
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

1

https://books.google.nl/books?id=zXBJAAAAcAAJ&hl=nl


176



5

1

1

4

G
R
Y
P
T

U
S
T

R
Y
P
S

2

OTHEEK GENT

322



T AF ERE E L

begrijpende coztelijck het

groot ende merchtlichverſchil datter is tur

Ichen de Leere der heyligher Schrifcuere, ende der

Ghereformeerde Kercken aen d'eene / ende

der Contra -Remonſtranten aen

d'ander zijde /

Bengaende

Sekere diye poincten / welcke verboden worden te

leeren in de Reſolutie der Ed. Mog. Heeren Stas

ten van Hollandt ende Welt Griedant.

Denderden Druck,

Vermeerdert met een Na-reden aen die uytverco

renen Kinderen Godts on haer aen defe

ofdierghelijckevalſche loghens

niette ergheren

Ghedrucktin'tIaer onsHeeren,

161 8.

?



Leere der H.Schrift, ende der Ghe Leere der Contra -Remonftranten .

G
I

reformeerde Kercken .

'tEerſte Poinct; OfGodt eeni. 'tEerſte Poinct ; Of Godeenighe

ghe Menſchen ter Verdoeme Menſchen ter Verdoemeniffe

niſie gheſchapen heeft. gheſchapen heeft?

Eneſ.1.27.Godtſchiep
Oha . Calvinus Inftit.3. Boeck , Ca.

den Menſche hem tot
pit . 23.6. Dewġle de befchickin ,

ghe allerdinghen in de handtGods

een Beelt, tot een Beelt is , ende dewijle de macht des

Gods ſchiep hy hem.
Doots endeder Salichepot byhem is

Ende vers 31.Godtſach aen ende wille/ batterMenſchen gheboxen
ſon ozdineert hy't alfoometfijnen Raedt

alles wat hyghemaeckt had', wozden / die van desmoeders Bupck

cnde herwasalles ſeer goet. aen zän ſekerlijck derDootover -ghege .

Pfal.145.9. De Heere is allen Gods ghepzeſen wozde.

ben /op dat door haer berderfdenRaem

goedich , cnde ontfermthem

over alle ſijne wercken.

Efa.45.22.Keert u tot my foo De ſelfde Calvinus op het 18. Ver's van

wortghy ſaligh, alle ghyeyn- der Hodtlooſenen is nietalleen te voren
het 9.capit. tot denRom. Het verders

den der Werelta
ghekent / maerſp zöu oock met opſet gt.

Efec.33.11. So waerachtich ſchapen /op datip verderben oftberloos

als ick leve, ſpreeckt de Heere, ren gaenſouden .

ick en hebbegeen welgevallen

aen den door des Godlooſen , belon.pag. 867. Seghtghp/ dat hetItemin fün Boecli / Ad calum . Nu

maer dar hem de Godlooſe be- Godeniet gheoorloft en is eenich Men .

keere van ſijn wefen ,ende leye . (che te verdoemen / dan die tenich quaet

Soo bekeert u dannu van uwé fept bedzeven heeft : Daerworden im

booſenweſen, waerom wilt tallöcke veeljonghe kinderen . Werpt
mers upt het leven wegh -gheruckt on.

ghy doch ſterven , ghy vanden nuüfenặn upt teghen Godt/died'ons

Huyſe Iſraels ?
nooſele kinderkens ruckit vande Moe .

ders Bozften afſende ſmacktſetn't dieps :

Ion.4.10.11. V jammert des fie vánde Helle inde eeuwigeDoot ende

Cawoerden -ſtruycx, daer ghy Berdoemeniffe.

niet aé gearbeyt enhebt,hebt

fe cockniet opgebracht,welc- Rom.9.12.

Laethet ons dan al weder

Theod. Beza in fijn cleyne annot. op

ke bin
attooza

!



Leere der H.Schrift,endeder Gheo Leere dei Contra-Remonftranten.

reformeerde Kercken.

ke binnen eender nacht weder ghcoorloft zijnmet Paulo teleggen :dat

verdorven is : Eñ en foude my meefter ten verderve
zöngbeſchapen,

ſomminige menſchen dan KodedeWere,

* dan niet jammeren Ninive der

grooter ſtat, inde welcke meer het13.cap.Ofee. Die Gadt ghepjedes
Amandus Polanus op het 9.yerſ, van

zijn dā 120. duyſent Menſche, ftineertheeftten eeuwighen verderve,

die gheen onderſcheyt weten dieſchept hp oorh ten eeuwigen verder.

tuſſchenrechts ende flincx ,en belende dien ſtrecken ten eeuwigen vers

derve alle die dinghen /die den Wtvec.
daer toe foo veel beeſten ?

rooznen ſtrecken ter Salichept.

Matth.II.2 % . Comt totmy De ſelfde Polanus in fyn Leere der

alle ghy die daer arbeydt ende Waerheyt van de Predeftinarie, pag,239 .

beladezijtjie wil u verquické. eeuwighewerckinghe Godts /pie in der

**Marc.16.15.16. Gaec henen waerheptniet en verſcheelt van'tweſen

inde gantſcheWerelt, eñ pre
Godes ſelfs ,

Fr.Gomarusin fyn vertaelde Diſput.

dict datEvangelium allenCre- vande predett. Theſ.23. Deverwerpins

atueren:Wieghelooft eñ ghe- gets de predeſtinatie Gods/waet dooz

doopt wort , die fal falich wer . Hpuptde redelöche ſchepſelen init gros

ende ſonider bepalinghevan hem book

den , maer wie niet en gelooft, gheweten /eenighena lön rechtendewel.

die fal verdoemt worden . behaghen /van der eeuwichept aen /bant

Luc.2.30231. Mijneooghen boozhenen gheozdineert heeft tot den
eeuwighe Leben berworpen hebbende)

( ſegt Symeon )hebbenuwe fa- eeuwighen doot ende ſmaethept7 enden

licheytgheſien, die ghy bereyt wegh van dten /namelýck y de ſcheppin ,

hebtvoor allervolckeren aen gheinden rechten ſtaet der003(wzoneke

lycke gherechtichept/etc.

ficht.

Ende cap.9,56 ,DeSone des Feftus Hommius, een vande 6.Contra

Menſchen en is nier gecomen, RenionſtranſcheDiſputantê indéHaech ,

om te verderven de Zielen der in ſýn Schadt-Boeck der Chriftelijcke

Menſchen ,maer om dicto be pinghe oft'tigheen uptde verwerpinghe

Leere, fol.2 16.De vzuchten derVerwet

houden .
booze- comt 7 zijn : 1, DeScheppinghe

Ioan.3.16 . Alſoo lief heeft der verwarpene. 2.DeVerlatingheoft

God de Werelt gehadt, dat hy geranderemiddelen. 3.Deverblin.

fijnen # ģ dinghe

1



Leercder H.Schrift,ende der Ghe . Leerc der Contra -Rcmonftranten ..

reformeerde Kercken,

ſijnen eenich - gheboren Sone dinghe ende Verherdingbe.4.DePolo

herdinghe derSonde. 5.De Derwees

ghegeyen heeft,op dat een ye- kinghe ten Oordeele. 6. De verdaco

gelijck die in hem gelooft,niet meniffe , oftwerpingbe inde eeuwigba

en verderye ,maer het eeuwich ſtraffe.

leven hebbe.

Ende Cap.12.47.Ick en ben

niet gecomen ( ſpreect de Hee .

re Chriſtus ) om de Werelt te

verdoemen , maer om de Wee

relt falich temaecken .

A.17.30.Godvercondicht De Contra - Rcmonftrantē indeHaeg :

nu allen Menſché alommedat ſche Conferent. pag. 53. d'Osyfaeckt

fy hun bekeeren . nigheMenſchen te verhieren / ende an

Rom.11.32.Godt heeft alle dere niet,isalleenfijnwel behaghenen

menſché onder de ongehoor- boozſien heeft/datd'eene ſoude in Chưi.
de louter ghenade / ende ntetom dathy

ſaemheytbeſloten , op dat hy ſtun ghelooven en d'ander ntet.Mercke

alle Menſchen ſoude bermher. Leſer.Hier fiet ghyprimers openbaer .

tich weſen .
ljjck , dat de oozſaecke wacrom Godt

boogentnien heeft verre de meefte mes

1.Tim.2.4 . God wil dat alle nichte der Menfchen niet te verkieſen,

Menſchen fálich worden ,ende datis / berlozen te laten gaen / ( oftde

tot de kenniſſe der Waerheydt nenderden Wegh den -wöſen / tuſchen
Contra -Gemonſtranten moeſten ons eta

comen . Salichepdt ende Derdoemeniffe) is ſin

Tit.2.11.Defalichmakende welbehaghen ende loutere ghenade. Het

welcke wat iſt anders te legghen / dan

ghenade Godts, is verſchenen dat hp een luft ghehadt heeft/ Haer ten

allen Menſchen . berderve te ſcheppen Oft pirimers in

2.Pet.3 ...God is langhmoe- wdam ghevallen gönde in den Daltela ,

dich over ons , niet willende

ten liggen / om rozſaecke te hebben haes

te verdoenien ,

dar yemant verloren ga , maer

wille alle tot bekeeringheont

fanghen .

Jalohan .
Het



Leere der Contra -Remonftranten.Letre derH.Schrift,ende der Ghe .

reformeerde Kercken.

1.Iohan.2.2.Hy (Chriſtus)

is de verſoeninghe voor onſe

fonden , ende niet alleenlijck

voor onſe ſonden , maer oock

voor de fonden des gheheelen

Wereits .

Het tweede Poinct ; OfGodt Het tweede Poinct :Of Godt

eenighe Menſchen tot de eenighe Menſchen tot de

Sonde nootfaeckt . Sonde nootfaeckt.

Oh . Calvinus Instit. 1. Boeck , Capit,

ſprack tot Cain :Waeroin dickmaelinde verinorpenewerckt door

wort ghy toornich ? Eñ waer- den dienſt des Sathans/maer alfoo dat

om verandert hemughebaer . de Sachan dooz Godtg dłöpinghe ſón
Werck doet .

Iſt niet foo ,waneerghy vroom Int felfdeBoeck, Capit. 23.9. Debero

zijt , ſoo zijt ghy aengenaem ? worpene willen ſondighende ontſchut

Zijt ghy oock
niet vroom , foo dichzün /oindatſpben noot tot fondi

ruſt de fonde voor de deure, löck debýt hun door de ozdeninghe
gen niet en coninen ontgaen : booznemes

doch en laet haer niet haeren Bodøfulcken noodt opghelept wordt.

wille maer heerſcher over
Daerwp [egghen / Datſp daer door niet

te recht ontſchuldicht worden : want
haer .

de ozdeningheGodts doorde velcke ſp

Pla.s.verf.5.6.7.Ghyen zijt claghen te verderbeveroidentteweſeny

gheen Godt die acn Godloof- heeft harerechtbeerdichepdt,de welcke

ons welonbekent/ maer nochtans ghes

heyt luft heeft,de boofe en ſal heel entefeker .

met u niet verkeererr Gheen Th. Beza teghen Caftellio , pag . 417.

dwalen en fullenvoor uwe 00 Godt alle die'themlufte gheppedeſtto
Dybekennenwaerachtich te zijn / dat

gen
beftaen. Ghy haet alle die neertheeft /niet alleen tot de verdoemen

ongherechticheydt wercken . niſſe /maer oock tot d'oofſaecken der

Ghy ſult de logheo -ſpreeckers

verdoemeniſſe.

verderven.DeHeereheeft een
Swingliusde Provid . Tom . I. capit:'.

grouwel ij

1

pag.3Glen



Lcore der H.Schrift,ende derGheo : Leere der Contra Remonſtranten .

r

reformeerde Kercken .

grouwel vandé bloetvergiete- pag.366. Niemnanten can ſegghendatde

den en bedrieghelijckenMan. cover antſchuldich is / om dat hy

doodt- gheflaghen heeft door Gods aen .

Pfal.45.8. Ghy hebt de ghe- duijven ,wanthyheeft ghefondichtte

rechticheydt lief, ende haet de ghen de Wetten . Maer (ſult ghpſeg .

ghen ) hp is ghedwonghen gheweeft te

Godlooſheyt, daerom heeft u ſondighen : Ick (tae het toe i ( wanttoo

Godt uwe Godt ghefalft met moct het latönſchewoolt Permitto hier

vreuchden Olye , boven uwe overgbeſetwozden ) dat bp is gedwons

mer - ghenooten.

ghen gheweeft te rendigen/ doch totdien

epnde,dat d'een ſalich / d'anderghebanu

Efa.5 2.9. Vwe ondeuchden ghen oft gherab aecktſoude wozden .

ſcheyden u en uwen Gode van

malcanderé,en uweſondever

bergen fijn aenficht van u , dat Int ſelfde BoeckPag . 356.6ene endte

de ſelve booſhepdt by erempel / Over .

ghy niet ghehoort en wort. ſpel/ of Doornach /roo veel be ſelve van

Ofe. 13.9. Iſrael ghy brenget Godtcomt/ als den Nutheur/Bewer

uſelven in ongeluck,wantuwe gher ende Aendenber ! is een werck

Heyl ſtaet alleen by my.

maer gheenmiſdaedt : Maer foo veel

die van den Den (the comt/ foo iftfondé.

Matt.1.21.Ghy fult ( ſegt de

Engel tot loſeph ) ſijnen naem

heeté leſus,wát hy ſálfijn volc Zanchius de Natura Deilib.s.pag.572.

Kalich maken van hare fonden.

Luc.1.73.74.Dathy (God) met eennootfaeckelöckhept oin te Bons

wp bekennen dat de verwozpent

ons ſoude gheren , datwy ver- dighen /endedien bolghens oock om te

loſt zijndeuyt dehande onſer vergaen / door de ſchickinghe Godes

vyanden , hem dienen ſouden gheconſtringeert ende ghebondenleg

ghen : Faealſoo gheconftringeert ende

ſonder vreeſe , in heylicheydr, nhebonden legghen / datfeniet en coninen

ende gerechtichęyt alle de da. niet ſondighen ende bergaen . is

ghen onſes levens.

zwi

Ioan.8.44.De Duyvel , als " ,

hy leughen ſpreect ,dan ſpreect

hy van fijn eyghen : Wanthy bat. Deuptvercooneſa wel als de vec .

atſelfde Boeck / Thef.4. de Repro .

is een
worpene

.



2

Lcere derH. Schrift , ende der Ghe Leerc der Contra -Remonſtranten ,

reformeerde Kercken .

is een leugenaer,endede Vader der wolpene zijn tot de fonde / als fona

de/ulſo bele Godes eere baer dood

leughen. verheerlicht wozt / te vozen beroz .

Rom. 1.18 . Den toorn Godts is dineert.

ontdecke vanden Hemel over alle lo. Piſcator Præfat. Difput.con

tra Schafman. pag . 7 : Het vyfde
Godloofheyt, ende ongherechtic- Dooft-ffucki datons te lafte gelipt

heyt der Menſchen , wojot/ is/ dat Godt de JMenſchen

Galas.10.Wandelt naden geeft, hepimelocdjöft tot de felfdefonden

foo en ſult ghy de begheerten des wel verſtaen zündé leert de chuif .

vleeſchs niet volbrenghen. tuere,

Iacob . 1.13.14.15. Niemant
die

Tractaet van de Predeſtinatie uyt
verſocht wort,en ſegge, dat hy van

ghegheven by D.Pezelium

God verſocht wort, want Godt en Lichæ, anno 1604,

can van gheenen quade verſocht
Soo ghp dooz den Autheur vers

worden, hy en verſoeckt oock nie- ſtaet eenen ſulcken diehp raet/aen.

mant. Maer een yegelijck wort ver- pozt/aendiyft/ ofte op eenighema.
niere obzſake geeftom pet te doen /

focht;als hyvan ſijneygen begeer- foomoocht ghp ghewinelijck 600

lijckheyt afghetrocken ende verloct wel Autheur bande rondenoemen .

wort . Daernae als debegheerlijck- Befiet hetLatijns exéplaer, ghy ful
ter dere formele woorden in vinde ..

heytontfanghen heeft ,baert fy de Nicafius vander Schueren in lijn

fonde, eñ de fonde,als fy volbracht cleyne oftecorte Inſtitutie, pag. 15 .

Godtregeert niet alleen het Lic .
is, brenght dedoot voort.

haem /maer oock Hetherteenghe's

1.Pet.3.12.13.Het Aengheficht moet löner Creatueri ſeowel toto

des Heeren is teghen de ghene die ten quade als totten goede.

Ende Pag. 16. Itdat Godt dat

quaet
doen . Maer wie ſal uquaet vermogen heeft den Menſche tot.

doen , iſt dat ghy het goedenae- ter verdoemeniſſe te verwerpé, eer

volcht ? dat Hp gebogen is / eñ geboxenzins:

1.Ioan.2.16.Al wat in de wereľt de /ban ſtonden een / eer hp eenich

guaet ghedaen heeft /inden afgront

is,de begeerlijcheyt des vfeeſches, der Hellen tewerpen :Waerom en

ende debegeerfickheytder oogen, foudehpniet veel meer dat vermo,

gen hebben des menſché herte toto:

ende de grootſheydt des levens,én terſonde te bewegen endeteregies

ren

U

is uyt



Leere der H.Schrift,ende der Ghe. Leere der Contra Remonftrauten.

jaer varen alle
mijnen raet, eñen worden : bp brenght rön Leere

reformeerde Kercken.

is uyt den Vaderniet, maer is uyt ren : Wantwatismeer/ te berdoes

der Werelt .

inen dien die gheen quaet gedaen en

heeft / oft deli felben totter ſonde te

Ende Cap.3.vers 8. Die ſonde bewegben ende regieren ? Ende nat

doer is uyt den Duyvel, want de dien Godt de verworpene wil ver.

Duyvel ſondícht van den begin . Dathple verdoemt/ weder nae bat

ne . Hier coc is de Sone Godts hpje totter ſonde beweeghtende ghe.

verſchené,om dat hy de wercken regeert heeft/oftdaer bogen .

des Duyvels verderven ſoude.

Her derde Poinct: OfGod eeni- Her derde Poinct.:OfGodeca

ghe Menſchen tot deſalicheyt nige Menſché tot de falicheyt

noodet, den welcken hy bello noodet,den welcken hy beſlo.

ten heeft de ſelve gant cen heeft de'felveganc

Schelijck niet te Schelijck niet te

gheven. gheven .

D Eur.cap.36.39.Icneme Hc

mel ende Aerdeheden over Oh.Calvijp , Inſtit.1.Boeck , cap.24 .

10

u tot ghetuyghe: Ickhebbeu dat

12. DeghenedieGodttot de cette

leven endeden door, den ſeghen datle Inftrumenten fouden weſen

wighe doodt ghefchapen heeft / op

ende vloeck voorgeleyt, dat ghy fyner toqinichepdt /ende erempelen

het leven kiefer , ende ghy ende overſtrengichepdt fouten wozdeny

die berooftbp lointýbts van haer

u zaet levenmooght. macht omſijn woottehoozen / Tom .

Pfal.95.8. Heden iſt dat ghy tits verblint hplemeerjen inaecktre

mijn ſtemme hoort , foo en ver- ahelöns Wodzis/ op datſptot haer

Itockt uwe herten niet. epndefouden comen .

Proy.j.v.24.25..26 . Devrijlick

dan roepe, ende ghy weygert u :
Int felfde Boeck ende cap.13 Siet

Ic reycke mijne hantuyt,en nie . Wp fureckt tot hum /maer op datip

mant en acht daer op , ende ghy licht / inaeropdat ſy te blinder

tedoover worden : Hy ontſteeckt fijn

wilt mijner {tļaife niet : Soowil boszt) maerop bat (p dasr boayte

onverſtandigher wozden : bp ghe.

ick
bzupckt



7

Leere der H.Schrift; ende der Ghé. ' Leere der Contra-Remonftranten ,

reformeerdeKercken ,

ick oock lachen in uwen onghe . bzupckt entddelen / maer op dat ſy

niet ſulich en Woldeli.

valle, ende u beſpotten wanneer

u overcomt dat ghy vreeſt.

Efa.5.4 . Wat foudemen toch In fyn Boeck Ad calum , Nubelon,

meer doen aen mijnen Wijn- pas: 858;Waerom Hadwillis owa:

teni laet /j.1 dooz een hep nelijc beflupt

bergh, dat ick aen hem nietghe- tot de dwalinge beſtantheeft/diehp

daen en hebbe ? Waerom heeft ghebiet den rechten wich in te gaeli:

hydanwilde beſſen gebracht,als gbezedichept:maer dèrtelijcl'tſelve
betaeint demati.

ick wachtede dat hy Wijndruy- te doopſmuffelen (getöck gbp doeë ) is

ven foude brenghen ?
een dwaſe vermnetelhept .

Marth.23.37.Ieruſalem , Ieru Theod . Beza ceghen Caftellio ,pag .

falem , hoe dickwils heb ick uwe 398. Godtſendt inn Dienaers upt/

oin datſe een gheheel volch het is

Kinderenwillen vergaderen, ge- vangelium der falichepdtvercondis

lijceen Hinne hare Kieckenson- ghen fouden : dochint verborghen

der hare Vleugelen, ende ghy en houdt hpbphem ſelvenin wien dat

upwildat depredicatie des Evans

hebt niet ghewilt. gelirtins crachtich weſeni ſat / ende

Marc. 1.15 . De tijt is vervult, op watoogenblick ; endewederom /

endeher Coninckrijcke Gods is wie dathpbedoten heeft inet de rela

de Piedicatie te verblinden ende te

naby ghecomen : Betert u , ende vergarden .

ghelooft den Evangelio.

Luc.7.29.30 ,Endeal het volck

Toh . Pilcacor in Difput, adverſus

eñ deTollenaers die met Ioan- iſt openbare, dat Godt oock eenighe

Schafman ,pag.7 .Wcboots woodt

nis Doop ghedoopr waren , die verworpene ter Dalichepdt roept/

hoorende , rechtyeerdichden ende dathynothtans niet en wil

Godt : Maer de Pharizeen ende dat pemandt vande verworpene/

Salich wolde 7 als de welche hp

Wergeleerden van hem niet ge- Al-te-ſamen dooreenonverander,

doopt zijnde , hebben den raer lich bedulpt ten verderbe beſtemot

Heeft.

Gods tegen hun ſelve verſinaer.

loan. 5.40. Ghy en wilt tot
tem in't felfde Boeck , pag . 141.

my niet comcn , op datghy het Godt belijdtofte betupghtmettet

Tonghe doo deBedienaers deg

eeu.
vanger
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eeuwighe leyen hadt. vangeliumg/ bathpwil dat de ver .

Actor.7.51. Ghy hertneckige wosper:e die hp onder 'rgjetalderuptvercoornen aen -fpzeerkt / denende
onbeſnedenevan herten en Evangelio ghelooven ſullen / voor

ooren , altijt wederſtaet ghy den foo veel als Up hun ſulerghebiedt:

Ende nachtalis en wil hp niet dateHeylighen Gheeft.

ghelooven / want waert ſaecke dat
Rom.

10.12.Wt
Efa.os.z.Den Bpdatwilde7 hproude hun de Ghe.

geheelendach heb ick mijn han- nade verleenen omite ghelooven /ſons

der de welcke niemandt gheloovenden
uytgheſteecken ,tot een on- en can .

ghehoorſaem ende
teghenſpre. Aug.

Morloratus in fyn Annot, op

kende volck.
Ioan . 15. Soo ftaet dan dere ſentens

tie vaſt / dat die Godt bool s'Wes.
Apoc. 3.20. Siet ick ſtae aen relts

ſcheppinge
uptvercogen heeft!

de Deure ende cloppe, iſt dat ye- niet vergaen en ran / ende dat die

mandt mijn ſtemme hoort, ende hp berwozpen heeft , niet en canſa.

de Deure open -doet , ick ſaltot der
beplighen . Doo

onwederroepe.lichwozden / al dede hyalle Wercken

hem comen , ende fal met hen lijck is Godts Sententie .

Ayontmael houden, ende hy met my .

Ende cap.22.17. Wie dorſt die come, endewie wil die neme

datWaterdes levens om niet,

!

Volght nu het ghevoelen der Turcken oft
Mahometanen ,

over de drye voorfz. Poinden .

Zoara oft cap.24 . Des Alcozans ſpzeecht Mahomets Godtaldus : In

A goeden

gheven : Maer nu ſtaet mön Woolt vaſtīdat de belle inet het
gbeſelſchap der.

Puppelen ende der Menſchen verbultmoet worden.

Azoara 26. Bpſoo verre Godtwilde / hy foude ulieden tot een volck connen

maken : maer nu ſoo doet hy den eenen vanhet rechte padt af dwalen / ende

den anderen ghelooven .

Mahomet intBoechBoari cap.4. Godtheeft den eenen Menſche tot geplu

hept verojdent/ende die moa hp
nootwendigh volghen ende doen.

Azoara 26. De
ongeloovige ſullen ſeggen : vadbe Godt gewilt /wpenonre

vood-Ouders enſouden anders niemant dan hem
aenghebeden hebben. Ant.

wost : Alſoo hebben harevooz- Oudersmede gehandelt . Mu enbehoozt pmi

mers een Bode niet dan ſön Bevelte
bercondighen .Als GodtſineDienaers

heeft
afgeveerdicht met hare

bewegelijcke
Predicatien tot eenich volc /dat het

God ſoude aenroepen, en den afgoden niet gelooven /ſo heeft Hp'er een deelop

den rech ,
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drn rechtenwechſendeeen deelop denboorenwech gevoert. Men onderſoeckt

denWertbodem /menſalt alſoo bevinden . & nde wanneer doch wit het een eptt.

be nemenmet den teghen -ſpzeeckers Ghy enſult niet bidden dat Godboore

Lieben(önen rechten Wech leere / want Godt enwil dat niet doen danden

ghenen die't hembelieft.

Den onpartijdigen Leſer ſal na rijpe overlegginge ghelieven te oordeelen ,of

dit ghevoelen der Turcken oft Mahometanen , aengaende de yoorfz.3. Poinate ,

mot de Leere der Contra -Renionftranten niet heel en al over - een comt: en of

niet deEd. Mo.Heeren Staten rechtveerdige redenen gehadthebben ,hetleeren

yan foodanighe grouwelen uyt de Ghereformeerde Kercken bares ghebiedts te

weeren ,
n

- NAREDEN.

Hriſtelijcke Leſer. Een vande Contra-Remonſtranten zijde, hệin

,

Beza,onde andere hunne Leeraers in dit Tafereelaengetogen, waer by

foo claer als de Sonne blijckt,dat de felve Leeraers ghedreven hebben

de voorgaende drye Godſlaſterlijcke Poincten , hem ſelven ( fegh ick )

hier doorbenepen vindende,ende vreeſende moghelijck ( na derCon

tra-Remonftranten eyghen Prophecie, in de Haeghſche Conferentic

pag.49. ) datde grouwelen den ghemeenenManaldusnaecktelijck

voor ooghen gheitelt zijnde,een alghemeen Landt- gheſchrey fouden

Verwecken tegen de Leere,nietder Algemeyne Gereformeerde Kerc

ken , ( want die GodtLof, fulcx noyt gheeert en hebben :) inaer der

Contra-Remonſtranten : heeft , om dit Tafereel alle gheloove te bene,

men ,endeu ſijne blauwe brillen voor d'ooghen te brengen ,waerdoor

ghy dan witvoorſwart, root voor groen , ende licht voor duyſterniffe

mocht aenſien, ende niet alleen ſeker nieu Tafereel uytgegeven , want

daerweynich, oft niet aenghelegen is, alfoo de fpreucken in't ſelve uyt

Doctoris Vorftij, Adolphi Venatoris, NicolaiGrevincho vij ende an

derer ſchriftenaenghetoghen, oft metde heylige Schriftuere gantfch

ende al over-een -comen ,ende volgens diengheendolinge en connen

onderworpenzijn ,ofte in dien niet, by hem valſchelijck ende ineenen

verkeerden ſin aenghetrockenworden, dienoch hy,noch alle diervan

der Contra -Remonſtranten zijde , alwarenſe ſchoon op een gheſmo

ten , den voornoemdenvromenLeeraren voor onpartijdighe Rechter's

in haer aenſichten ſoudendorven zenfegghen, fwijghe bewijfen , dan

opden Predick -itoel ende elders achter-sugghe, daer hebben fy het

Bij
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La veyl , ende moghenfoo machteloofe mannekensteghen de Wandt

Ichilderen ,als fy felve begeeren , die fy danmet hareblinde ſchermfla

gen lichtelijck nedervellen ,ende het proces inden vierfchaer van hare

layaers met coften met al teritont winnen. Maer ten propoofte, deſe

Contra-Remonftrantheeft ( foo ghefeyt is , niet alleen een nieu Tafe

reeluytghegeven , 'twelck het onſe intminſte niet en raeckt,ende daer

om oock nieten behoeft van ons wederleyt te worden , maer hy heeft

daer- en -boven in ſijn Na -reden aen den Leſer geſeyt, datde voorſchre

venſpreucken in dit tegenwoordighe Tafereel niet en zijn gheciteert

ter goeder trouwen , maer tegen de meyninghe der rechtlinnighe Lee

raers : lae oock ſommighe met meerder woorden vervalſcht, &c . dit

feytdeſen goeden Man aldusvrymoedelijck henen , ende en wijſt on

dertuſſchen niet een eenighe plaetsaèn daer ſulcx gheſchiet zy , mee

nende vel licht datmen hem op fijn enckel fegghen falgelooven .Maar

neenLeſer, laet u foo om den tuynniet leyden , fier deplaetſenvrynae.

Calvijns Inſtitutie (daerwel te grouwelijckfte fpreucken uytgheto

ghen zijn ) is in alle-mans handen. De andere ſchrijvers (behalven dat

men daer ſommighe vanin duyts,vindts ) zijn foo bekent, dat wie

maer de minſte kenniſſe heeft met yemandt die Latijn verſtaer , hem

felven lichtelijck van onſeoprechticheydt indeſen can laten onderich

ten . Datu deſen Man Wijftop Iacobum : Triglandium , ick bekenne wel

dat de goede Knechtfijn uytierſte beſte volcomentlijck gedaen heeft,

om metlijn Sophistiſche hayr- cloverije deſe ende meer andere claere

fpreucken te keeren wenden , recken ſtrecken , wringhen ende drin

ghen teghen den finende meeninghe van de Autheuren , ende.om de

lelve Autheuren,het zy hun dan lietot leet,een ander tale tedoen fpres

ken , alsfyinder daet voorhebbente gebruycken :maer ( eylacen ) fijn

verclaringhe isvuylderdan haren Text, fijn verſchoonen is leelijck

maken , ſijn afwafſchen is becladden , ende fijn verantwoorden is be

fchuldighen,ghelijckonder anderegenoech tekennen geven ,dietwee

ſchoone ghelijckeniffenbyhem ghebruyckt,om quanfiiys deneenvou

dighen wijs te maken ,dat, als Zwinglius ende andere Autheuren (pre

ken van dwinghen, drijven ende dierghelijcke , ſy daer by niet anders

en verſtaen , als een crachtich ghebiet ende regeeringheGods ,waer

mede hy de booſeinden toom houdt,datſe niet uyten berften :allent

halven nahareluften ende goetduncken.Ghelijck (ſeghthy ) een Cow

ning fijn Onderlatendwingt fchattinge tegevenEndegelijckyemant

die een Paert berijt, het felveregeert,dwingt ende drijftfooende ders

waerts
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waerts tegaen als hywil. Overweechtdefcghelijckeniſſen met aen

dacht,Leter,ende ghyfult bevinden ,dat Triglandij gloſen maeren die

nen, om de vaelte ,die den itanck inne heeft,inde Kercken te behoudē ,

mits datle alleen boven met een dunne corſte bedes blijve , ende niet

gheroert en werde. Wanteen Goning ( ſoo yegelijck weet ) dwingt

Gjn Onderlaten ſchattinge te betalen ,metde Ichattinge te gebieden ,

ende met haer te itraffen, foo fy weygeren die.te betalen.Dwinght nu

God(laſteringhe fijnes heylighen Naems moet verrevan ons zijn ) de

Menlchen altoo tot moort en overſpel ( ſtucken die Zwinglius by na

men uyt-druckt) te wetenmetde telve te ghebieden ,ende de gene

gheen moortoftoverſpel en doen, te ſtraffen, op dat ghelijck d'Onder

danen liever hebben de ſchattinge te betalen (hoe wel ongeer :1e )dan

in onghenade vallen , allou oock deMenfche liever hebbemoordtoft

Overfpel te begaen, dan van Godt ſwaerder gheftraft te worden : hoe

mach hier dangeſeyt worde de booſe inden toom te houden,datſe niet

uyt en berſten , allenthalven na hare luten ende goetduncken ? Is

nu raden , porren , beweghen , aendrijven ende dwinghen tordit of

te dat te doen , foo veel te fegghen als inden toom houden ? In wat

Schole heeft Triglandus deſe Tale ghelcert. Wijders, in dien Godt

met den Menfchchandelt, ghelijckyemande die een Paerdt berijdt

het felve regeert, dwinght , &c. Soomoer dan Godtnae defe mee

ninghe, de berijder zijn , die den Menſche ghelijck een Paert deſporen

gheeft, ende hem dwinght om te gaen ſoo ende derwaerts als hy wil,

dat is by exempel,niet alleen om denCoopman te wencken,endeop de

Camerte doencomē,maeroock om heni dePiſtoolaen't oore te letten,

te doorfchieten , metdePoignaeit 'thert af te ſtooten , ende methet

Lint te verworgen : LieveGodt, waer ſal defe Theologie de Menſchen

inteynde nochhenen voeren ?Weeden genen die het.quadegoet,en

dc het goede quaet noeinen . Iuftificeertoen dus doendeniet het ghene

hier voren geleytis, namentlijck ,dat de leere der Contra -Remonitran

ten in defer deele geheelende al over-een - comt met het afgrijfelijcke

ghevoelen der Turcken ofte Mahometanen ? ſaemaecktmen den goe

den Godt ( ghelijck den Ghereformeerden Kercken ergens by een van

Bare teghen -ſprekersverweten wort) niet toteen leydigen Duyvel,en

de Duynel'totGodt ? Sietdaer Leſer,'endeverſchrickt u over de doode.

lijcke vruchten vanblindenyver, Twiſtgiericheyt, eygê eerſoeckinge,

ende heerſchappy-fiicht over een anders conſcientie. Welckereerite

ende tweede namelijck,blinden yver en twiſtgiericheyt, het herte van

B jij,
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onfen Contra-Remonftranſchen Tafereel-dichter oock fooverre heb

ben inghenomen , dat hy hem niet ontſien en heeft in fijn Na-reden te

ſchrijven, dat de Turcken die noch indicke duyfterniſſen ſitten ,Godt

meerder eere gheven van ſijn cracht ende voorfienicheyt, regeeringhe

ende beſtieringhe over het quade, dan de Drijvers der Nieuwicheden,

die Chriſtenen willen ghenaemt weſen. Ghevende alfoo niet duy

ſterlijck te verſtaen , dat hy de grouwelijcke Leere der Tucrken in de

ſen deele toeſtaet , endepratendeuyt cracht der Waerheyt teghen fyn

eyghen Neusaen , bijtende in fyn eygen Tonghe,jaediedoorborende

meteen Priem , endemetter daedt bekennende , hetghenehy te voren

met woorden wilde ſchijnen te loochenen ,want niet tefegghen,dat

de ſpreucken der Gereformeerde Leeraren indit Tafereel niet ter goe

der trouwen geciteert en zijn ,ſchijnt hy het drijven defer grouwelen

van ſynen ende haren hals te willenafweren : Maer daernå der Turc

ken gevoelen toeftaende, ende prijſende boven tgevoelen der Remona

franten, kent hy de ſelvegrouwelen weder voor goet. Nu wel,God

gheve hun ende alle menſchenmeerder liefdetotdeWaerheyt,op dat

Ty deloghen niet langher en ghelooven ,maer Godt de eeregheven,die

ons al te famen meer endemeer verlichte met fynefalichmaeckende

Kenniſſe, door ſynen lieven Sone lefum Chriftumonfen -Heere : Amen.

D

Waerſchouwinghe tot den Chriſtelicken Leſer /

over het onchriftelick Tafereel derRemontranten.

eghene die in deſe dzoebe tijden den name ban Gemonſtranten heb .

ben aenghenomen / omme t'ontgaen haerverdienden tötel vanPos

vateursende perturbateurs van de kerche / ende van den gheruſten

Faet ban ons lief Laberlandt / hebben vele jaren herrewaerts font

Derlinghen daer naerghetracht hoe zy de ware Ghereformeerde Keligie beſt

fouden bpeen pghelick beracht ende Hatich maecken op het upterſte , waer toe

bp haer niet en is ghefpaert t'ghenebpdie/ die een guade cauſe teverdedigen

hebben / pleecht ghebzupcht ende in t werckie gheftelt tewerden / diemen ghes

mepnlich ſien ſal / dat wanneer fp Daer felven niet weten fchoon te maecken )

daer toe arbepden / bat (phare partie becladden erdebuptmaecken . Zck bid .

be u dochonſe Bemonſtranten hebben niet alle midõelen aengheleght om

dat te doen : hebben ſp niet de grondarticulen des Chriſtelicken Gheloofs

waer
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1

waerop den ghewiſſen trooft indenwaren geloove met een goede conſcientie .

voorden Heere in Jeſu Chriſto ghéſteunit is/ met vele onroelicke / verſierde

valfche ende Godmaſterlickeconſeguentien beſwaert in veleti deelen ?

Hebben ( p niet die vooztreffeliche Mannen / de Weerde inſtrumenten Gas

des /waer door het hem ghelieft heeft de cerſe ende ſchadelicifte doorwondo

aen t'kint der Derderveniſſe in de refouinatie der laetſtur töten : loo profijtelic

te gheven / dat alle die de reformatie van herten ineenen/ nemmermeerGodt

hebben ghenoegh overdit fün werck / deſe ſõne wercklieden met vreuchden

ronnen bedancken ; hebben ſp niet met beſe trouwe ende naeincondighe Dies

naren Gods / foo wel in hare Perſoonen / als in Hare Leereende ſchriften, em ,

mers ſoo fenijnelick /laſterlick ende ter quader trouwen ghehandelt i als opt

Den beſten Cadet ofQuerlinck upt het foomſche bof

Dieſijnen tijdt miſbrupckt oin haerſebziften te leſen /ſal met dioeve ooghen

ende walghender herte bevinden /datdenheeft die deſe lieder lept/nergeng

naer inin dan naerliefdeende waerhept ſmaeckt.

HetonchaiſtelickTafereel bp haer ontwozpen / berfchepdenmael gedruckt)

ende t' Landtdeur gheftropt / gheeftonderanderal haer blaecken / ghenoecij.

faem te verſtaen / Hoe faer Maghe van binnen gheftelt is. Van hetwelcke fe .

nönich Tractaet/het beſlupt metclare enwelnaecktelick uptgebzuckte wooz.

den aenwift / haer ooghmerch gheweeft te zijn de Leere derWare Gherefoi.

meerde kerche/inde poinctenWaer inne ſp baer vandeſelbe fchiſimatikelich

Hebben afgheſondert /111et de Leere ende tºghevoelen der Turcken ende Maho

metanen heel ende over al over een te comen .

Ende dit zijn die lieden die alletitmetluyderkelen naer verdjaecbraemhept

roepen / ban bzoederſchap ende van liefde ſpreken .

Wanneer inden beginne ende aendanclivanhare beroerten / ſp voozgaven

Hare begheerte niet anders te zön/dan ſelfs onderde Gherefozmeerde plechts

gheduldet te worden /verſoeckendemet haer ghemeenſchap temnoghen blijven

houden / wiſtenſydannoch ntet dat de GhereformeerdeLeere foo bele ghes

mepnshaddemetdeTurckſcheendeMahemnetaenſche:500ſp t'wiſten ,met

wat Conſcientiebegheeren ende verſochten ſpmet Haer ghemeenſchap tebly.

ben houden / Daer ſp in haer herte baer voor een foo Goddafterlijcke ende ons

chriſtelicke Leere uptcreeten ofwiſtent ( p niet / ende achteden ſy haer (ſoo

fp uptgaven ) coz haer weerde ende goedemedebroeders /waer over dan defe

roo groote beroerten aengheſtelt/ deredzoeve ende beclaghelicht ſcheuringhen

bewozpen ? Ofhebben ſy eerſt in't kijven /ſchelden / en ſcheuren gheleert waers

omme hetwas dat ſpaenghenomen Dauben roo vele te kryen / foo onchrifte .

lick te ſchelden / roo onozdentelich ende periculeuſelick te ſcheuren ?

Wat riepen ſpalles weeghs ſoo ſeer / als dat ſp inde fondamentale ſtucken

met deGhereformeerde kercken hier te lande eens waren / alfoo het onders

ſcheptniet het ſchrapſelvan een naghel te bedupden hadde Niet te min hoe

bichwils naer dien als oock in dit (choon Tafereel/ belieghen ſphaer ſelben /

als fp hetonderſchept/vande ſtucken by haer in queſtie ghetrocken / reo groot

ende



ende verſchillendemaecken vande ware Ghereformeerde Religie , als daer is

de Turchſche ende ſhahoinetiſche bande felpe verſchillende.

Mer aenzijemercriſp dan inde Poinctan waer in ſy bande Gherérozs!

meerde ti che in aghcwilinn / een ſoorotale overeenroinfte in alles vindeu

met de Turclien ciide jDahomzinnen / dat is met ijetgevocion bande vårbares

ſten Godaft-clicifte / cuide verft afghewehcne V panden onſesSalichmaec.

kers/ die optacrde betrapten / en de nochtausverčiaren / dat deſelve kerchez

blijvende by haer oude Lecre/ in t'felve grontgheloovemet haer ſtaet/beghee .

relidemet haar alle Broederſchap tonderhouden ; verclaren fy niet met eenen

VOOL De gicleele Werelt /gheen ghevoelen te weteni foo ongheröint/geen Lecre

too onchriſtelick /met deweltkeip niet en fouden willen aenſpanneu / ende een

hercke maecken / aengheſien lp Turchen ende Malvoinetaner ! met de

Gherefojmieerde ( die naer Daer ghevoelen en de volghens het verclaren van

Yer Tafereelalledagein een graetſtaen ) ghereetſin vooj Broeders tekenis

sien in barekercke :

Neen /voorwaer/ Neen. De ware reformatie der Chriſtelicker kerckej en

gheeftby haer gheen plaetſe/voorſulckemonfteren /dieop Chufti Stoelhun .

nicnDahomet/ende den Hlcoraninde plaetſe vanGods Heplich woogt ftellen .

Is het ghevoelen van dele afgröfclicke konferen/ ten deele of in het geheele

Filct te weerde van het fehzapſel vaneen Naghel ſchillende vandeopgherometi

Leere der Gemonstranten datſe banbymet haer aenſpannen / haer in Broe .

derſchap opnemen /goede ghemepiſchap methaerHouden/ dekercken ( die fp

voor deware Gherefozmeerde Inprken ) vooz faeropenen : Ende watſecten

hetterijen ende Dupbels bioetſelen fullen (p bupten haer deure flupten /fp die

nict wepgherich en fin 100,Hoederste kennen/ de gene die fpachten ſoo vele

gemepns te hebben met Mahoneten en den AlcozanDock ſoo hebben deRe .

monſtrantenhaerſelven tendeſen deele begonnen inder daetghenioechſaem te

verclaren ( Voor de ghene die haer ooghen niet teffens en luprkeit met hareti

Hedendaeghſen gandel en wandel/wanneer ſy /met eenen vypen geeft allesheb.

ben inghelaten dat door haer deure clopte / ende noch creupelenoch blinde en

( rebben afghewefen /omvan allen volcken / ftaende in allerley ghevoelen (upt,

genoinenvande ware Ghereformeerde die ſulch een Broederfchap niet en ken .

nen /noch van haer ntet en willen ghekentzón) een Babel op terichten. Daert

Wel endedoet u poföt inet defe waerſchouwinghe.

FIN I S.
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