
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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https://books.google.nl/books?id=pgYUAAAAQAAJ&hl=nl
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REINIER TELLES

Tweede zede-fang :
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Jarrltcdt op de vol-epndinge van de cerlte

hondert jarennade aengevaligenc Hefozinatie

Der kereleri.
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1. Tim . 6. 3.4.

Sit datpenumit andere leere leert / ende niet over een eirkomt inet de ght:

Tonkwoozdeonſes Yeeren Jeſu Chriſti/ende der letce die na teGolt

zalichope is/sie is opgeblaſen /endeen weet niet /magr ig uptfinnich

in wagen en de lirijdrWoodeir: itt te welcke kornt not

twiſt / laſteringben ete ,

t'AMSTERDAM

Gebzuckt Bp Porcevant :Pozgan in 'tjaerons Ezerret :1617,
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Navolging van een oudt Sproockjen.

Ercken -twiſt heeft onseen kindt gheſyvect,

Lufi tot liteerfrohen
ere

Hoeonder hoe onger hetkindeken-hect,

Ghebreck vanliefde is deGhevadere,ADY

Ydelcere de Voeftcr,noyt gheen quadere,

Sy heeft zochte vyille, en ikindi yvort groot.

O AlmoghendeGodtyvceftonsberaderc,

VYort dit kindt etende , 4 Dien onsbroodte

TOMATI



Reinter Celles tweede zede-rang.

Pfal.16. BewaertmyHeer,weeſt dochmijn tocverlact,

Datis de voys daer ' t eerfte deelop gaer.

1
3

Is hundert jaer gheleden /min /nochmeer/

DatLutherheeftbeſtaen te reformeren

DeHoomſche kerck / cahaer verdozven leer /

Hentaſtende voo2 eetit Haer vupljkeſweren /

Metclaer bewos /dat niemantvan ſin ſonden

koltwozden doozden Daysom gelt ontbonde.

so

Wein vielen (tracy veel andze Leeraers tot ,

Die elck om pzösindeſen wijngaert wzochten /

Aenwpſende /doozwien /wanneer /en hoe

D'onſupperheptder leer uptSathang krochten

Allenfkens inde kerck wasingelopen /

En watmen doen molt om die wel te napen . siz big bv

Die groote Han /daer hotterdammet recht

Ja Hollandt/ ja heel Neerlandtop inach boogent

Al en bemoepo buüch met
dit gevecht

Soo heftich niet in andze Leeraers oogen / 1102111 .

Als hp wel mocht bzácht uochtans meertewegen

Dan ſp altſåém die tiulien wil te dege. 30 cm

Paus udziaen /een decit eenvoudich man :

Werdt ( opbeweecht dooz jöne vajte teden /

Dat hp viet ernft en opmerkung began

Te letten op der kercken leer en fetcu

En ſchicktevoozt na Duptſchlandt (julegatenit

Din daer wat goets in dit (tukaen te vaten . 13

maer( lepder ! )'t heeft de matt fön Hals ghekort !

Darhydie ſanerbegonnen heeft te voerent

Wanttoomeu voitot gheen (
maeclomfulcken kosty :

Sp dachte dets bet -depte lecker: hoereny 1 rata

Die al wat (v jupft ſelbe mjeteli kokei 1,513

Derwerpenter ( V'thebben erug gheroken.

Deelandze diebogu handen bet gelitedt 12 . **

Soo inde kerck als leipuolörk begotten
11

Te luyſteren lid Edwaterdiche Liedt ?!$171220118

En't ſpel det ermiliceren ette al femdunen pii

Hadd' elck (als hu )gelocht het tolck te lepten

Det ſoetichept/uiet inetgewoli te fchenden

..?

3
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Hadd elck
ghevierthiet Hintt Pieters Stoel/

maer wel den dach ban Paulubon
Dekeering/

en Chriftuin voor genomen tot lön doelt

Die nieinantopt heeft tegen onnckfönleering

Gedrongen op /noch 'tſwacke riet gebzoken T

Doch 't vlaſch
ghebluſcht waruieer 'tbėgan te ſmokat,

Hace tenpzopooſt /recht vooz Gua [mug door

Begott Calvön /een Leerder wel betzebet

TnGodes woozt/Dalliveel
miſbucken groot

Te ſupperen de ketekte van Geneben /

en inaeckte 'tſoo dat hinin kozteni tude

Stadt ende Landt geheglkrecch
opſöngude

Dali lvaer fijulter:die
meeſleuitget bettondi

In't hauge pack baitGöds
Puedeihnaci /

Cual voor hem bp
Zhvingelwasgegronot

In't herre van de
switſerlantſchePacit

Allen (keng tot in
Neerlaudctoe

ghekropely

2
Hp delen herfroc del ghevondeniopen :

25p velen cork getieteir/dicſeniet

Cae konden (laen /maer heftichweder
fpzakerit

I welck af’tmetrecht /of onjecht
gefchieti

In'tminſte niet en dient totonſer (Aken

Daeroni wpoock ons doldeel hier
opfchozteni/

envaren voozt /ount ons Befangtekosten ,

Tefelver tpot/ ofimmersdaez ontrent/

Stundt Simonsſoonoock
opindele Landen )

Cie't ſpit by Jan van Lep in d'aſch
ghewenor

Weer op hief/eu veel beter fijnebanden

2Belende foo dathyoack aller Weghen

Peel

aenhinezentoeftaenders keeft
ghekregen ,

Darr hadd menmu dipe kercken hierin ' t Land

Ghereformeert /dnt ’s van dePaus
ghewekeryDieelchambejt totnoch toehaer
verftandt

Beweren /foo met fchappen /alsinetpieken/

En elck heeft recht/ eneickwil gönde beffel

En elck dit ſcheldtvooz ketters d'ader rethe,

naer
nochain dariitt ghebleven bpl

tenniſtencyck is in
begíthepden Seiten

Deroceltfietlek
verbannenhaerpartp .

bartinusvolck /die eerſtmet d'andze geckten

Zijn dock abeſplijt .
d'Armiinanen iwiſten /

Soo pegelöckweet/met de
Gomariſtea



De

Ickgatvagabppeelandzepolckerth notv

Die hier by onsniet openbaerlijck irerent

En wil niitut mijn doel-witkomen /doch

mijn dicht eerftop eenander frede keeren

Tenemde GchdeSaugerwatverpoſe/

Emrlefelt geendat volgen ſalalg vuoſe.

bi Dieniét vermocjt en is diemach dicewcede ſinghen ,

En overeenmer dit Francoyfche deuntjen bringhen ,

" Onuidt jaloufenuiet contremoy conjurce.

Merfüharooit heb geſeptfaict Hondert jaren

Wetloopen /dat de Herck vaſt woztgherefozineert

Mu't {tuck der Icere /inaer wpblyven die wpwaren

Ditftuckdes levens /dat veelbjomelupdeni deert,

Wpdifpureren /Hat Godts woozdtis bleeſch gewerten

Doe Thailti lithačinzijn måthiuhet Sacrament /

WfGodt de wilenmachtomin 't goer te valherdeit:

Zuonsgeſchapeu heeft/of nieulinerinons rendt,

orwpzöntaengeden in Chriſto /of daer bapten

Doen onster falſchept predeftineerde Oodt i

mat ozdje dathpheeft gevolgtinfijnbeduprent

Cn ofhp dock volbjacht wil hebbeniſünghebodt.

Hoe datmenmoetverſtaen SintPaulng guideni ketent

tomement acht geftelt / en anoze plaetſen meer !

Waer doo , wpdzingen inGodtstaedt/en fijuſecreten

Beklimmen /maer( eplaes ! )'t is ſondev Hacobs leer .

Ditheeft ſoo lang geduertſen (alnoch blpdendueren .

Wel eens Too log/en dan noch weſenreven na,

endaerentuſchen gaet elckinſin oude kueren ,

Hoe langer Hoemeer voozt/ tot ſiner zielen ſcha .

Irkrmijchvan Luthers en van Deninosvolckbpdeſend

wp /wp/ wieonsden naem beſonder paſſen toe

Dan ſupverhept /en van ghereformeert te weſen /

Zeleven onſe leet/wilicku ſeggen / Hae !

Wpzönin hoererpen gulächeptperfopelit

Wp zijnmet hoovaerop tot iiiickens rue gequelt /

De mojtelallesquiaets heeftfooons Hert doorkroperty

Watvoorhet goede kriptot għeblevenig geen veldt.

BE
Фрзбо



Hop zon dol paetennpdc/beliegenenbeddegen

Ja Qaenons 2962oederý dost metonſertongen |weert

En ſchijnen onsgernoet daer med’tu faep te miegen

Dat wat wp dowedoen ter eer /ons niet en deert ,

' Theet al de eere Badg/ die deekt haeft alle pottenf.:

Hoe diin en hoe gheſcheurtdat ſy oockmoghen zijn

De Oupvel doet baeemefëtkrygerstſamenrotten

en koppelt ſ’aen ' t gevecht alleenläck om deſchön .

De Daderen desLandes die hebben onggenomen

Pri haerbeſcherming /en gemaeckt het liefſtekindt :

Dat hebbenſp daer vooztothaerendanckbekomen

Ick (oudt welleggen /vozít ick /waerom met {begint.

Mater bat uptwrevelmoebt wp teghen haer onskanten

Enjtetten't gantſche Landtinopzoeren in twijt.

Om Chrifti cückto neen /mierwelomdoozt teplanten

ons epgen tickyvergeeft hetmp/hebbʻick geniet

Hiertoemiſuzuptkenwyden hepigen naem desHeerend

Hier toemirujuptkenwevoter licntgeloodichept;

hier toe(trecktal onsdoenen laten /grenenkeereny

Hieront iſt patmentküfr envanmalkander ſchepdt

Hieromwilmemchtjantdoen'tonderſt opwaretdzaepen /

Bier ain partiac(elaes!been tegend'anderSte :

Wiex om iſt darmentwiſtupttwitt ſoeckt voozt teſmepen /

üter din en witmenmettens Hoozen bandendie.

Maert'is genoeth geklaecht/de bofſchen en dewepten

Diedzerthen overalHaeftVanden wederklantk :

Wat raet tot deſe quaell hoe ſalmen't bext belepden.

Dat ditverſtopte löf mach krögen kamer -gang

Ick wett een Åleenreceptídat menich Beeft geholpen.

Die berer weet/die brengher zýirVIP VUUT den uach .

Laetbuckenheyt en heeftu nopt (oo overſtulpen

( jach .

Soopeinant dan belaff isdit receptte weten /

Wel aen /wy fallen 't hem ſért geernemaetken kont)

En op denToeten toon tenkoztjren upt geenmeteni

Nal.139. Dan Davids Þjalnr: Ghyhebrmy Heer gaarſchlijek doorgroat.

Dewijimen det dat in deLeer Hetfydanwatmeit daer om doet

Wp nieten litenimmeriter/ Eenswerden tot een itipken toe:

ofwp



Ofwp dien twift totita dit leven Raſpeuren /'tandze laten baten

iDtteldeu /en aen Gadt verbleven : Tot het ong Godt wiloprubaren .

Aen Gout/die allerbeft verſtaet / " Talãng tothe nuttt

athp in zijnen hoogen raedt Dan't getie dat hy heeft vegrert

Brfloten heeft voor ' weereits gröt/ Te feggen 't zu homepnen ächt

En dat mpelck voortaen ſön poudt eft negen / daer bpciep betracist

Aen gingen leggen en bejteden Waerodat GodverwerptdeJoueu /

Tot de Gofalubert der zeden : en die werkicit dievaneen pladen ,

Ofwparnmeerju ga neu kamp/' Laet ons de helftmaer vandttot

En wel berſagru eickſüjulamp DiemudaermesyuwozdBitqugt/

Det olpvan de beſte flach / Beſteden / oin Ivel teverſtaeni

Termül het ons ghebeureninach / Soomemch anderſchoonvermaen /

En datwp metberouen boete Cunamelic in 't werik gaen Ttellen

DenBzupgomgingen te gemoere: Be les diePetrusons gået ſpellen.

Waerdat niet beter bzaedaugmön / : . Bewittinu gelovvedesigt

Daneuwich dusunecnig tezöni Segrhp/watdeugt albet verheugt,

Dan dug te leggen overhoop / Ju deugt betoont u wetenſchap/

Aend'renspom de kinderdoop/ Juwetenſchap laet blöcken knap

Aend'ander omit pzegetneren /. Gngatichthept/ en wilt bp defen

Datong noch baten kan noch deré Inmatichept oock ljjtſaem weſen .

Men d'eenzp amdevipe will Inlpofaemhz denBzorderstoont

At d'aderom Dachtmals geſchtl/ Dat liefde tot hen inu woont)

En diergelöcke pointen teet Ju bzoederlijcke liefde geeft

Die ick hier om de kogtheptheel/ Tekemendat ookinaleeft

Depýlhet sýn foodaneſaken ? 1 . Liefd'in’tgemeen totallemenfcht.

Die nochverdoet/noch zalichmakt: Wat kāmenſchoðder keten wéicht

( goeit /

mijn broeders /waer't nietwelfo Diedefe ſchakelsheeft te gaer /

Dateltk littbalen fönenmoet . Diekan nietwefen ondjuchtbaer.

Dattlck fijn zalichept hierWocht. Maer dieſenietenheeftig blitt

Met vreesals dathponderfocht/ Tajt na de wech /gelijck een kindt/

Of hp oock ſoois uptverkozen / Enheeft vergeten d'eerſte gronden .

Dat hp niet gaenen kan verloren ? Der Waſchingvan fön oude ronde.

Laet ong dewildes Waders doen / -wat dunct uSanger vandatliett . '

Soo garnwpbaft in onſe ſchoen . Derſtaet de ploinpite Boer dat niet

Zijnwy daer eue van ſelfs te ſwac ! Soowel als eenich konſtrijc manté

up ſal ons helpen dragen'tpack / Ofwpmu daer eens vielen an /

Hp /die gewoonis meer te ſchenckē/ En datelck ſcherpte röne finnen

Danpemantbiddenkan ofdencken . Om defen ſchoonen pzös te winnen ;

DaltPaulusdupfteren teſwaer Soud' ons dat niet veelnutter zün

In fijne brieven hierendaer Als te partpdenom de ſchön !

SooPetrugduydelöckvermelt/ was'tlantdá nietweer Haeſt indie /

Letong hetgeenhpclaerlöck ftelt En wp geruſt indozp en Ste !

Sou.
24



Soudatniet beter Godtbehagen onsmededeelupt'ſheniefsthrjor

Als onſe ſpitpfindige viagens 0.00 Jefumfyrien lieben Sron

Oumet dit dieuwe jaernenvangen

Titigde rechte fupverheut/ Derwaerts të ftieren onſe gaugen .

Dieuderinenſch tenlevenleudt ,

Ditinaectons aengenal vooz Godt.

Dit is alleen het rechtelot/ wp ſulleneer 't jaer ommeleent

Datons geen ſchepſelen karoové/ 2Bevinden /meer ghepzofiteert

Diewpin GodesSoongelooven . Te hebben /ſoo wp dit beftaeni

Dan wp in hondertjaergedaan

Wel aendádlaet ousminſtenmeeſt Hebben met alonsdiſputeren

Godtbiddett/dathp ſönen Besit Metal ons Hakenende weren .

Pfal.62. Hoe ſeer dat myn ziel is ghequele,

Daer is dit oudt Liede opgheitelt,

weeOudersvaneeneenich kint Men diſputeertvawaer de menſch

watambacht ſp bem ſouden leeren , ' Theloofde Heinetrijck te winnen :

ſaleen Goutfmitſin /ſpzac d'ell Eneermen duptenkan den raet/

I Baer d'ander fep daer tegen neen / Dliecht't leven heen / danift te lart ,

Quicálver fauid hemn mogêdeeren . Een wösmonfalintijdtsbeginnt,

CETinmermádatg veel te waer/ Want wel begoft is half gedaen ,

Schoemakers die zğufeldenlaer) Begintde banit nen'twerck tedutery

En snpierszijn alom bertreden , Ten ſal niet anders dan wel dagcit,

lepdeckenal terozchlijck is / Godt diehet willen heeft gewracht/

Treer hphteens in't klunmeninis/ Salu ooclt gebeirbatte kracht:

Hpvalt inſtuckenakſüurleden . Om te volbzengen fijn belmagent,

koztó elc hátwere hadd' een inaer / Duis geen WiebelichTyrantl.

n'tkintwertgroot på jaer tejaeri Rochſtelt geen metdie hientantkan

Jaquain in'tepnde nach te fier vent:Behodzfarmzünhierin dit leben .

Termple dat ſón Gubers dWars Son dat is licht ſötr jutlis idret

le famen hadden dit gerats . Biothein om erg netoottnuet

Søgåether noch toe drenichwerve. Hpfal geen cozpiorrien geben

FINI S.
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