
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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CONSIDERATIEN

OP

EEN VREDEGESANGH,

"Twelck tot een nieuwe-laer-liedt yan't

laer 1615. is uytghegheven ,

DOOR

Eenen onghenoemden Autheur.

Apidtſgaders'clelfde Dzede-Byelangh.

T'AMSTELRED A M ,

By Comelis Lodewijckſz. vander Plas /

op de hoeck vande Beurs / in den Italia

aenſchen Böbel. Anno 1615.
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G

Tot den Lefer.

VHy vaten die foorvolzit , dat ghyover- vliet,

IVan köf-wijn,enten waer men u metyſrebanden

Omleyde,ſonderlingh in defe Nederlanden,

Soudt berſten ,dit mjn nat en hoeft oft ſoecktu niet.

De reden is , om dat men doch verlorengiet

Al wat men in u ſtort.Maerghy o weerde vaten,

Die leedich zýt van twiſt, en ſtaet voor God ghelaten ,

Dewjle deſegonſtmy is vanhemghefchiet.

Dat mijnen wyngaert cleyn oock heeft ghedraghen yet,

'tWelck ick verhope ghyniet weygren ſult teſtalten ,

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

Ick hebbe mijnen wenſch en willevan myn Liedt.

1. Cor.4.5.

ozdeeltnietdoor den tödttotdatdeHeerecomt: die oock in'tliebtfat

brengen dat in der dupſterhept verbozghenis / endeden raedt der hertenfal

openbarm . Ende dan ſaleenpeghelyckvanGodlofhebben .

Wierlingh .

Spreeck ick hier qualijck , tuyght van't quaedt mer

goede reden ,

Na liefdes aert , ick ſal mijn ſchuld in't openbaer

Bekennen, oock ſoo veel in my is betren ,maer

Ghy crijters teghen u en wilick niet uyt treden.



H

Totden Autheur.

Et ſchijnt wel dat u vat ,oman,heelovervliet

Van den vergalden wijn ! hadt ghy met yſer

banden

Om leyt gheweeft al eer ghy in deNeder-landen

Gebrachthadtbittren dranck, gh'enwaert geborſten

De reden is om dat ghy doch verloren giet (niet :

Al wat ghy uyt u ſtort,want d'uyovercoren vaten

En ſullen om den twiſt verwerpen noch verlaten ,

Den vreed die uytghenaed door Chriftum hunghe

ſchiedt.

Van dijnen wijngaerts vrucht en kan ghedragen yet,

Die ware Liefdeminn't:al meyntghy hun te ſtallen

In't huys der Liefden om in welluſttevervallen ,

Ghelijck het dommevee : naer’t luyden van u Liedc.

Alliet ghyin onsWeccvan ſtuctotfeucniet volgen

Een tegenſtellingh opelck vterſkenſo ghy't ſchrift:

Twas ons voornemenmet/ Weeſt daerom niet ver

bolghen

wayhebbenmeeft ghelet op 'tgheenedat ghy drijft.

Vierlingh.

Begint van voren aen teſinghen oft te leſen

Tot op het leſte vers van elck gheſangh oft liedt:

Soofult ghywel verſtaenwatLiefd en Vreed in deſen

Vanelckenwordtghemeynt, en opwat wit elck fiet .

A. S.
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Conſideratien over een Vreden -geſangh

Op de wiſe:

Het was eenfraey rijck burgers kindt.

Vreden -ghefangh , Conſideratie.

FLchi
han fijn werckwel laté ftaen

2

(bouw

Enſeght : daer God een kerste

En fluer ter kercke loopen : Daeris debpandt teghen /

elck kan tenvondt-malegaen / en ſet daereen Capelle ftout

Elck han hem latendoopen : Dan aenſtoot/op de wegben;

Eich kan na ' s Landts manieren SpotmetGodswoozdten d'eere /

Den Sabbathdach wel bieren / Gods Sabbath en fijn leere;

Pſalmen beet/ inet ſtemmen ee ! Opdatelcklebefonder Wet /

Doen klincken doorde keel. Enhpdiekrögb'in’tnet.

2 (tödt

elekkan( en'tſchijnthem nu ter töt 'Tghehoofvan Gods woozt defer

Gheheelwel te betamen ) Soeckthp hier te verſmachten /

Op al wat ſijn Paftood uptſmöjt De kercken -ozdeningh' beſtrģdt

Als koſter ſegghen Amen : Gods lof-gheſangh berachten /

Clck kanſöjn Piedicanten En dat men ntetſoud preken /

Wel houden vooz ghefantent Noch ſtraffen de ghebzetten /

Van God den Heer /die nimmermeer Daer toewel Inſtrumenten vindt

Enfeplen in deleer. Dte dockſoozingbeſint.

3 * 3

Elck kan des Veeren heplich woozt wtdeſchrift / onder hepigenſchönt

Haeftop ſin dupmken weteni bpliftich ſoeckt te rooben /

& n'tfelbedan aen andjevoozt Deſpreucken diehem dienfich zyn

Paſrin berſtantupt meten, Om'tflecht bolckte berdooben ;

elck kan met fijn krackeelen Daer tweedjacht en krakeelen

Een hapindzõen deelen/ Ofkercken hunverdeelen /

Endjöbenfart (o bjemdepart!) Daermededoendeſon profiti

: Dat wit is enchelſwart. Enheftichlicken ſtridt .

Elck Ran (Wp mercken't ober al) Derdoemen en kan niemandt ntet:

Welop Gods kercke booghen / SulckscomtGodttoe alleene/

nfegghen /komt met mpickſal Als men hter boozt en leeren ſtet

Chaiſtum ſelbe tooghen : WantEuangeli teene:

elch kan hem melberoemen
Maer datm'op Chriftum wijlety

Doozfupber / enberdormen o dat hpheelmiſpzöret /

Detwoozden ſtout /ſojonghalgoudt Daegh liever dat elck bleefrebel/

Die’tmet ýem niet en boudi, ÉnboerEechtnadebel,

elcs



7

elck can ghelooven metter dart /
DatGod ſijn upevercogen heeft

Dathpiguptvercozen /
Berdziet hein boven inaten /

Ennieten can, het ga ſoo't gast/
#lfulcke leer vooz boos boozgheeft

mmermeer gaen verloren :
Op datmendie mocht haten :

Elck can mettranen slaghen /
D'bercojene hun verblijden

Dathpom hier te dzaghen
7n Chrifto t'allen týden/

Godsliefligjepac (fo Chriftus ſpzac) Die hun is eenen weerden pandt/

Is(tepder !) peel te wack .
En hun doet onderſtandt.

6 6

Elecand'al -omheptváhetvleeſch
De Sacramenten Hooghgheacht

Des Heeren welghelooven /
Die roeckt hy wegh tenemen :

Envoozts hem ſelve roepen heeſch / Daermede inepnthpmet der macht

Omandzete verdooven :
Demenſch van God vervuinen /

Elckcanhet volckinprenten / En doen ingwilde loopen

Dathy de Sacramenten
Dan't nachtmael en van't doopen :

Alleen te recht/ en weluptleght/
Elck laten doenſoo't hem behaeght

Tzpwiedaer teghenfeght,
Cn hem'rvernuft toedjaeght .

7

elch can alſtſoo gheleghen valt/ Dat pemant om een oodſatedecht

Sijn echte vrouwelmijden :
Sin echtevrouwemydet

Enmet Schzifturelijck ghewalt En 'tkinderboopenweder leght/

Denkinder -doop /beſtrijden : er oozlog niet en ſtrijdet:

Elck can oockboven deſen Het miſverſtantvan defen

Siin ja jalaten wefen : Moethem een oozlatck wefert

elck han hem ſnel onthouden wel Om te vermijden intgheimepii

Danallewapen -ſpel.
@ghehoog vanGodswoozdtrepit,

Elck kanfönlichaemfander noot Datde boetveerd'ghe boete dott

Del aendoen duprentpijnen / En canhpnietberbaghen /

En daer in overtreffenbloot Die d'arme helpen met hun goeds

Ja ſelfs de Capucijnen ; Wil hy oock van hem jagheni/

Elck canſijn goet en renten
Op dat na fön intentij

Den armen oft Conventen DönleerenTijn inventý /

Wellaten hier /om'tDaghe-bper Mochtelck een op fich felven ſtaert

Fontgaen na fijn manter. En in gheen putkingh gaen .

9

Dit en veel meer/ dat ick niethoef Daer neffens weethy főn vergift

Op'tlantrt by een te rapen/ Soo liftich te belepben /

Saleen ghevëpnſt en dobbelboef MetGodeswooji enheplige fehzöft

Soo welna connen apen / Omvjomete verlepden /

Datpder Hemfal moeten
A cockwel d'uptvercogent

Dooj een goedChriſten groetent / n Chuifto weberbozen /

Endencken /neen /Dit is alleen Boo'tmoghelijck conde zijn :

DeMan en anders gbeen . MI onder drughden (chijn .

Warr

8



10 10

plati

IT

25.

12

Daer teghen can't gebeuren plat/ Derhalven neemteen nieufatform

Hi deſen töde vol twiſten / an defen tijde van twiſten /

De noodt/doch inceftitliefde/dat het kleedt van Liefdea aen te doen

enbrooin end opzecht Chriften Ömfoo benbzomen Chuſten:

De cerimoniale Op den Crup wegh te(etten

Gheboben altemale Piet natu enſoude letten /

Terfüjde ſet /of alternet Opt'gheene Godonswil għebien

Heel wepnichdaer op let. Maerbap te lebenſien .

11

mar . 2. Wtnost Heeft Davidwel gemocht Ghelijck de fpin den honich ſoet

Tverboden Toon-broodtſmaken ; Canin fenijjn verkeeren /

Perf.23.' De Jongren Chriſti welbedocht De bpantoock in fchijnbangoedt

Wtnoobt denSabbath braken / Deſonden can voodtleeren;

als haer den hongber bzuckte / @pregbtnoodtdoetgheenfondeny

Enelck wat ayıkens pluckte / Isaen gheen wet ghebonden /

Diehp terſtondt ſtackin den mondt / wanneer dechsliefde wertgeſpeurt

En dat al ſonder fond. Enis niet veelverbuert.

12

Wtliefdenwerdt dedogre handt * Dupbels raet! die deugtingiftmat, 12 .

13. 28p Chriſtum / ([oowpleſen ) Demenſchen can voorlegghen /

Rechttegen'tPhariſetuſchverſtandt Derempels van debepligbeſchrift

Opſulcken dach ghemeſen / En willen daer nietfegghen /

Act. 16.3. Wt liefden werdtmet reden WatmenGodsPet mach breken

Timotheusbeſneden / Perminderen oft verfteken :

Diet gal. Twelcimmersſtiffoveel om't löf Omwelofomeenbeterswil

Heeft/ als al onsghekjf. intwift ofom gheſchil.

13 13 Baedt

wtliefd'is Paulus onbeſmety Door liefd HeeftPaulus voozden
1.602.9 .

20,21. Hp derfhetſelfbekinnen /
Nietwillenſimuleren

Dan onder / endanſonder Wet Doorliefdwoud' Daniel in der daet

GheWerden / om tewinnen HetBeelotniet adereren :

(500't hadde na ſijn wenſchen De feben Broeders mede

Geen moghen ) Alle Menſchen .
elcktot derdoodt toe ſtrebe:

Heplich man !Hoeverredan Wt liefde van des Heeren Wet

Iſtnu metons daer van ! DieGod haet haddgheret.

14 14

Metons /die om een haverftroo It minder liefde ſegt obzindt ?

De liefde barenlaten / L'aenſien metguaden ooghen /

Dieom een dus en om een ſoo Denpber tot Schriftuer gheſint

Walcandzendootlück hatent; Na 'trecht berftant te pooghend

Die liebet / foowpmochten / OftGodswoozt niet te Iceren

' Toper van den bemel brochten / Enſich daer van teketren

Dan ginghen ſoet(ghelijck gbp doet) Ick ſeggbeJa:al hoozdijt ndo

Malcandzen te ghemoet.
Fin dan een haverſtroo.

Maer

5.3.

.
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16

Hroet

goedt

ben /

.

peurt

ngift

Jeift

Maerwiltghp dancēmengel-moes Den twift en wijſt van Chriftum

Dande Geltgikoken ? Soo ghp reghtopuzede/ litet /

Hooz ickſe bagbenimmer -toes T'is bp d'Apoſtels dockghefchiet/

Dtelchter vanpver roken : Behtelden Chiirivzede:

Ochneen / ich harde djöberp / elcr werck ſaltopenbaren

Ochheenichbittre kýbers / De tijdt die ſalt berelaren/

Ickfieghp bent berr 'en ontrent Oft elck in aleg wathpleert

Eerig inhet fondament. Op Chriſtuin oock fondcert.

16

ck ſte u Gobeg Soon alleen Een menghel-moes berftaet men

Door den Heplandthouwert: Ghp banReligi koket: ( plat/

g.ckte /gbp hebt oock ditghenieert Wantonghetwijfelt ſlet men bat /

In alle veeslandouwen ). Ghp elck een daer toe ftoket

Datgbp't woozdtGods almachtich trachten en u pijnen

Dooz goethoudt en waerachtteb Datmaecht veelLöbertinen /

En datghpfaenneemt rooſeſtaen En Thuys der liefden opendort

De twaelfartöcklen aen , 2007t'welluftichghebzoet,

17. 17

Dit fiende/denckitck /Itebe beer! Meynt ghp't alſo gelöck gbpleert /

Watmach dit volckghebzeken / Darm " hter eendjachetc ) Houwet

Datſpinalkandjen laner om meer EnGodsſoon boozdenbeplant eert;

Dusböten /en dugſteken / hoe eomthetdat gbpſchouwrt/

Duspaken en busweren / En blyftuptſulcke Kercken :

DaerTp boch accozderen Enwijft op liefden wercken /

In tyytnctyael/ en altemael Diemen daeroor leert ende pzeeckt)

Daerſpzeken eene tael: Wat ift datu ghebzeeckt?

18 18

Soudtniet welweſen /om dat ſy Soubtntetwel weſenom dat gbp

Dan oberlanghejaren Dan over coztejaren )

loan.i3. t Deld -teecken oft lebzep /daer by TveldteeckenH. N, djaerht op d'ſp

Dat elck kent Chriſtiſcharen / Omnteuw ' volck te vergaren :

Sichufet eens aen en treckten / 7nt Itefdenhups te bzinghen

en Daerom ooch / als gecken (ſnoot, en bipbom teghehinghen /

Tot bzeughdegroot Haers vpandrs Paepi Gueur 7 minift en Luterjaen

Walrandjenſmöten doodt : M opuroll't'ontfam .

19 19

jae/t'ſalDatvoor reker zğn / ! Jat'fal dat voozſeker zyn /

Deliefd ift beſpderben / De liefo'ift bregop og vet /

Deliefdecrept SintAuguſtijn / Det fø oockalban liefden ſchön :

Piet eens/maermenteh -werben) watH, N, leert en ſchribet

Dte/fonder langh tebepden / Dan 'tweſenſoet/banwaerhept /

Alleencan onderſchepben Dan trouw van bjerb ' en claerhept

'Ikindtobftinaet des dupvels quart Waermeed’dte tot deushtzöngéſint

anBobsbercozen faet. Đp / d’oogben geeft verblint,

7

€ 2



10,

21 21

22

20 20

Wie lijnen Broeder nietbenint Oftgüp oockwel eens sõt
ghegaen

( Tupcht Ehriftus uptvercogen In eenvande vier Kercken ?

2.
loan.3. Difcipel) wathy oock begint/ En niet ghehoozt hebtoft verſtaen

is niet vanGod ghebojeni/ Men daeroock leert goeWercheny

Debt wat ghy kondt begheeren / Dennaeſten te beminnen :

ptet I. 'Sal u niet profitereii/
Ofthebtghp all' ufinner

03.13.2 .

3 . Mijn zoeders / ift datgøpupt twiſt heftelt te lupſtren naben twife

Aileen de liefde miſt. en ſelfs deliefd' ghemift.

Hebt daerenteghen deſe deucht/ als m'alle dinghenſet aen d'yp /

En iniſt all'anderdinghen Soo mijdt inen oock Hodd ooldent

Ghp hebt alwat ghy wéfché meucht Dienteinanten mach gaen voor bp
Malm.13.8

Eu fult de wetvolbringen / en met de liefde accos denty

De liefd'is de fontepne Spleeren liefde wercken /

Pan alle deuchten repre! Defondarenverſtercken /
.608.73.

alg dievergaen /ſal ſonderwaetij als ſpinet ſondenzijn belaen

Sy eeuwich blijven ftaen. Doo , Chriſtidoodt ontflaen .

22
( Hoolt

hat.'25. Sal Chriſtus ſittend'op denthzoon Daer Godswooztniet enwertges.

DeBocken van de Schapen Daerfiet men alle baghen

Niet ſchepden /en elrk ghebenloon / De menſchenſwackdoozt endeboozt

Zuprt als een meer ſijnknagen / In’tgoettedoenwertraghen /

Alleenlöck naſjn wercken ? De wil ſp van naturen

bier dient ghp op te mercken / Tot'tquäet-doen t'allen uren

t'Zpwie ghyzöt/die t'aller tijdt Meer dan tot'tgoetghenegenzijn

Dus op malcanber crijt. Gitſonden t'elcktermijn .

23 23 (niet )

En wat zijn deſewercken doch ?: C'en is doors'menſchen wercken

Zön'tnietder liefden bzuchten ? Noch oockomhet ghelooven ,

16.2 . 17. Watiſt gheloofmeer danbedyoch Datong de ſalichept ghefchiet:

(' Tenhelptgheendiepberſuchten) Tils ond doch nietverdooben /

Ja dan een leef oogweſen / T'inoetdoor'tghelooben weſens

Mift niet enwordt beweſen Aen Chriſto , foo wpleſen :

Met overbloervan wercken goet/ Niet het gheloofmaer Chriſti bloede

Waerdoor het werdt ghevoedt. Iſt diet alleenlijck doet.

24 24

1. Joan .
Indien wy dan /na Gods gebodt/ Laet ons dan God aendoen diecer /

93. enfijnen Soon ghelooven / en wat hp heeft bevolen /

duc.10.42 Doo laet ong oock (dits 'trechtelot, De Sacramenten naer ſönleert

Dat niemant and canrooven ) Chebzupcken onverholen /

det Al ons Hert enſinnen Der liefden bandtaenbeerden

maleanderen beminnen : Soolanghwpgönop eerden

1.Joan.3.Doo blijvenwp in Hein /enhy Sooblövenwp in hem /en hp

Onang tot allen tp. Juong /tot allen tp .

30 Dat
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Ja Bloeder / tig roodja gbeſepti
Ditdoende ons gheloove fterckt/

Datwpmalrander fullen en baert liefd'ende vzede/

Liefhebben /en doorſulcken fept Ickſegb geloofdatdeughden werckt

Degantſche Wet verbullen / Bp elchen t'elcher ſtedeſ

2. Ioan. Maer ſtaternietgh({chieben / CdoetGodtmet hert enſtunen
9,10

Dat/wie nietis givebleven Den eben nacſten minnen /

n Chriſtileer /Van ons nietmeer Enhouden Chriftum booz Det hoot)

Gbegroetmach zijn meteer? Ntet ban'tgbeloovedoodt.

26 26

Phil. 2,20
Ghpweetja / datonswerbtbelaſt Deeg oozben heeftGodt elk belaſt

Tehebben een ghevoelen : Tehoudenen bp blövent/

En datwpbtet /ofeghpaentaft / OminghcdachtentſTe baft

Na bierverſchepden doelen Ons als een Wet teſchzöven /

Ong(chrichten Genen ſchieten ; Hoe Chriſti bitter ſterben

Hoekan ickruſt ghenteten / Ghenade doetberwerben :

Begit elc & /'tenzp /dat d'ander dip Ons isghewozdentot rantſoen

aer voegben neffensmp. Ptet doozdes Wets voldoen.

27 27

Shpweet ooc (mepnie)niet temin Doewelmen bele oneens ffet

Datſelfe in onfekercken
Indes Schziftuers werclaren /

DeelvalſcheBroeders fluppen in / S'enlaten hun berlepden niety

Die maken't al ban't bercken / ultefden te vergaren :

et hare inoperacij/ Om Godes woozdt te hoozen /

en anderbotte grarý / (fpups Sacramenten t'ozboozen /

Wielou / gants crups/metſulckgbes pa het verſtant datelcken heeft /

Doch connen houdenhups : en hem deHeeregheeft.

28 28

21 foetjenø /roept ſoo lupte niet / Watmêbeelbalſche broedersbindt

De papsis goet temaken / De bzomeſeer beclaghen /

Leeftwat u Paulus voozts gebiedt/ enwenſchen datmen eens geſint

Omdaer toe tegheraken : In liefdecond'verdraghen :

Doetnfet /Bermaent hyſeere/ Dan Chriftiwoordtniet ſchepden /

Dooyewift /of pdeleere. Sooſoub'hem ntemandt lepben /

Hoedan : berelaert datonbeſwaert NA Terrapacis H.Ns landt/

Dan aller eere waert DerLibertönen Sant,

29 (ſchept 29

---Acht ( fpzeeckt hp metſeergoet bes Deegende beelgheeſt-djöbers me

MIWäertghp banben twelben , Diewetent foo te djapen /

Den andjen doozootmoedichept In ſchönban ootmoet/liefd' enbred

Doorbeter dan u ſelben . Totbipicheptte rapen :

OlefieWeerdtonthouwen Bemidlen temifpzöſen

ByMannenendeLjouwen ! Ute'tltchaem onderwijlen

oootmoedt jent /maecktmpbekent poedat het Chriſtum volgten moet

wiedata in ons prent,
mot'teguwte geeſtelöck goet.
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kondfchapkan epghen ntettepepti, Sichfelfs bernteten maettgeraft /

Sprackſp, als epghenPader/ Doojootmoet toozneftiltment

Enliefde daer gbpbeel afſepti Gheeftbzeed '/ en dedifcoozden (uſt:

Diewinnenmp te gader : Doch onderdit ſchönwiltmen

Waer deſe twee logeren / Ons d'eenichepttoedzinghen /

Entſamen genereren / In'thups der Liefden bzinghen :

Daermoette hoortwelnaditwoozt) Derntetend'Godesonderwys

Roodtwendich comenboozt.
Doo 'tſchijnt aenſulckabbós .

31 31

Endie fck eenmaelWeltedeer DeLiefde pronikt gbpvozé closett

Sin hert heb inghenomen / Enſet gheheel ter zöden

hanick in cozter tijdtfoo dweech Het Euangelig indenHoeckt

Doen werdent'ſöner ozomen / Deprekingb te vermöden /

Datbphemwelſal wachten Hoewel'tgheloofin trouwent

Dönnaeſten te berachten Wordtdoor'tghehoozbehouwen :

Ghelőjckſp doen /ſo rộp alsgroen / En Bodtons datrecommandeert /

Daerich nietin enwoon . Alſoo de Scbriftuer leert/

Maer alshem dunckt datpemant Gbpmoeſtet eerften weldooz-fier

Salhp eerft overwegben / ( faelt/ Oft gbpniet ſelfs en falet /

ofbp ntetſelfen ts verdwiaelt/ En over -weghen oftmtſchten

En oftetdaerenteghen Dmepningbntet en dwaleti

Denandjengoede reden Want die baer wilop letten /

Heeftom ntetaf te treden / En dan daer teghenfetten /

Mantgeen hpheeft/en baftaencleeft/ Tgeen dat bcbetfturedaervanfepts

Tormen gein beter gheeft. reen heeftclepnbefchept.

33 33

Enals hp dan alſchoonbevindt Omdatter Weelloo heftich zijn

Datſän ſaeck is rechtbaerdich ntſtuck banconferenti /

Endation Broeder hem berfint) Bedroeft debroom 'tnelck termin

Sooſalhp noch goet-aerdich Alfs goet haer intenti

Hemlteflick onderrechten / opmoetent daer boog achten /

Pietkjven ofte bechten / T’gheſchiet doozItefdenscrachteny

Noch ſchelden pzatboo ;dttofdat) Die hun boetſchteten nahetwit/

Radenghemepnentrat. Charitas excorfit .
HN

34 34
device .

Veelmm vermoeden /datdeNan T'waerWeltewenſchenbat elteen

Spreecktteghen fin conſentý , Spack upteen groep ghewrhen /

Itwaerheptshaet/cowjtbaerva!) T'ghekif en tweedjachttntgemeen !

daerbathpfijn fententij Diewarenweltemiſſen:

Houdt voor derechtewaerhepti Elck troofte fich in deren

Omdathpnoch declaerhept Tſehänt dat het ſoomoetweſen :

Dan d'andzeniet te deech en ſtet / Hend'ergernts /dienoodtrh181

Doo'tmerftendeelgberehted Debjomekentmen wis .



naer als bp imitters ment of Wiekan in 'sinenſchen Hertegaen

Dat d'andermetten inonde (bzeeft een onder -foeckerweſen ?

Spzeeckt anders dan hein (onen geeft
Dan'tgheenſ'inwendichlýrkberftal/

Ghetupchtin'shertengronde / DanGodtalleent ghepzeſen /

Norharbpteontrouwe
Wiekandaer petvan legghen/

Slaenin debeſtebouwel Diekan daer wederlegehen

& nbiddenſeer Godtlönen beer / Meerdanbp
uptwendtchlick Hoogt /

Datbp defanbekeer.
En woozden bzenghen voozt.

36
( rot 36

Deheerwirddat hem 't oodſche DeHeer btealle herten kent

tWaerhepts haet nam't leben / Dtewift al deſecreten

En nochtans badt bpſönen Bobt/ Derzoden daebt:maer menſché bleng

Hp wildhethen bergbeben /
En connen ſulcksntetweten ;

Omdatſy (merckt dereden ) opmoeten in ons leben

atetwiſten wat ſp deben
Malcanderen Vergheben /

Doodoenoock fijn de Jongers mönd Enbiddenboor hetonberftandt/

Ducecht ootmordirbsýn .
Jaſelfsvosjonsbpandt,

Conſideratienoverhet tweede Vrede- ghelangh .

O nuictjaloufe nuict contre moy conjuree.

Brede-ghelangh . Confideratien .

Dapochewilde voortdades proprieten van VVAcDochteromach
het zijn die hy hier fee voor

ruys WatMoederwil hy loo bedecktlijck doen verſtaen ?

Getreden totde plaets daer wy gheſecenwaren , Soudt niet zijn vyer en liefd daerhy me wil verhoogé?

En decd in enckel vyer verkeeren'tgantſche buys. Met roemen van den gheeft der liefden , vanghen aen?

( ſteken

O vyer,o heylich vyer, wilt doch dit ys ontdoyen Soudt niet zijn ſulcken vyer dat certijdes heeft onc

Van mijn bevroren hert,en ſteken 'cheel in brandt, Henricus Nicolas, den eerſten fabrikeur:

Op datickmach mijn liedt tot nut en heylvolcoyen , EnVader van het Hwys der Liefden vreemdetreken,

Van dit ghedeylde volck hier in ons Vader-landt . Daervanden finger finght,en fijnen dienft biedt veure

31
3

Van dit geheylde volc,het welc zijn eycken herten , H.N.roept over die in rotten hun verdeelen,

Omringhtte hebben ſchijnt met een driedobbel ſtael, Die blijvenwoonen in (ſo hy't noemt) 'twoefte Jandt:

Van diighedeylde volck ,die met Iſraels ſmerten Den Autheur ergherthem om twiften en krackeelen,

Gheen medelijdeo mcer en hebben t'cencmael. Die ( leyder!) hicr ghefchien ,om dit oft dat verſtande.

Van

2
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Van die gedeylde volck,die ſich in rotten ſplijten, 'Tgedeelde volck ( ſeght hy) die fichin rotten ſpij

Om't klieven van een ſtroo,ja om eentoch en doch, ten , (ſchii!

Van dit ghédeylde volck, die ( fooʻt ſchijut aen haer te Om'tclievenvaneen ſtroo , dats immers cleyn ghe

bijten ) Daer over hy foo claeght,en fijn gewiswil quijten,

Balcandrenop het left vertecren fullen noch . Hunin het vreden lando cé reyſen wijſen wil.

5 S

Dit woorde was qualijck uyt , als ick haer hoorde Als ofter geenen vreed en waer in deſe landen ,

fuchten ,
Noch in de Christenheyt,by vrome vangemoen ,

So diep, dat my hethert daervan te ſcheuren ſcheen, Als oft hy niet en wittdat Gods Kerck heeft vyanderi,

Och, (prac ſy, moet ic dan na vreemde Landen vluch-Die onderfchijn van vreed' haer grooten ftrijdtaen

zijn mijne jongren hier verdweenen ja tot een ? (ten ? doen.

6

Moet ick gaen vinden plaets by Turcken ,Heydens, O ! manghy zijt verdoelt , men hoeft niet verr' te

Ioden , loopen :

Diemetde Chriſtenheyt(laes!)drijven harenſpor, Godt door fijn goedicheyt die biedrons aenden vrc,

En dat meeft door de ſchult,vá die vooraerdtſcheGo- En liefde niet temin : men hoeftſe niet te coopen ,

Gehouden willen zijn? odat verhoede Godt. ( denSijn dienaers ons die hier aendienen telckerſte .

7

Icwilmijn Chriften volc,ic wil mijn arme ſchapen Sijn dienaers ſegg’ick die niet leeren ine verholen ,

Noch eensvermapen ,eer dat ick van hier vertreck: Nietbergen haren naem :maer ſpreken openbaer,

Ick hoop,ſy fullen ja niet eeuwich blijven ſlapen. Hun laten hooren vry in Kercken ende ſcholen;

Maer wacker onder mijnjock buygenharen neck . Sy leeren Liefde en Vremet vaſte woorden claer,

8 8

Hoort toe dan , o mijn volck,hoort toe mijn uytver- la preken overluyt Liefd en Vred'aenghename,

coren , Het Euangeliweerdt,deblijde boodtſchap goedt:

Dewoorden mijnes mondts laet u ter herten gaen , Den Vreed ' en Liefde diede menſchen maeckt bee

Indien ghy anders niet wilt eeuwich gaen verloren, quame,

Doet uyt denouden menfch en treat den nieawé aén . ByGodt (door fijnen Soon ,) en ſalich -leyen doec.

9 9

Den nieuwen (ſegh ick) die tot kennis alle dage Het is den nieuwen menſch in Chriſto die ſyleert ,

Vernicutmoetwerden ná fijnsScheppers evenbelde, Des gheefts vernieuwingh wordt : gepreecke en voort

By wien ('tis meerdan noodt, datick u dit voordrage) ghedaen ,

Noch Lucher, noch Calvijn , noch Paus, doch Menro Defond te leggen afen fach tot Gode bekeeren :

geldt. Waeromme dalmen dan wat anders vangenaen:

10

Vraeghtghywat danalleen de nieuwecreature ,' Ick ſeg den nieuwe menſch in Chriftowederboren ,

Aletmedelijden gantſch hertgrondelijck becleyt, Sijn leven endeleer 'twelck Gods beeldt is mignoot,

Die hare vriend'lijckheyt laet blijcken 'relcker ure , Die 'tEuangeli werckt,en efcken draget voren :

En haren qotmoet,en ſacht en langhmoedicheyt. Hoeroept dan deſen man ſoo luyde fonder noodta

II

Maer boven alle dit met my is aengetogen , Soudt niet wel wefen dat hy ware liefde meynet,

Met my, volcomenheyts onloffelijcken bandt, (gen, Enhem heel abuſeert in ' geene dat hy drijft?

etmy,naer wien ghy hiermoet trachté naervermo.De rechte liefde miſt, verdemper en verkleyner,

Pia God ſalvehan walio waandellamond. IDIL - JI -L.r.

10
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1-6

Wie my heeft aenghedaen, is vriendelijck, langh 'Tis den vernieuwden menſch vergoddet in G

moedich , welen

Niet opgeblaſen ,nietafgonſtich ,niceverkeert, (dich, Die hy hier voren geeft: gclijck H.N.oock doet,

Hy draecht hemnimmermeer,'tzy voor oftegenſpoe.Diens herte ( foo hy ſeght) en in ſijn boccken lefon,

Oncerlijck ,noch en werde van eygen baet verheert. Vermetelijcken roemtte weſen Gods gemoedt,

13 13

Hy laet van fijnen toorn hemgeenlinsoverſtrijden , God die is wel de liefd maer men en moet niet ſeg

Hy denckt tot geener tijdt van fijnen naelten quaet, Dar liefde ly Godt ſelfs,wel,Godi iſt al in al .

Geenonrechtveerdicheyt en can hem oyt verblijden,Doch alles is niet Godt-die't anders wil uytlegger ,

Maer waerheyt is alleen fijn vreuchten toeverlaet. Dicleert ons datter Øjn veelGoden int getal.

14 (fluye

Wert hy 'tonrechtgekren & aen cere ,goet,ofleven , W'en willen hier ( o vriende) noch ſeggen noch

Hy ſal met lijdtfaemheyt fijn ziel beſteen fijn , Dat liefde niet en zy deucht boven alle deucht,

En fijnen goedenGodt alleen dewraeckopgeven, Die ghy genoemé.conn't :want alle deucht die bui

Die biddende,ja ſelfs voor diehem vyandt zijo , De liefde wordt gedaen,geen ware noemen meuch

15
IS

Voor die hem vyandt zijn, niet die hy ſelver hatet, Hoeweldat ghy hierſpreecke , als door de mo

O neen , een Chriſten menſch mach niemandt haten , der Liefden ,

dan En ſeghe Volcomenheyt door Liefde wordt geplan

Sijn eygen fwacke vleeſch ,darnimmermeer afenlatet Meyndet ghy Lietd in Chrift, endiealſoo bebriefd.

Hem aen te porren tot de ſonde, foo't beft can . Soo waer hetdobbel wel, u ſeggen waer baſtandt.

16

Vindthy hem felvé fwac,en onbequaem den goede, Dees Liefd' in Chriſto worde gheleert in Go

Hy blijft niet fitten met de handen in het hayr, kercken ,

Maer werpt op Chriſti woordt het net uyt , als de Voorelck een int gemeen die comet ende hoort,

vroede, En daer by door't geloof vermaenttotgoede werc

En vindt, dat hem geſchiede pa fijn geloove claer. Hoc can de ware Liefd daer over zijn gheftoort?

Na fijn gheloove , dat hem draecht door vyer en Is Liefde die ghy drijftoprecht: f'en ſalvertreck

water ,
Van plaetſen daer men haer eertleeret ende dient :

Waer doorhy Duyvel,Doodt, en Wereltoverwine, By Heyden , lood , oft Turck ; gaenfoccken aus :

Waer doorhy vaſt betrout ( tzywatooc menich pray vlecken , . ' :.

Hemfoeckt te maken wijs) ja dadelijck bevint, ( terTe woonen ,dan by daer fy defe deuchden vinde.

18 18

Dat Godes heyl gheGheeft, die in hem woont,veel D'oprechte Liefde ſal noch argeren doch verſtoc

ftercker Als fy de lieden fiet ten Doop ofë Nachtmaelgaen ,

Is,dan de valfche Geett,die defe werele crenckt, Als fyſe fiet vergaertom Godes woorde te hooren:

Enovervloedelijck canin fijn mede-wercker Maer 'cis haer rechte vreucht,fy drijftſer ſelve aen

Doen boven'tgeen hy bidt,ja boven'tgeen hy denckt. 19

19
Wantware Liefde weet dat door alſulck verfan

Want hoe? fal Sathan in de fijne zijn foo crachtichDenmenſche leece' goedt doen , endaxle mije

Dat hyſe maken fal tot Duyvels,foo men fiet : 'tquaedt,

Enfalde ſtercke Godt, en falde Heeralmachtich D'oprechte Liefde ſelfs, die ſeyt daer toe oockAm

Den geenen die gelooft,vergoden cennen niet? Hetishaer eygen werck,hacrampten haren raedr.

B 3 Vergosk

17 17



25

1

21

crgoden ,datis,fonict fijnen gheeſt verlichten , Deerworde door haer gheleert, Godt en ſich felven

hyGodt hebbelief,en fijn gheboden houw ',
kennen , (moer :

doch niet ſwaer en zijn , wat oock de Menſchen 'Twelodie twee poincten zijn die elck menſchweten

dichten, Die wetende fal lich cot nedricheyt ghewennen ,

te becleeden haer nalaticheyt ontrou . En opwaerts lied van waer hem comthetmeeſte goct .

shelijck hy nu op Godt heeft ſoo eca yatt betrou Want kenniſſe van Godt, in Chriſto wordt verkree

Wen , ghea

overhoopthy oockhet beſte c'aller cijde Door'cFuangeli'cwelckm'hier openbaerlijck leert,

- alleMenſchen ,'czydanMingeo ofce Vrouwen, Hoe ſalmen dande menſch cot kenniſſe beweghca

toock dat ſy hendoenſomtijdes eenich (pijt. Als hy lich van 'rghehoor vervreme en abfenteert?

23 (kleeden ,

aer boven al betroue hy fijne Magiſtraten, Die Duyvel die can fich in 'tſchijn van deucht cod

inder welcker handt byisvan Godt gheftele, En hemghelacenals eenEnghel in perſoon,

y niet lullen hem ,meer als een ander laten Om ſoomet fijn bedroch deMenſchen te verleeden ,

Ćchieden eenich leedt,oft felve doca ghewelt. En hun ooc aen te doen het cleedt der liefden ſchoon .

23 23

Cargumnen ſy haer Stadt,haerampren, en vryheden Dochwareliefde fal d'oneerbaerheyt verfoeyea :

gheenendie hem juyft niet na demondten kour,Het welck hec huys derliefde gheenſins niet eadoce

ijdehet metgedult,ja danckeGodt, en 'cis reden ,Maer ter contrarien leert de ſchacmtewyste raryen ,

vijl hy dica almevoor lijaen Broederhoudt. Ea dat Natwerlijckheye mca niet beriſpen moet.

24

"oor ſijné Broederjongh ,en niet genoech crvaren , Ickfegh vergoddede,die intnieuw weſenleven

och te ſwack en teer tot harde (pijs en dranck: Int nicuw Ierufalem , H.Ns.gheboude ſtadt,

+ lijnen Broeder,die hy niet wil beſwaren, Daer Godes rijckdom wordt in overvloedt ghegeven ,

hdringhen dit ofdat opteghen fijnen dinck . Tot wellult in dea gheeſt uyt Gods verborgen ſchat.

25

hebiedt de Magiſtraetyerwes,dachem te ſtrijden Hetvolck in deſe ſtadt gheen gheeſtelijcke
leden ,

ckt teghen fijn ghevoel, hy {preeckt hen vriende- Bedecken mogen voor malcandrea onbeſchaemt
,

lijck aed ; Een lichaem zyn ,alcens weſens,eener feden,

ghthy verdrach,'tiswel: foo niet,by fal al lijden , Een werckingh naden gheeft , en na den vicefch ghe,

de ghemcyne ruſt ,wat met Godt can beſtaen, naemt .

{ 2 & r Brijdt het teghens Godt, an weet hy't ſonder ' Tis voorts al menſchendreck, ſoo hy elck wil ver

miffen , claren ,

ſucht hy,ofte ſterft,doch ſchelde lijn Heeren niet: Watbuyten defe ftadeghelcert wordtoft ghepreeckt,

sverre yan hetvolck daerteghens op tehiſſen, Vuyl en onnuttich werck ,door onverſtandts dienaren,

elck ( leyder !) huydenſ-daccbs niet dan te veelWacm'in'tverwoeftelande (ſoo hy't noemt) doet en

gheſchiet. fprccckt.

27

93ts vemevan voor Libertijnen uyt te krijten , Is dat vergoddet zijn ? Natuerlijckbeys niet tomen ?

voor Epicureen fijn Chriſtlijck Overheyt, Is dit het vreedſaem volck dat wandele na den gheeft?

simmers verrevan daer teghens uyt te ſmijten Is dat Gods Wercklijckheyr? is dat de liefd volcomen ?

yat het hertedenckten op decongheleyt, la wandlen nadenvleeſch ; ja leven alseen bcelt.
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29

Dats immers verrg van de machten te berooven Dees reden luyden vreernt in Chriftelijcke out

Van't een en'tander tweerdt,en van vroechende laet Die vroon zijn van gemoedt,en liefdeminnen rech

Volck in te ſtampenja ſchier dwinghen te gelooven, ' Tis eenen grouwelvoordie eerbaerheyt orbooren:

Dat d'Overheyt haeryan het Geeft lijckniet verſtact.Nieteerlijck dat men daer van hoort oft veelſeghe.

29

Endat de Kercke bey Party en Rechter weſen ' Tis waer fywetent al ope geeſtelijck te duyden ,

Moetin haer eygen ſacck ,en wat fy dacrin ſuyt, Doch onder dien ſich de Duyvel liftichmenght,

Dar d'Overheyt,indienfyanders wil gepreſen En alfoo 'tarme volck en ceovoudigheluyden ,

VoorChriftlijck zijn,behoort alſulck te voeren uyt. Alonderliefden ſchijnomlijfen ziele brenght.

30

'tWelc alsſy nietendoet
, en als Godomdefonden. Ditwierdemenwel gewaer,geleden corteTaren,

Des volcx,en ſonderlingh deKercken, 'tLandtcaſtijdt Door de Geef -drijvers coen ,watvruchtfybrochte

Met oorloch ofyet fulcx , dan laet men ſtracx demon voort,

den
( wijt.Hoedie van Amſterdam en Munſter zijn ghevaren,

Gaen teghens d'Oresheye , wiens onverſtandemen': Tgeen al de werelt fach en was gheen valſch rapoor

33

Waronverſtandt2 men lact het daer by noch niet Nudefen finger en houdt fich noch niet te vreder

blijven,
Als hy 'Egemeene volck opeenen cruyſ-wegh ſet :

Maer ſeght,fy laten haer de oogen ſteken uye: Maerneemtwat hooghey thoon,en wilt wat hooghe

Offeght men't felve niet,men hoort hetgeerne drijvé treden ,

Byandre, die men hoortte ſtraffen overluyr. Torde regeerders der Iuſtici endeWet.

32

Om haer het tijdtlijck ſweerdt allencxkens oock Daer d'ecrbaer Overheyt van Gode heeft de ghe

t'ontrecken , nade

En by hetdommegraeu temaken gantſch verdache: Dat fyReligivry opentlijck oeffnen laet,

Al'cwelckickgeerne fou na mijnenaert bedecken , Geeft hy de lieden voor, als ofden Kercken -rade

Indien men'dſelveniet claer voor den dachen bracht. Herſweere
woudnemen uyt de hande der Magiſtrae

33
33

Siec vrienden ,foo en foo moetghy u ſelve dragen, O ! logen onbeſchaemt, zijn dat u liefden wercke

Dit lacen ,en dit doen,wilt ghymijn kinders zijn , Isdatdijoliefden vrucht? datghy rockt eenen twift

Ghy moet naer vreeden ruſtmetalle menſchen jagen, By d'eerbaer Overheyt en d'algemeyne Kercken :

ofandersick en ken u geenfins voorde mijna Omdie tedempenghybruycktpractijckzergh en lif

34 decken

En ghy,'czywieghy zijt,die om'o predeftineren , ' Tis wel wel van u geſeght, dat gHy'tfoeckt te be

Om't Kinder-doopen om dit ofgint Sacrament, Endat nauwenaert,diemaer is liefden ſchijn ,

Ofrom den vrijen wil,oftom ' Sabbathiſeren,
Daer men het domme graeuw op d'Overheyt w.

Oft andere diergelijcke liedejens fonder endt.....
wecken

35
Tot oproer ende twift, hoc can daer liefdezijn ?

Malcandren fit int hayr,ja niet en doetdan vechton,
35

Niet anders dan of daerdefalicheyt aen lach, Hier toontghy reche den aere die in u'is verborgen,

Daer het doch niet en dient dan om deches op cewt berft van liefdevalfeb ; want ware liefde niec

rechten
Ghewoon is ſulcks te doen, maer helpen te verſorge!

eygen heerfchappij : foo ick uraden machy , Dar dic beſchuldiche wordt, geen ongelijck geſchiet

Sos

1



37

35
38

io treckt-niy aen voor al, en onderſcheptelcander,Men heeft oprechte liefd'inPaulo connen kennen,

irghy elcander vindt metvrientſchap en ootmoet,Wanneer doormiſverſtandtopeenicheyt op rees,

nt wilt ghymet gewelt, de macht van Alexander In Kercké oftGemeent', hywilde ' cvolc niet wenners

can u helpen niet,noch al des werelts goet . Te blijven van’tgehoor,noch uye geen Kerck en wees ,

37

Soo langh ghy elok ou luydtſtden boven -fancwild Al heeft het hem bedroeft, als hy tot vreed" :

ſinghen,

maende ,

ſuldy nimmermeer geraken tot accoort, Dael'in oneenicheyt noch bleven verabuyſt:

moeter oock den Bas en Tenorondermingen, Het was hem nocheenvreucht , haer fiende blijven

omt ghyhaelt te rechtgelooftmy op mijn woort. Itaende

38
Optrechce fondamcat,den Chriffum ,dien ghecruyſ .

iſaecke eerſt den beker reyn van binnen , fraey als 38

mannen,
Ditis den Satan leet, daer is hy heelentegen

ſal bet buytentt'oock hacſt worden claeren hel, Hy wijſtden menfche van denpadtder ſálicheyt,

i'cwelç d'een d'ander nu dert uyt dé Hemelbanné,Doctover al fija beſt datelck doorandre wegen

E 'trwaertite van de Wet,de reit ſal volgen wel. Mochtleven onbeſtraft,daer hem 'tvernuftgeleydi:

39
39

inaermetheeftſy gheeyndt haer reden , en bevolen Maer daer de prophecijuytis,eu dict en leeret,

rick mijn Broedors al die voor eennieuwe laer De lieden werden woeſt, intwilde loopen vry :

ſchencken , ſo ic doe,uyt vrientſchap onverholen , Endaermen diſciplijn noch (traffingh en uferet,

mthet van myin danckghy Chriſt'nen allegaer, In plaecl van vreeſcGods daer coint afgodery.

40

nſooghy beter raedtweet,om ons droeve twiften Dithebb'ick overmerct in deſes Autheurs ſchrijven,

liffen ,brenghehem by,datwyhem nemen aen: Ditiffet dat ick uýt zijn lefſen heb verſtaen :

niet,

dendelenvolght,die ,ſonderergheliſten , K'enmoey myvoorder niet, ick later daer by blijven ,

na mijn beſte weet te gheven heb beltaen. Ofthyfeghtdacick wel ofqualijck heb gedaen ,

Godt, en niet meer.

40

.2. Cor . 11.14

DeGheelt der dwalinghe is ſeer erachtich / deEnghel

der duplternille can ſich veranderen in

tenen Enghel des lichts .

Annotatien van de Conſidération des tvvceden Liedts,

de welcke den goetwillighen Leſer ſalbelieren te ſtellen

aen het 23.24.ende 26. vers.

Aen het 23.vers ,Terra Pacis fol. 13.4.34.19.

Aen het 24. vers, Idem fol. 8.48.

Acq het 26. vers, TerrePacisfol.us ...
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