
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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SPONGIE

Tot

Af-walchinghe van de vlecken

REYNIER TELLE, onlangs aen -ghea

wzeven bp A. Ş. in lijn Schrift/ghenaemt

CONSIDERATIEN OP EEN

Vrede-gheſangh , & c.

Door den ſelben RETNIER TELLE.

Matth.7.1.

ozdeelt niet /opdatgbp ntetgbeoogdeelt
enwozt.
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Ghedruckt t'HAERLEM .

Pgo2Pieter Arentſz.2Boeck -verkooper /woonendein dekoning?

Arnet/bp hetStadthups /indenGhereformeerbenBöbel,

Anno M. DC. XY.



Den onpartijdighen Leſer ghcluck ende

ſalighcyt.

Vnſtighe Leſer ,Hetheeft den cerfamen A.S. onlangs belieft u door den Druci

mede tedeelen ſekere lijne Conſideratien op een Vrede-Sang, ghemaeckt tot een ceu .

wigh Nieuwe-laer - Liedt, by eencaonghenoemden Autheur, die tot noch to :

niet en kanghelooven, dathy in den felven fijnen Vrede.ſangiſoo veel als cen enc

kel woort heeft gheftelt, hetweleke of onwaerachtigh zý, of daer eenigh op

recht Ifraëlijt ,hy zy dan vanwat uyterlijcke Kerckehy oock wille, ſichmet rechtacnloud :

moghen ſtooten: Dele Confideratien heeft de ſelvenu ghenoemde Autheur, alhoe welhy voo:

henengheproteſteert hadde teghengheen krijters te willen uye treden, nochtans godt ghe

vonden kortelijck,daer het vannoode ſal zijn,te wederlegghengende dat niet ſoo feer totbe

fcherminghe van lijn onpartijdigh ende vrede-betrachtende werck, het welcke teghen de

Confideratien vergheleken zijnde, lich ſelven byalle verſtandigheLeſers ghenoeghſacm ver

antwoort, als w.el om 4. S. gheen oorſake tegheven,fich, indien hy c'eenemael onbeant

Woort bleve, teghen fijnen even naeſten teverhooveerdighen, maer (ſoo't moghelijck is) to

beweghen tot aendachtighe opmerckinghe ſijas ſelfs : ten eynde hy op een ander tijt niet

lichtveerdelijck enberiſpe,'rghenc hy door een partijdigh voor -oordeel in ghenomen zijn

de, met oorlof van fijnegraeuwe hayren, niet recht en verſtaet. Darde ſelve Autheurlijnen

naem in den voorſi.Vrede-Sangh niet ghefpelt en heeft,en is niet gheſchiedt (ſoo4. S. of ye

mant anders moghelijck vermoet)om dat hy ſich Gynes naems ofte vvercks heeft geſchaemt

maer alleen om den Leſer meer te doenletten op'tghenedatter gheſeyt vvort als op den ghe

nen die't ſeyt: VVant men vint luyden ſo kleynvanverſtande,Godtbetert,dat fyeen ſchrif

prijſen oft laken , nietomdat het inhem felven prijſens oft lakens weert is, maer alleen uy

gunſte oft haetdie ſy den ſchrijvers dickmaels vanenckelhooren ſeggben, coc draghen. Dit

onverftanc hccft den Autheur met de verſwijginghe fijnesnaemswillen teghen gaen : mac !

om voortaen van niemandt verargwaent teworden , den ſelven als nu duydelijck uyt ghc

druckt. Neemt lijnen gheringhen arbeydt in dancke,ende ſo ghyyetgoersdaer in vint,dat

ſchrijftGodeden eenighenghever van alle goedegaven toe : Iffer oock yet dat u met rechte

ſoude moghen ergheren (alshy hoopt dat neen) hour het ſelve lijne Menſchelijcke ſwack

heyt ten beſten , ende denckt dat het oock ecn Meeſter fomtijts wel milt. Vacrt wel vrede

lievende Leſer, endeblijft Gode bevolen ,hem biddende voor

wwe dientwillighe Bzient

RETNIER TELLE.
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W , danckenu voor eerft A. S. datgby ons Liede

By'e uxwe bebtgbevoeght, en alle geeverſtanden

Het rechte Mithridaetghegheven hebt in handen,

VVaer met ſy'r bitter gift,daer vanghy overvliet,

SITacx konnen doenfynkracht verlieſen, maer 'overdriet

Ons, dat ghy,die doch zit in déſe Nederlanden

Gheboren ,onſe Tacl ſorabraeckti'ulberſcharden,

Dat Lubat ghyſeggben filt,ghyſelvenau enfies.

Schelt ende laſtert vry, Sky kreunen ons dat niet.

*Tisonsgenoegb,dat dieonsgeerneſaghen branden ,

Sooval zijn altemael omleyt met yſere banden,

Datlover onsghemoedten hebben gheenghebiedt:

Endat onſOverbeyt het ſtuck alfoo beleydet,

Datiuffchen Lecuen Stierbet Schaepken prcedfaem Lweydet.sk

Aenden ſelben .

10

D

Achtelingh.

A

L zie ick inu werckvanduck totttuck nietbolghen

Een teghen -tellingop elck veerſken ſo ick't ſchrijft

Och liebe man /daeromen ben ick niet verbolghen /

Wantghp hebt mint ghelet op'tghene dat ick drijf/

' Ten gheeftmpoock nietbzeemt:Wantdie van linnen tije

Haer epghen kindershier gantſchonverſoenlijckhaten /

noeloumen die den djanck der liefden in het lijf

Doch konnen krijghen /enhaeroudtghebzeck doen laten



REYNIER TELLES

SPONGIE.

Opde plecken hem aenghewgeben bp A.S.

Opdewiſe:

Gheeft my te drincken na mijnen dorft.

Mpnraedt is dupbelſch/ en ick hake
been bloemken opt foo foet enwag /

Na'tLpbertönſchap godloos.

De Spinen konder giftupt trecken :

S.Gheenwoozdten werdtſoowel te pas Dit en beel meer / dat ick foo dia

Gheſpzoken / ofnoch bindtmen ghecken / Bp een nietſoude konnen rapen /

Die'tmet haeraberechtſebecken
Oheeftſpn

ſachtmoedigh hertmpna/
Derdzapen konnen / adaer upt

Zupſi naden aerdt van
Chriftifchapeti.

Gheheel een andje zin berwecken / Maer doch hoehoogb hp tn ſpnwapen

Dan't in hemſelbewelbeflupt.

78/ als hp (pne gall'uptſtorti
2. uplaet ons tebergheefs fiaen gaper

Onlaner met medelijden teer

Naſpn bewýs / daer'them aen ſchozt.
Ontſtekenober Jacobs wonder /

6.
Die nu ( Godtbetert) laner hoe meer

Want dat elcken kan laten kaen
Joeneinen dooz des Satang benden / Sýn werck / en ftucr ter Kerckelooperi /

badd’ick
mpnäimkens flechtontbonden / i Ten

#bontmaeleftatigh gaen /

En alle Chriſtenen in't ghemnepn
bem enbeſine laten doopen /

Gheradenna ſchriftuers oorkonden Den Sabbath bieren enmethoopen

Tot eendracht /bzeed' en liefde repii. De Palmen ſinghen kort en langb /

3 .
en boozts al doenwatick

ontknopen
Dit dochtmpwag het naeſte padt

Ginghonlaner inmýn Vrede- fangh:

Dmte bellechten onſe twiſten :

7.Dtes wees ick 't aen /en bitenbelött badt Dat oork otenvolgheng het ghebaer

Mon broeders ſooſp'tanders giften /
Danſulcke

Godſdienſten uptwendigh

Dfbeter middel daer toewiſten /

Niet en is 't rechte teecken daer

Dat ſphen bzenghen fouden bp /
men indit tranen dal ellendigh

Dp datwp/ ronder tpdt te quiſien /
Men kennen inget Gods bolckbeſtendigt :

peinnamen aen ſoo ick als ſp .
Maer dat alleen de liefde 'traet (1.Joan.2 .

Des Heeren
onderfcheptbehendigh

Jaer ſiet in plaets van beter raci
Van''Bupbelg kinderen obftinaet;

Le gheden in ſoofwaren ſakel

8 .
toint inp A.S. met frhimp enſmaedt En datbpmoeten des Lebzep

len boozdt in fpn onduptſcheſpzake. Men trecken /om eens te gheraken

loe ick fet maeck / of niet en makel wt onſetwiſten beelderlep/

Ich ben des upandteWerchtupghboos / Die ons dus fel en bitter inaken :

Sön



Sin altemaelfoo klare faken / DengoedenGoddieteenbigh leeft

Dat ſelbe bele goedeman Toedichten('tmacheenjenichberbaren )

Die gheenvan all'en derfmtfaken / Dat hp twee willen teffens heeft.

Maer neemtfe ftilleſugehendan .

Metwelcker eenhpwel ghebtbt

Sön tanden waren bed te ftomp Veel Menſchen na fijn wet te leben /

Om inmõn baſt bewijs te bijten / Baer metde tweed ' en wil hp niet

Dies laet hy't daer /en gaet den bomp Dat ſphaerDaer toe fullen gheben /

Danſönen toonn 'op mp upt ſigten / Naer in haer fonden blöjben fneben

en mpArgliftelijckberwöten / Op dat hp namaeløftraffe't quated /

Wat ick beſpot Gods woozdt en leer / Bp haer nootwenbelörk bedzeben

De kerchen Ozore ſoeckt teſplöten / Wrowangh banſön verboughen raed .

En niet ghepzeeckt wil hebben meer.

10. Neen briene/ſiet ons daer niet voor acn /

Waerregg' ick't buient?Waer ſupgdp't upt Wpmepnen'tjupft ghelijck wpſpreken /

suwen dupm /niet upt mpn reden . ' Tis onsom liefd' en bzeghedaen .

Want ofik ſchoon fepb 'oberlupt/ Weetghp contrarp bløft utetftekend

Dat alle Smits welkonnen (meden / Maer ftraft met reden otru ghebreken ,

Sout ghpdaer uppt naeruwe leden Sheläck een Chriſten Menſch behoorty

Bellupten dat ick haer befpodt/ en toont dat ghp nietfijt gheweken

Ofharekonft foerk te bertredend va bes Apoſtels gulde woozt. 2. Tim.2.25

Doo ,waer foowaerdp dubbel fot. 16 .

Derdoenten en kan niemand niet/

ennu ick reg dat alle vier Seghtghete cecht/ dan Godtalmachtig .

DeSecten dit en dat wel konnen Maer doch wiewatdan die u rtebt

Ghelooven /elcknafönmanier / In uwe Göinenonwarachtight

endoen /oflaten onbegonnen / mpte perdoemen alfo prachtigb

Is dat met u ſoo grofchefponnen / Dooj een die heelmiſpröfe/bat

Alg ofick rep/dat ſp daer aen Men't volck op Chrifumwijſe krarhtigh

wtfdeden / foo gheef ick't ghewonnent alleen des lebens waren pat?

En laet u't katje van de baen . 17 .

1 2 Waer ig ' t bewijsbanu boogfield

kontgbpdanroo ong Witin ſmart Dat ickveel lieberelek ſaeghblpbert

Derkeeren , daer ghpons beklaghen Weerſpannigh / en rechtnadehel

Sietmet eenganſchweemoedigh hart Toeloopenswat ſultgbpnochſchrooms

De twiſtendie 't land heden plagheu , Mpdunckt ghp flachtdees quabebibenj

Dat ghpdaer ( chaöft/ bat wpbejaghen
Die ſten noch benfter aen noch deurſ

Mettwift en tweedjacht ons profit? Maerſponwen upt wanneer ſp bģven /

Pie falderdanbanulpe laghen Al wat haer eerſtof left komtbeur .

Enliſten konnen ſönbebrödt: 18 .

13 Ba (möterfoop onghetreurt/

Hoe ſalmenmoeten ſpreken /om Als ofghpvoozhädteenguajongherr

Doorufon mepningh te verklaren
Daerntetmet al een haer berbeurt:

Het rechtepepsick noemen krom : Wantdat ſijnjaderechteſpronghen

een megnen /'t ander openbaren : Danſulckedtemetepghentongheti

Belýchmu (lepder!) veel Leeraren Belöden /Dat fp van natuet

Wij Gheneghena
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21. '

Ghenegbenfin /jaſthlee ghedwonghen / Dat heetbpbaeter'tgået ſoo wel.

We haten Godt en harenbjuer. 24.

Itkheb ghepzefen ooch gljelaecfit

Dat Gode fön uptverkozen heeft Pat de miniften doenoflaten /

Derdziet mpniet. DeSacramenten Oock dePapiſten nietgheinaeckt

Neenitck nietwegh /ſooghp boo ;gheeft/ Cot Dupacis / ſo beel lupden pzatén :

nochſoecke'tbolck niet ti te prenten Maer ſech ghereptdat Hacenice baten

Datſpin'twilde flaen haer Tenten En kan het upterlöck ghelaet /

Enſich verbremben van den Heer/ Hoolangh ſp haren naeften haten ,

Oflatenna tu thonbenten Die haren grondt niettoe en ſtaedt.

Godswoozt te hoozen t'elcken keer .

20 . A.S. nochtans meternften moet

Maer datwp Menſchen meeftendeel Seght dat ick ſcheppe mijn behaglen /

Men'cuprerlöckiſoo blijven hangheni Inhaer/ die d'arınemethun goet

Dat wphet immerlých gheheel Behulpich ſon , vaniptejaghen ,

Doozbp gaen /ofniet ſeerberlangin Endai ick ntet en kanverdzagher

Deelmuder ſtueren onſe ganghen Datde boetbeerdighhem bekeer.

Na 't rechtewcfen : dato inp teet / Waerhaelt hp't ? imocht mppemantbzagent

En daeroin hebb'ick aenghebanghen Maer uptſinpoot ick en regh niet meer .

IDön Vrede- langh upt tiefben heet . 26.

Deliefde ngemtbp m n bergfft/

Op dat elck die'tkrackeelen mot | En reghoack foecheteberlepden

26 /en( tch wprerhoudt te Weſen Debonne met die heplighe Schzift.

His d'ander / hemwat ghepetoe. ' Teerſt is een woozd recht van een bepden

Soo Warrfrael haeftgheneſen , Rtet weetdtch dat inen't fal berbzepben .

Niet dat ichfegghen wilbp deſen / Det tweede dat fal wefen waer/

Datmenfalwijcken banGodswoozdt. Als Up't bewift. De laet ons bepden /

Deen ſp berftaen mp weldte't leſen Tbewögfal konien oder jaer.

Met em ghemoet ganſchongheftoozt.
27

22. De liefd ' is wel een nieu fatſoen

met een ghemord /dat niemanden kan Dooz lupden die foo gheerle twiſten :

500 langu hp pemand hact beerben / Waer dieſe Weijghert aen te doen

Algingh hpooch ter kerchen ban En is gheen broom noch oprecht Chriſteli/

Sön hintſche jaren tot fönſterbent Ophanghe dan aen de Papiſten /

Ten Hoondniate dupſent wei ben / Zen Mermo/ Luther ofCalvijn /

Cendoope bp den Berten all Ofandze/ die haertýdt derqutſten

aliet ſoin Inf in ſtucken kerven Met de partpden oin de ſchon

Oftanden urt een poermal.
28.

23. , : te op der liefden liquipr-weghlet/

Maer om te liceren tot fiet werck Die houi ſoonáuwe Gods gheboden /

Dan deſen an . Upwit mufchijnent Dathyvolbracht degantſche Wet/

Leſpreken boo2 de doopſche kercia En'tjochderfonden is ontbloden .

Ja ſelfs de ParpſcheCapucijne11/
Dewaeröept van den Godder Boden

Diefopder noodt haer lichaen pinen ! Heeft Hein ghenzijdt en t'eenemiael

Moeintbp boçt vcerdiehlen 't ghequel Ontflaghen /ſoo wel-eerdengoden

Daer niet ſön bleefch en bloet doen dwjné. De heer beloofb'in ſön bergael.Joani.8 32
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Datmen uptnoot inachromtits doen / Waer ick en latet daerommentet

Doch inteſtupt liefd' hebb' ick beweſer - Daer mpne bzoederen te nomen /

met Godes woont.dit ghp foo foen / Want Chriſtus ober al berbtedt/

Deerlicht het ghenelupdaer leſen . Dat d'een ſalteghen d'ander romeni:

Want dat ghpmeentmptedoen bjefen Op dit ofdat. hp te ghekomen

met ughekrijt van Oupbelſch raet: Om te beljouden jonck en out /

Ghpmoeft alvzoegh lijn opgherefen / En nietoin peinant te verdoemen /

erghpmipfoo ſoutbanghenMaet. Dan die ſign woozt hier niet en hout.

30 .

' Tis handeſchad'we datik ſpreeck / Siet broeder /dit heeft oockmõjnliebt

Dte altijd moet boor' t lichaem wpchen , Gond -upt te kennen willen gheben.

Dusmooghopmetu bijeghepreeck Te Weten nadeinael men fiet/

Wel'tmallegatgaen helpen dýckett Datalle Chziſtnen die nu leben /

Te bepnſen en Godtuptte ftröcken Den Bone Gods alleen aenkleben

Enheeftde liefde nopt begheert.
algharen Saligmaker repn /

Laetdie met ſulcken hooft denght prökers/ en GodsWoozthouden daer beneben

Dieſegohen dat Godt ſimuleert. Door goed enwaer in't alghemepn :

31 . 36.

Dan minderItefo'u lamme vzaegh Dat ſpdanoochom datof dit

En kan mynbot berftant niet båten . Malkandzen niet en moeten haten /

Ghpantwoozdtjamaertck ghedaeghi Maerſchteten na derliefden wit/

paen die nopthaer Duptſehvergaten / en benchen /hola bte Soldaten /

Cofapbettattenhampaten. Al konnenſpjupft foo ntet baten

Dochdit en heeftgantſch niet om'tlöfs Ghelých als ick elck puhtjen klepn /

wpſullen't daerbpblöden laten . Booſtrijden fp doch t haerber baten

want 't is maer enckelwoozt gheköf. XI onder eenen kapitepn .

33 . 37.

Den twiſt en wijft ban Chriſtum ntet / En daerommoet ick djaghenfjaet /

Seght deſe man / en hpbewpſet
ndien ick wefen wil ghenaghen /

Daer mede /dat het oock gheſchiedt XI ſoumenmpin't openbaer

S8 bpd'Apoſtels /oi eelckprpret.
Doojeenen Libertin beklaghen /

MaerPaulus ſchrijft/datbpgheſpiſet
a met beel argher nainenplaghen /

Die van Corinthen heeft inet ſoch / welckved nu hebben tot een gaef/

Enwaerom :(merckthoe hooghp rpret) Mls fp gheboelen haer gheflagleit .

Omdat ſp bleeſchloja waré noch .1.C02.3.2 . ' Tis beterLiberčijn dan darf.

33. 38.

Hoegaaule /ſön u broeders dan Neen /niemants Alaef en wil ich zijn

Doch bleeſchelijck ? Dat gheeft ong wonder. In ſaken die'tghemoet betreffen

Ochjaſp /ſpzeeckt de hepligheman / Dan Godts alleen . Gheenhepigheſchön

Dewpletwiſt en tweedjacht onder Enſal't mp anders doen beſeffen .

Daer noch regeert/en elckbeſonder Laet ſulcken dabernp berheffen

Verkozen heeft ſgin epghen rot/ Die'tluſt te zijn berkerrickbooght/

Doowandelen ſpy ick bens oojkender / Ich hou inpin de bzphept effen

Rochna den Menſchen niet na Godt. Die d'Overhept (Godt danchi) ghebooght.

i tij



platen ons om tna wuf

Soolichtetjek hter niet beſmijoen :

Maer blgvar lieber zitten fitt

En laten u teſamenftröjden .

Wp konnenonsja ſeerwellöjden

Met hetbeterchenbe/foo langh

Tot datter komen ſulcke cgden /

Datelchhet teeckenoock ontfangh

Die Chriſtus ons heeftdoor fijnbloed

Derwozben hier ent'allen perchent:

Die ick nietwil oin eer ofgoed

Derruplen teghen fulcke klerchen /

Die ſchter niet anders in haer hercken

Endoen dan twiften at den dagh.

Daer mooghdpnu de oorfaeck mereken

waerointek blöfupt haer ghelagu .

Want (reght mpeens)wat hoefthpbant

tehter han leben onghebonben !

'ken wilniet bindenmijnberftant

Men eenighMenſch/ofaenfijn bonben .

Raer Leeraersditben bre berkonben /

De liefd '/en deſachmoedighept/

Diehooz ick gheetne t'allenftonbeny

En ben te volgba haerberept.

41 .

Dit doen d'Apoſtels ober

Dit doen Godts beplighePropheten :

Dit hebbenfp boo ) groot en fmiat

In hareſchiften uptghemeten .

Hls ick diefees(ghpmoet hetweten )

Ick vinder meerindanghenoegh:

Daer reftmaer/ but tekneerghoreta

Jp na hun goedeLeers boegh.

Datghpmpwijdershierberwijt

' belt - teeckenDanH. N. te draghen /

Dan welckenanghpoock upr fmijt

Deel quatts in a ghelapte faghen /

Daerheefich niet eens na tebraghen /

Peen /want fön ftuck gaetmpritet an.

Opinontgbp/niet H. N.bektaghen /

Die doot ib /evutet fizeten kan

46.

Waer'ttg bæltapben haerghebzucky

Wanneerfphaer benepen otrden /

En afet en weten hoe de ſtreck

T'ontgamtt'ontknoopen /ofrontotnden :

Dat ſp dan fiel als bajebinden

Haerweerpartp bekladdenmet

Pethaetlgckp /om 'tbolcke te verblinden

enſaate raken upthet net .

47 .

Dtemet fin Fatum weet gheenraet

Hoept ſtrachs /het zijn Pelagianek

Al die tweerfpzeken . Liebemart/

Men bintalfaityts bandie Banent /

Die fchrepen als fprvolck bermanen

Dan d'acme hercken haren ftaet:

Maeroftgheen Crocobulfche tranen

en zijn /weetGodt/bte'talbetſtaet .

-

Hier fuldpbreeg tok kröten /ja

Durft ghpdan foo'tghehoozberacliten ?

Laet ghp deSacramentenna !

En wildp Epicurustachten ?

Neen : Jaer Initivzpheptteberpachten

Omdegwil/oftegheben Wechy

Daer hoopickmpwel voor tewachten :

Want ich ſo licht gheen Amen-leoh .

43•

DeeltonsdeSacramentenupt)

Enlaet ons Op ons bzphepe blyben /

Soodatwp Pointyjts overlupt

Beſtraffen moghen 'thardedypben

Dan punten die't boltki nietenftpbeut

an deughte/maerbeel eer in twiſe.

Wpſullenom de reſt nint kijken.

Anaermepndp'tandersbzient/ghymir .

IckWiH.N niet ſpreken boozt

Poch teghen /eer ickfine Boecken

Gheleſen Hebbedoor en dood.

Sooinoetmenwaerheptonderſoeckat:

en niet als gbp / hem trachs Verbloeckett

Telaftren datmennietverſtaett

Deelminboor Godloos teberkloecken

Datſönbegröp tebobenglets

Doch



so :49.

Dochfpzeeckt de @ an /gelớcghp ſchrift/ DanMeghenthten tot dertigh rest

Danliefd 'enwaerhept t'elcker ſtedeſ weil icku beerſkens niet eensmoepen )

Sookenick dat hp eben dzóft wantgfp daer doorgaensmet mộnleg

Det ſelve dat ick leftmael debe: Stemt ober een / namön bebjoepen :

Maer doe daerbp /dat Chriftus mede Ofalsghp daergaet teghen roepen /

Gheſonghenheeftde ſelbe ſangh . Pepithet ut'elckens aen bewig .

Diewederlept /en laetmet brede Ikwilmp tot het tweedeſpoepen /

pemdie gheruft is ober langh. enſtelle daer opdefe wigs.

Onuict jaloufe nuict contre moyconjurée.

ofte

fchoontte boven aldekinderen der

Menſchen.

Xtochter dat ick mepn :maerootmoet /die 'tvoozgaende

Dolſonghen heeft /en nu boorhare Doeder wöckt/

Deltefde naemlijck /daer ick eerſtmael toevermaendes

Enmuſelfsſprekendoe/ſao't immers klaerlijck blöckt.

2.

Tikroemmpvan den gheeft der liefden niet /maer wenſtht

Dat ſp mign prigh hert wilſteken heel in bzanti

Opdat ik totprofót vanmõnen eben Menſche

Poltopenmach mön Liedt.Jafſbot tck daer aen /quant}

3 .

"ken erghermpgheeningom twiftenen krackeelen /

Maer ichbeklaeghbetbolckdatdaer door blöftghedeelty

En ſoude (kond'ick ) gbeernDraelsſmertenVeelen .

Pte kan dit laken /dan die gbeerne ſelfs krackeelt :

Alsmpmpn Oberheptverbleben falte klagher

Datſich'tghedepldebolck fplöt om een dus en ſoo

Inrotten beelderlep / danſal ick't ntet meer wagher

Te ſpreken / maeropa en pas ick niet een ſtroo .

DanckzongOverheptnaeſt Godtden Heerder Deerert/

Datwpshenteten hier den brede ban'tghemoet.

Maergingh het na den ſin van ſommighedte leeren /

Datpandt dat waerde pandtdatlaephaeft onder boet.

6.

Gadt biedt ong aen den bze / menhoeftſentet te koopend

Eck ben



Dekken hetimaer fp Wert ongmenigmaribengde

Danſulcke/btewel- eerDaer pleghen oin teloopen /

Doen ſprelf onder 'tkrupsnochraten onbebzĝot.

7.

ul hebb'ick monennaein in't eerſte werck berſweghen /

en is niet dat ick mpdte upt te dzuckenſchaem /

Maeromden Lerer goet te doenwel oberweghen

Wat datterwozt gherept/en nietdes regghers nam ,

8.

Wel/preecktinen oberluptliefd'enbzeed' aenghename/

Nachtck't niet mede doen namõne klepnegaef?

Machick nietſegghen watmp goetbunckt en bequame

Totſtichtingb ?ofben ich der Schriftgheleerden darf :

9.

Dröfich het ſelfte dat de zedicantendröben /

boereghopdat ickwilwatanders banghenaen :

Dzofick hetſelfde ntet/hoekondp hier danſchzõben

Datſpeick djaghenvoor'tgheen datickheb ghedaen :

10.

Ochriep tek ſondernoot !och deeb' ick ponberlozen!

Och of den nieuwen Menſch elckaenghetrocken
hadd'!

wwaer(lepder!) menigh Ian /als ickmoch onherbozen /

Jabpfter en beropt/booght nochtansopfön fichát.

Derabuſeer fck mp/berdempick /ofverklepnick

De rechte liefde foo dooltPaulus oockmetmp/

Want eben ſulcken liefd'als bponsaenpzjft mepn tek /

Enick befchröffejupſt op fulcken boet als hp.

12.

Wat ick berſtaen heb bphet woozdeken vergoden,

Dat hebb'tckimmers Dziendtwel dispbelgch gheftelt:

Watleghopmp te lart het ſchrijven eenes dooden :

Laet ruſten hendie ruft /treet teghen mpin't Delt.

13 .

De Pres Is't * Farum ſelbe Godt/foo eenigheDoctozen

Deſtinatie. Sierck dijben /alswaer doorhet eenighlück ghefchtet /

Dat tottenleben wort den eenenMenſch ghebozen /

Den andjen totter doot: waeromde liefde niet ?

14 .

bierkomdp inmönSchip /en gaetmet mpbedupten ,

Dat liefd' is de fontepnvanalle beughden fijn .

" Tis immers goet dat ghp in mõneteere ſprupten

Pethebt ghebonden datu aenghenaem mocht zöna

Wieheeftet u gherept/ofwaer uptkondp'tſpeuren /

Dat ick banandje /danvanChriſti liefde ſpreeck:

maet



Naer ötſchýntphphebt ghmoechttn'tboten en berfebeurens

Enpoer beerſken moetgbp gheben eenen ſteeck,

16 .

tot hier toe hebb'tek ughevolght/maer ga nu ſpringbar

Dan tweemael acht tot op hetbeerſken dertigh een /

Wanttuſſchen bepde ſtelt ghp goed ' en quade dingben /

Die mpnietaenen gaen /ofzijn metu ghemeen .

17.

Maerdoch bandaer -Henaf gaet ghpwat hooghertreden

Enſeght dat ick het volck op eenen krupſ.wego ſtel.

krochtbewijs /maer ghp /naeruweoudezeden /

Wilt op uenckel woozt ghelooft zgn/zie ick wel.

18.

'Hen noem noch Hercken -raedt/nochpemant/als ick ſegobte

Oatmen onſOverhept deſweerden bep tegaer

T'ontrecken ſoecktmet liftallencrkens/maer belegghe

Jġn rebenen ſo baft/ dat icke makewaer .

19 .

wantlupden die boorLibertğnenuptgaen
krötery

Enbooz Epicureen haer Chriftlijck'berhept/

Dieſich niet enontſten daertegheng upt teſmöten

MIWat hetherte Dencke enop detonghelept:

20 .

Die'tbolck inſtampen /jaſchter dwinghente gheloopen /

Dat d'Oberhepthaervanhet Gheefilğcă niet verſtaet:

En als de meer ong ftraft metOozlogh /dan berdooben

Het licht -gheloovigh grau metharenbalſchen pzaet;

Miſbzupckende degoetheptvan de Heeren Staten /

En legghende Godtsſtraffen op hattonberftant/

Zaregghende goet ront/dat ſphaerſelve låten

Deooghen ſteken upt /omghelt ofeentgh pant:

Wat dunckt u : ſchtetendie niet na beſelbe Proren

Dieick hebb’aengheroert ? Menmoetbekennen ja .

Du datter ſulckezin hoef ich niet te bewġfen /

Dieniet bitnt ie noch doof/kan'tſten en hoozen Dja .

23 .

En datmeeſt onder die de beſtePatriotten

Ghehouden willen zön /en andje /die het jupft

Diet tot een ſtephentoe en houdenmethaer rotte /

DoorLandt-verradersuptgaen roepen onbeſupft.

Danofde kercken -raedt aen 'tfelbe reer mach hincke /

Ismp te veelghebzaeght.Maer datmenvan destoel

Hulck Polerken niet enftraft/batgheeftmpachterdincken .

21 .

Dergheefa



Bergtteftetmp/Debb'tch hier in ten quaetgbeboel.

Slikweet datDjanckrģek koztseen Boeck heeft doenberbanden

Der Jeſutten /datweerſpack des konings macht:

Maer daer en bleeftniet bp /fp moeſten ſpijt haer tanden /

Becht anders leeren 'tvolck /danſulck Boeck mede bracht.

26.

Ditwenſcht' ick datmen oockmochtſien inons quartieren !

En datmentbolck focht te preken upt het hooft

Al wat tot opzoer ſtrecktineenigher manieren .

Wantwat depredicantſept /wozt terſtont ghelooft.

27.

En daerommoeteen Pying wel toe ſien wien hp d'oozen /

Dem onderwozpen vanGodts weghen /toe vertrout.

DewildeSchapen /als derHerderwelgaet boozen /

Welpolghendoor de bandt/fyzịndanjongh ofoudt.

28.

Op'tgheen A. S.meer fchzöft/ en op lön lupde krijten /

Dewjlhet doch komt boost upteen verbolghen moedt /

Enſal tck boor als nugheenwoozben meer berdöten .

DeLeſer houdetmp/des bidd’ich hem /tegoed '.

en btdbeGodtmetmip /dat hponsdroebe twiſten

Bebzedig'door dengheeft der liefden uptghena/

Opdatelck wandel als eenboom en oprecht Chriſten .

Ogbeefons datmgn Godt! oamen / tzproo /ja .

FINIS.

29 .

Alen allen Leſers.

Ck proteſteer noch eens, foo ick hier qualijck ſchrijf,

Dat ghy van ' tquade dan ghetuyght na liefdes.acrt,

En niet ghelijck A. 6. totſchelden uyt en vaert,

Nocheenighfins verdraeyt het ghenc dat ick drijf.

Ken ben (danckhebbe Godt) van linnen niet foo ſtijf,

Dat alsick beter ſagh’kmy vinden fou beſwaert

Tegheven'tmijn daer voor. Maer oock niet ſoo vervacrt,

Dat ick vooryemant wijck , die niet dan woord -ghekijt

Enweet te brenghen by.Die my de wegh wiltooghen ,

Enmoetnietroepen,houghy Duyvels inſtrument,

GbyGodloos Libertijn, ghydooltal Gende blent,

Ditis hetrechte pade dat ghyhierfiet voor ooghen:

Neen ,diemy lo te keergaet, houd ick voor verdacht,

En vrceſe dat hy my te doenverdwalen tracht.
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