeuren plat/ Die ſchiervan pver roken .

In deſen tijdt bol twiſten / Ochneen ick / harde dijberg/

Npt noodt / doch meeft upt liefoe / dat Ochneen ick bitt're kijvers/

Eenvzoom enoprecht Chriſten Ich fie ghp bent berr'en ontrent

Deceremoniale Eens in het fondament.

Geboden alternale 16.

Ter zijde fet / ofaltemet ck fie u Godes Soon alleen

Heel wepnigh daer op ier.
Vooj uwen beplandthouwen :

II , Ickfie/ ghp hebt oock dit gemeen

Upt noot heeft David wel gemocht In alle dees landouwen /

' t Verboden Coonbroodt ſmaken : Dat ghp't woolt Godts almachtigh /

: rf. 23. De Jong'ren Chriſti wel bedocht Vooz goet houdt en waerachtigh /

Uptnoot den Sabbathbaken/ En dat ghp faen / neemt foofeftaen

Als baer den honger Dzuckte/ De twaelſ artick'len aen .

En elck wataerkens pluclire/ 17.

Die hu terftont frack in de mont/ Dit fiende/ denck ick/ lieveHeer !

En dat al fonder ſond .
Watmach dit volck gebzeken /

12 .
Dat fp malkanduen langhs om meer

atth.

Uprliefdewerdtde dozre handt Dusbijten / en dus ſteken /

Bp Chriftum / (foo wp leſen ) Dus haken en dus weeren /

Hechttegen 'tPharizeuſch verſtant/ Daer ſpdoch accozdeeren /

Opſuicken dagh generen : In't principael/ en altemaer

Upr liefde werdtmet reden / Daerſpzeken eene tael ?
Etor. 16.

Cimotheus beſneden / 18.

et Gal. 'tWelckimmers ſtijffoo veel oin 't lijf Boudt niet welweſen /om dat ſy

Heeft/ als al ons gekijf.
Van overlange Jaren

13. 't Deldt-teecken oftlebzep /daerby
Joan.

Hyr liefd'isPaulus onbeſmet/ Dat elck kent Chiiſtiſcharen /

Cor.9, pp derfhet ſelfbekinnen / Sich niet eens aen en trecken /

Dan onder / en dan ſonder Wer Endaerom oock / als gecken ( ſnoot/

Gewerden / oin tewinnen . Totvzeughdegroot /haers bpandosi

( Soo't haddena fijn wenſchen alhandzen fmijten door ?

Baen mogen ) allemenſchen . 19.

Ohepligh an ! Hoe verredan ja / 't ſal dat vooz ſeker zijn /

Is 'tnumetons daer van ? De liefd’is 't die ſy derben /

14. De liefde ( ſept Sint Auguſtijn /

Detong/ dieom een haberſtroo Diet eens /maer menigh-werben )

De liefde varen laten / Die / ſonder langh tebepden /

Die om een dus en om een ſoo Alleen kanonderſchepten

Dalkandzen doodtlijckt haten : ' tHindtobftinaet /des dupbels quaet

Die lieberi foo wp mochten / Van Godts berkooren zaet.

' t Vper van den Hemelbrachten /

Dangingen faet ( gelijck ghy doet ) Wie fijnen Broeder niet bemint/ 1 Joan .

Dalkandzen te gemoet . ( upghtChuiſtus uptverkooren

15 . Difcipel ) wat hp oock begint/

Maer wilt gbp dan een mengelmoes Is nietvanGodtgebooren /

Hebt

2,

13.33

2.21 .

20 .

3. 10.



i Cor .

13. 8 .

25. 32 .

Stat 1Cor. Hebt wat gbp kondt begeeren , Gegroet marh zijn met eer ?

13. 1. 2. 3. t Sal u niet profiteeren / 26

mijn broeders iſt/datghp upt twiſt Ghp weet jae/ datons werdt belaſt Phil .

Hlleen de liefde miſt. Te hebben een ghevoelen:

21 .
Endat wp vier / die ghpaentaſt/

Debtdaer-en -tegendeſe deught/ Dae bier verſchenden doelen

En miſt all'anderdingen / Ons ſchichten henen ſchieten ;

Gp hebt alwat opwenſchen meught Hoekan ickruftghenieren /

Rom. en fultde 1Detvolbringen /
Seght elck /'ten 3p / datd'ander du

13.8 .
De liefd’is de fontepne Daerboeghen neffens mp.

Pan alle deughden repne / 27 .

Als die bergaen / fal / Tonder waen/ Ghp weet ook (mepnick )niettemin

Sp eeuwigh blijven ſtaen. Dat ſelfs in onſe hercken

22 .
Peel baliche Broeders ſluppen in/

Marth. Dal Chriſtus fittend’op den thaoon Die maken'r atvan'tvercken /

De Bocken van de Schapen metharemoderacp /

Diet fchepden / en elck geben loon / En ander borte gracy/ ( {pups

Jupſt als een Heerfijn knapen /. Wie fou / gang krups / met ſulck ge

Alleenlijck na fijn wercken ? Dochkonnenhouden hups ?

Vier dient ghp op te mercken / 28.

'tZp wie ghp zöt/ die t'aller tijt MI foetjens /roeptſoo lupde niet /

Dus op malkander krijt. De paps is goet te maken

23. LeeftwatuPaulusvoozts ghebiet/
Verr

En wat zijn deſewercken doch ! Om daer toetegheraken :

Zijn't nier der liefden vzuchten Doet niet , vermaenthy ſeere/

Jac. 2. 17. Wat is't geloofmeer dan bedzoch / Dooz twift /afpdel eere

( 'ten helpt geen diep verſuchten ) Hoe dan berklaert datonbeſwaert

a daneen leefloogwefen / man aller terewaert ..

Als niet enwordt beweſen / 29.

metoverbloedt / ban wercken goet/ Ncht ( fpzeeckt hp met feer goet bes

Waer doorhet werdt gevoedt Al waertgpvan den twelven (ſchept

24. Den andzen dooz ootmoedighept
1 Joan .

Indien wp dan naGodts gebodt/ Voozbeter dan u felben.

InfijnenDoon gelooven / O lefſeweerdt onthouwen

Luc. 10. Soo laer angoock (dir's’t rechte lot / Bp mannen endeDouwen !

Datniemandt ons kan rooven ) Osormoedtjent/maecktmpbekent/

Met al ons hert en ſinnen Wie dat u in ons pzent.

Matſtanderen beminnen : 30.

3 Joan. Soo blijven wp in hem / en hy kondſchap van epghen nietighept/

In ons tot allen tp.
Spackſp /als epghen Vader /

25 . En liefde daer ghpbeelof fept /

Ja Bzoeder/ ' t is roodia gefept/ Die winnen mp te gader .

Datwpmalkander fullen Waer defetwee logeren /

Liefhebben /en doozſulcken fept En t'famen genereren /

De gantſcheWet vervullen /
Daermoet ik hoozt werna dit woozt )

2 Joan. Maerſtaterniet geſchreven / Nootwendigykomen voozt.

9. 10,
Dat/ wie niet isgebleven 31.

In Chriſti leer, van ons niet meer En die ick eenmael wel te deegh

B 2 Sijn

23 .

3. 24.



Siin tert Gjeb ingenomen / preeckt teghenfijn conſcience

lian ich in ftozter tijt ſoo dweegh Upc waerhepts haet / ( o wyt daer

Doenwerdent'fijner bomen / van 1 )

Dat hp hemwel ſalwachten maerdat hy ſijn ſentenep

Sijn naeſten te verachten / Houdt voo2derechte waerhept /

Belijck ſp doen / foorýp als groent / Omdat hp noch de klaerhept

Daerick nietinen woen . Van d'andze niet te deeghen fiet /

32 . Soo’t meeftendeel gheſchiet .

Maer als hem dunckt / dat pemant 35

faelt / maer als hp immers mepnt / of

Salhy eerſt overwegen / bzeeft /

Ofhpniet ſelfen is berdwaelt/ Dat d'ander metten monde

En ofniet daer -en - tegert Spreeckt andersdan hem fijnen geeſti

Denandzen goedereden / Getupght in's Herten gronde /

Deeft omniet afte treden Doch alhp die ontrouwe

Dan'tgeen hy heeft/en vaſt aenkleeft Slaenin de beſtebouwe

Totmen hembeter geeft. Enbidden feer Godt finen Weer/

33 Dat bp demanbekeer,

Enalshpdan alſchoon bevint/ 36 .

Dat fijn faeck is rechtbaerdich / De Heerwiſt dat hem 't Foodtfche

Endatfijn zoeder hem berfint /
rot /

Sooſal hy nochgoer- aerdich Wptwaerhepts haet nam't leven /

Dem lieflijck onderrechten / Ennochtangbadtbp fijnen Godt/

Dier kijven ofte vechten / bpwild'Hethunvergeben /

Dochſchelden pzatvoordit ofdar / Om dat fp (mercktde reden )

Daeden ghemepnen trat. Piet wiſten wat fp deden /

34 . Saodoenoock fijn /deJongersmind

Peelmin vermoeden / datdeman Die recht ootmoedighzijn .

Luc. 23

Leeft



I.

1

Lecſtghy, ' t is wel, maer ſinght ghy, dit’sdewijs ,

Van datter volght , tot Godes lof en prijs .

O nuict jalouſe naict contre moy conjuré.

E Dochter wildevoort in dees propooſtenvaren ,

D Als hare Moeder weertquam met een ſtil geruys

Getreden tot de plaets daer wy geſeten waren ,

En deed' in enckel vyer verkeeren 'tgantſche Huys.

2. O vuur , ô heyligh vuur , wilt doch dit ys ontdoyen

Van mijn bevroren hert, en ſteken 't heel in brandt,

Opdat ick mach mijn liedt tot nut en heyl voltoyen

Van dit ghedeylde volck hier in ons Vaderlandt.

3. Van dit gedeylde volck , het welck zijn eycken herten ,

Omringht te hebben ſchijnt met een driedubbel ſtael,

Van dit gedeyldevolck , die met Iſraëls ſmerten

Geen medelijden meer en hebben teenemael.

4. Van dit gedeyldevolck , die ſich in rotten ſplijten ",

Om't klieven van een ſtroo , ja om een toch en doch ,

Van dit gedeylde volck , die (foo'tfchijnt aen haer bijten )

Malkand'ren ophet left verteeren ſullen noch .

5. Dit woordt was qualijck uyt , als ick haer hoorde ſuchten ,

Soo diep , dat myhet hert daer van te ſcheuren ſcheen ,

Och, ſprackly , moetick dan na vreemde Landen vluchten ?

Zijn mijnejongʻren hier verdwenen ja tot een ?

6. Moet ick gaen vinden plaets by Turcken ,Heydens, ſoden ,

Diemetde Chriſtenheydt (laes) drijven haren ſpot,

En datmeeſt doorde ſchult, van die voor aerdtſche Goden

Gehouden willen zijn ? ô dat verhoedeGodt..

7. Ick wil mijn Chriſten volck , ick wil mijnarme ſchapen

Noch eens vermanen , eer dat ick van hier vertreck :

Ick hoop fy ſullen ,ja niet eeuwigh blijven ſlapen ,

Maer wackerondermijn jock buygen haren neck.

8. Hoort toe dan , ô mijn volck , hoort toe mijn uytverkoren ,

De woorden mijnesmondtslaet u ter hertengaen,

Indien ghy anders nietwilteeuwighgaentverloren ,

Col. 3: to. Doet uytden ouden Menſch , en treckt den nieuwen aen .

9. Den nieuwen (ſegh ick) die tot kennis alle dage

Vernieuwt moet werden nafijns Scheppers evenbeldt ,

BIB 3



et Gal.

15 .

-erf. 14.

Joan. 4.

5 .

By wien 't is meer dan noot, dat ick u dit voordrage,

Noch Luther, noch Calvijn , noch Paus, noch Menno geldt.

10. Vraeght ghy wat dan ? alleen de nieuwe Creatuere ,

ol.3.18. Metmedelijden gantſch hertgrondelijck bekleyt,

Die hare vriendlijckheyt,laet blijcken t’elcker uure,

En haren ootmoet, en ſacht en langhmoedigheyt.

11. Maer boven alle dit met my is aengetogen ,

Met my, volkomenheyts onloſſelijcken bande,

Cor. 14. Metmy, naer wienghy hier moet trachten naervermogen

Als die Godt ſelveben , uw'alderweertſte pandt.

12. Wiemy heeft aengedaen, isvriendelijck ,langhmoedigh,

Cor. 13. Nietopgeblaſen, niet afgonſtigh,niet verkeert.

Hydraeght hem nimmermeer, 't ży voor oftegenſpoedigh

Oneerlijck ,noch en werdt vaneygen baet verhcert.

13. Hy laet van ſijnen toorn hem geenſins overſtrijden ,

Hydencktte geener tijt van ſijnen naeſten quaet ,

Geen onrechtveerdigheyten kan hem oyt verblijden ,

Maer waerheyt is alleenfijn vreught en toeverlaet.

14. Werdt hy tonrecht gekrenckt aen eere, goet, ofleven ,

Hy ſal met lijdtfaemheyt fijn ziel beſiteenfijn,

En ſijnengoeden Godt alleen de wraeck opgeven ,

Dien biddende, ja felfs voor die hem vyandt zijn ,

15. Voor diehem vyandt zijn, niet die hy felver hatet ,

Oneen , een Chriſten Menſch mach niemandt haten, dan

Sijn eygen ſwacke vleeſch, dat nimmer afen latet

Hem aen te porren tot de fonde, foo't beft kan.

16. Vindt hy hem felven fwack en onbequaem ten goede,

Hy blijft niet ſitten met dehanden in het haer,

Maer werptop Chriſti woordt het net uyt, als devroede ,

En vindt, dathem geſchiedt na ſijn gelooveklaer .

17. Na fijn geloove, dat hemdraeght door vyer en water ,

Joan . Waer doorhy Duyvel,Doodt, en Weereltoverwint,

Waerdoor hy vaſt betrouwt ('t zy watoock menigh prater

Hem ſoecktte maken wijs) ja dadelijck bevint.

Joan. 18. Dat Godes heyl'ge Geeft, die in hem woont, veel ſtercker

Is, dan de valſche Geeſt, die deleWeerelt krenckt,

Ephef. 3.
En overvloedelijck kanin fijn mede wercker

Doen boven't geen hy bidt,ja boven't geen hy denckt.

19. Wanthoe? fal Satan in de fijne zijn foo krachtigh

Dat hyſe maken fal tot Duyvels, foo men fiet :

CuciSoto
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Joan.

3. 3 .

En fal de ftercke Godt , en fal deHeer almachtigh

Den geenen die gelooft vergoden konnen niet ?

20. Vergoden, dat is foo ,netfijnen geeft verlichten ,

Dat hy Godt hebbe lief, enſijn gebodenhouw ,

Die doch niet ſwaer en zijn ,wat oock de Menſchen dichten ,

Om te bekleeden haer nalatigheyt ontrouw .

21. Gelijck hynuop Godt heeft foo een vaſt betrouwen ,

Alſoo verhoopt hy oock het beſte tallertijt

Van alle Menſchen , 't zy dan Mannen ofte Vrouwen ,

Alift oock dat fy hem doen ſomtijtseenigh ſpijt.

22. Maer boven al betrouwt hy ſijne Magiſtraten ,

Als onder welcker handt hy is van Godt geſtelt,

Datſy niet ſullen hem, meer als een ander, laten

Geſchieden eenigh leet, oft felve doen gewelt.

23. Vergunnen ſy haer Stadt,haer ampten, en vryheden

Den geenen die hemjuyft niet na de mondt en koudt,

Hy lijdthet met gedult,ja danckt Godt, en 't is reden ,

Dewijl hy dien al me voor lijnen Broeder houdt.

24. Voor fijnen Broeder jongh, en niet genoegh ervaren ,

Ofnoch te ſwack en teer tot hardeſpijs en dranck.

Voor ſijnen Broeder, die hy niet en wil beſwaren ,

Noch dringenditofdat op tegen fijnen danck.

25. Gebiedtde Magiſtraet yetwes,dat hem te ſtrijden

Dunckttegen ſijn gevoel, hy ſpreeckt hem vriendelijck aen ;

Krijghthyverdragh, 't iswel: foo niet, hy ſal al lijden ,

Om degemeyne ruſt, wat metGodt kan beſtaen.

26. Maer ſtrijt het tegens Godt, en weethy't ſonder miſſen ,

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

Dat's verre van het volck daer tegens op te hiſſen ,

't Welek (leyder !) huydenſdaeghsniet dan teveel geſchiet.

27. Dat's verrevan voor Libertijnen uyt te krijten ,

Oft voorEpicureen fijn Chriftlijck' Overheyt,

Dat's immers verrevan daer tegens uyt te ſmijten

Al wat het herte dencke, en op de tongeleyt.

28. Dat's immers verre van demachtente berooven

Van't een en 't ander ſweerdt, en van vroegh ende laet

't Volck in te ſtampen , ja ſchierdwingen te gelooven ,

Dat d'Overheyt haer van het Geeſt’lijck nietverſtaet:

29. En datdeKercke beyParty en Rechter weſen

Moet in haer eygen faeck, en wat lý daer in ſluyt,

D
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Dat d'Overheydt, indien fy anderswil gepreſen

Voor Chriſt’lijck zijn , behoort alſulck te voeren uyt.

30. 't Welckals ſyniet en doet , en alsGodt om defonden

Desvolcks , en ſonderlingh der Kercken , 't Landt kaftijt

Met oorlogh ofyetſulcks , danlaet men ftracks de monden

Gaen tegen d'Overheydt , wiens onverſtant men 't wijt.

31. Wat onverftant ? men laet het daer by noch niet blijven ,

Maer ſeght , fy laten haer de oogen ſteken uyt:

Of ieght men 't ſelve niet, menhoorthet geerne drijven

By andere, die men hoort te ſtraffen overluyt.

32. Omn haer het tijdelijck fweert allencxkens oock t'onttrecken ,

Enbyher domme graeu temakengantſch verdacht.

Al't welck ick geerne fou na mijnen aertbedecken ,

Indien men 'tſelve niet klaer voorden dagh en bracht.

33. Siet Vrienden , foo en ſoomoet ghy uſelvedragen ,

Dit laten , en dit doen ,wilt ghymijn kinders zijn ,

Ghy moer na vreed'en ruſt met alle menſchen jagen ,

Ofanders ick enken ugeenſinsvoor de mijn.

34. En ghy , 'rzywie ghy zijt ,die om't predeſtineren ,

Om't Kinder-doopen ,om ditof gintSacrament ,

Oft om den vryen wil ,ofrom't Sabbathiſeren ,

Oftanderediergelijcke Liedtjensſonder endt

35. Malkand'ren fit in't hayr , ja niet en doet dan vechțen ,

Niet anders dan of daer de faligheydt aen lach ,

Daer her doch nier endient danom ſlechts op terechten

U eygen heerſchappy, foo ick uraden mach.

36. Soo trecktmyaen vooral , en onderſchept elkander ,

Daer ghy elkander vindtmet vrientſchap enootmoer ,

Wantwilt ghy metgeweldt, demacht van Alexander

En kan u helpen niet ,noch aldeswerelts goet.

37: Soo langh ghy elck omluydtſt denbovenfangh wilt Gingen ,

Soo fuldy nimmermeer geraken tot accoort.

Ghy moet'er oock den Bas en Tenor ondermingen,

Soo komt ghy haeft terecht , gelooft myopmijn woordt,

Matth.23. 38. Maeckt eerft den beker reyn van binnen , fraey als mannen ,

26 .
Soo ſal her buytenſt' oock bacft worden klaer en hel ,

Om'twelck d'een d’ander nuderf uyt den hemel bannen ,

Vers 23. Doet 't ſwaerfte van deWet , dereft ſal volgen wel.

39. Daer met heeft ſy ge - eyndthaer reden , en bevolen ,

Dat ick mijn Broeders al dit voor een nieuwe Jaer

Souſchencken , foo ick doe , uycvrientfchap onverholen ,

Neemt het vanmy in danckghy Chrift'nen allegaer.

40. En foo ghy beter raedt weer, om ons droeverwiften.

Teliffen , brenghthem by ,dat wyhem nemenaen :

Soo niet ,den delen volghr, die ,fonder ergeliften ,

Ick na mijnbefte weet te geven heb beſtaen .

F I N I S.
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